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Vážení spoluobčané, léto máme všichni spojené 
se sluncem, vodou, vůní posečené trávy a smí-

chem dětí, které s oblibou, starostlivým výrazem a 
důvěrou v tomto čase nosí domů zatoulaná koťata. 
A se silnými letními bouřkami a vlahým mrholením 
s nádherným duhovým obloukem. Společnost se 
právě teď dělí na dva tábory. Na ty šťastné, kteří už 
měli dovolenou, a nyní opálení, odpočinutí a plni 
síly závidí těm znaveným šťastným, kteří se na do-
volenou teprve těší. Tento paradox patří snad jenom 
k létu. Rekordní teplota vody v biotopu přilákala 
rekordní počet milovníků koupání. Též se našel re-
kordní počet osušek, žabek, plovacích kol, papírů od 
svačiny a plastových lahví. Prvně jmenované byly na 
druhý den vyzvednuty, to ostatní asi po nocích uklí-
zejí trpaslíci do košů. Další rekord zaznamenalo naše 
maličké letní kino, do kterého se dokázalo vtěsnat 
na 150 lidí. Ani ti, kteří stáli namačkáni spíše za než 
na promítacím plátně a z obrazu měli asi tolik jako 
náhodný chodec, který se postavil na protilehlý břeh 
a hleděl v příhodném úhlu, nepohodlí nelitovali, 
Queeni nás dokonale vytrhli z dusné podvečerní 
letargie. To naopak stinný kaňon Houslí vytváří do-
konalou iluzi opuštěné divočiny. Sojky hlídají toto 
vzácné území a každého, kdo by snad chtěl naší 
přírodě škodit, okamžitě „napráší“. A kdo popojde 
o kousek dál a uši otevře, ocitá se náhle v trampské 
osadě kdesi na Berounce. V ten okamžik je lhostejno, 
zda někdo drnká u ohýnku na kytaru, nebo zda je 
country z tranzistoráku, neodmyslitelného společ-
níka letních večerů. Romantickým duším pro radost 
předvedl Měsíc zatmění a znovu se zjevil ve své 
úplňkové kráse. Leckoho napadlo zůstat přes noc 

venku, před usnutím koukat na hvězdy. Je přece 
léto, k čertu s peřinou a televizí. Jedinou vadou na 
jinak bezchybném průběhu prázdnin je voda. Ně-
kde se jí nedostává, jinde jí je moc. Mnozí z nás se 
dosud potýkají s důsledky nadbytku tam, kde nemá 
co dělat. Lapálie obvykle lidi spojí, a nebo rozdělí. 
Sousedská výpomoc v období havárie vodovodního 
řádu spojila poškozené s poškozenými, kdo už měl 
doma vytřeno, běžel pomáhat k sousedům. Ovšem 
okamžik, kdy řidič ve svém voze toho času samo-
jediný míjí provizorní zastávku, na níž mnohahlavý 
hlouček modlitbami, či výhrůžkami, to podle nátury, 
přivolává autobus ve snaze dojet do práce, nebyl 
vskutku ničím výjimečný. Ale ruku na srdce, v zimě 
bychom určitě láteřili víc. Nástup léta byl, tak jak 
jsme již čekali poučeni z minulých let, neobyčejně 
rychlý, paprsky Slunce mocné a vláhy, té správné, 
zatraceně málo. Na jižních svazích lysolajských čile 
kvete výměnný obchod s květinami suchomilnými, 
neb nic jiného zde pěstovat zkrátka nelze a „suchá 
vazba“ rovnou ze záhonku není přesně to, oč by lyso-
lajský zahrádkář stál. To na opačné straně, tam už se 
čiperně mění okurky za meruňky. Na obou stranách 
pak napjatě čekáme, jak se nám letos vydaří kiwi a 
fíky, melouny už zdomácněly. Však to opět bude v 
září znát, třeba Zahradník roku jednou zvítězí s čer-
stvě natrhanými lysolajskými pomeranči. A pokud 
zrovna nepatříte k vášnivým zahrádkářům, přijďte 
se pochlubit svým soutěžním koláčem a nebo aspoň 
potěšit oko, pobavit se a držet palce svým favoritům 
v sobotu 7. září od 14:00 hodin na hřiště u Zázračné 
studánky. A protože je léto ani ne v půlce, přejeme 
i krásné, prosluněné dny.                        Marie Štědrá



Z LYSOLAJSKÉHO DĚNÍ

Za tropických dnů studená voda v našem biotopu osvěží

Program dětského dne byl pestrýStrategické pokyny před startem

Bývalý zásahový člun SDH se stal exponátem muzea Kočí

U starších již byly závody na „ostré“ lokty

Po skončení závodu pokračoval večer ve společenském duchuStartovní výstřel a vpřed

Děti předběhly i ředitelku
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Zprávy z radnice
Zastupitelstvo městské části za-
sedalo ve středu 19. 6. 2019.

Od příštího roku dojde s největší prav-
děpodobností ke zvýšení daně z nemo-
vitostí na území MČ Praha-Lysolaje. Na 
území hl. m. Prahy dojde totiž k zavedení 
takzvaného místního koeficientu, kte-
rým se na celém území hlavního města 
násobí sazba daně pro rezidenční i ko-
merční nemovitosti. V hlavním městě 
Praze je nyní místní koeficient stano-
ven na celostátně nejnižší možnou 
úroveň 1, resp. není zaveden vůbec. 
Návrh hl. m. Prahy počítá se zvýšením 
na úroveň 2 z celkem pětibodové stup-
nice. Praha tímto návrhem následuje 
řadu dalších měst v České republice, 
která místní koeficient zavedla již dříve.
Na území jednotlivých městských částí 
se dále počítá tzv. velikostní koeficient, 
který bude v naší městské části na zá-
kladě rozhodnutí zastupitelstva mít 
i nadále hodnotou 5, což vzhledem k 
navýšení místního koeficientu znamená, 
že dojde ke zdvojnásobení daně z ne-
movitostí na území naší městské části. 
Vzhledem k tomu, že výnos z daně z 
nemovitostí putuje přímo do rozpočtu 
dané městské části, nikoli do rozpočtu 
hl. m. Prahy, každý náš občan tím, že 
platí daň ze svých nemovitostí přispívá 
přímo na chod naší městské části. Do-
mníváme se, že vzhledem k rozsáhlým 
investicím v minulých letech, které 
zlepšují životní úrověn v Lysolajích je 
uvedené zvýšení příjmů městské části 
opodstatněné. Každý občan má samo-
zřejmě kdykoli možnost seznámit se na 
našem úřadu s tím, kam získané finanční 
prostředky poputují a přinášet také nové 
návrhy, co by bylo vhodné za ně pořídit. 

Pokračujeme v přípravách výstavby 
nové lysolajské radnice. Nová varianta 
projektu navrhuje ekologickou stavbu s 
železobetonovým základem se zelenou 
střechou a fasádou, zajišťující dobrou 
izolaci i chlazení budovy. Zachycená 
dešťová voda by byla používána na 
zalévání zelených prvků. Tento návrh 
odhaduje údržbu zelených střech na 50 
000 Kč ročně. Úspornější variantou je 

soběstačná budova s fotovoltaickými 
panely, která by si zajistila vlastní provoz. 
Rádi bychom znali váš názor, kterou z 
variant byste v Lysolajích viděli raději. 
Zasílejte nám váš názor prosím na ad-
resu umc@praha-lysolaje.cz. Kromě nové 
radnice obě varianty počítají v přízemí 
se zachováním prodejny potravin a 
také zřízením služebny městské policie.

Podařilo se nám vysoutěžit zhotovitele 
2. etapy revitalizace Denkrovy pískovny. 
Výhercem výběrového řízení se s ce-
nou 32 605 781 Kč včetně DPH stala 
společnost STRABAG a.s., která byla 
zhotovitelem i první části revitalizace, 
což usnadní a urychlí průběh prací. V 
rámci této etapy budou dokončeny 
povrchy hřišť a komunikací, bude vy-
budován objekt hygienického zázemí a 
přípojky vodovodu, kanalizace a elektro.

Získali jsme dotaci z rozpočtu hl. m. 
Prahy na 2. fázi revitalizace Denkrovy 
pískovny ve výši 27 000 000 Kč. Celková 
revitalizace pískovny zahrnuje vznik 
velké sportovní plochy s umělým povr-
chem a 2 víceúčelových kurtů (volejbal, 
tenis, basketbal, nohejbal), softbalového 
hřiště a zázemí pro atletické disciplíny - 
skok do výšky, do dálky, vrh koulí, které 
bude prioritně sloužit pro žáky místní 

ZŠ, která jiné sportoviště nemá. Vznikne 
zde také tréninková plocha pro dob-
rovolné hasiče, kteří v současné době 
organizují úspěšný kroužek Mladého 
záchranáře. V areálu vzniknou mlatové 
cesty, které budou sloužit jako cyklis-
tické a pěší spojnice mezi jednotlivými 
sportovišti. Počítáme také s altány pro 
chvíle odpočinku, venkovním ohništěm 
a stolky pro společenské hry. Samozřej-
mostí budou lavičky, odpadkové koše 
a další mobiliář. V celém prostoru bude 
vysázena zeleň a vznikne tak přirozený 
lesopark. K dispozici bude také rovná 
travnatá plocha pro individuální zábavu. 

Podařilo se nám získat také finanční 
prostředky na dofinancování výstavby 
fotbalového hřiště se zázemím v lokalitě 
Štěpnice ve výši 8 500 000 Kč. V rámci vý-
stavby vznikne pro náš fotbalový oddíl TJ 
Sokol Lysolaje plnohodnotné fotbalové 
hřiště s osvětlením, budova zázemí s pro-
story pro šatny či klubovnu s občerstve-
ním a venkovním posezením. Slavnostní 
výkop předpokládáme na jaře roku 2020.
Dále zde vybudujeme dopravní hřiště, 
které bude sloužit pro naše děti k vý-
uce dopravních pravidel. Jelikož nám v 
naší městské části velice záleží také na 
zeleni, tak i v tomto prostoru svědomitě 
komplexně řešíme výsadbu. Spolupracu-
jeme se zahradními architekty z České 
zemědělské univerzity, kteří pro nás ná-
vrh výsadby připravili a během podzim-
ních měsíců dojde k realizaci výsadby. 

Ve středu 10. 7. 2019 došlo při plánované 
opravě vodovodního řadu k nainstalo-
vání špatného regulačního ventilu, což 
zapříčinilo při opětovném spuštění vody 
přetlakování systému a následné veliké 
problémy. Některé domy byly vytopeny. 
Zasažena byla také budova naší mateř-
ské školy, která se ocitla pod vodou. Z 
důvodu popraskání vodovodního po-
trubí následně byla také omezena hro-
madná a osobní doprava na komunikaci 
Lysolajské údolí. Pražské vodovody a 
kanalizace, a.s., která nese za tuto udá-
lost odpovědnost, přislíbila kompenzaci 
všem, kteří utrpěli újmu. Po nahlášení 
své škodní události na zákaznickou 
linku na čísle 601 274 274 by mělo dojít 
k vyrovnání všech vzniklých nákladů.

Pokračování na straně 11.

Plánovaná přestavba samoobsluhy
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ZŠ Járy Cimrmana
Letošní školní rok utekl jako voda a na-
stává čas na jeho závěrečné zhodnocení. 
Pokud bychom jej pojali sportovně, pak 
Základní škole Járy Cimrmana Lysolaje 
rozhodně nedocházel dech, pokračo-
vala v nasazeném tempu a dařilo se jí 
udržet vysoko nastavenou laťku. Pro 
ujištění, že tomu tak skutečně je, se le-
tos můžeme opřít o kladné hodnocení 
České školní inspekce, která v lednu ve 
škole provedla týden trvající hloubkovou 
kontrolu, s jejímž výsledkem můžeme 
být nadmíru spokojeni. Také trvalý zá-
jem žáků ze širokého okolí o přijetí do 
naší první třídy a dalších ročníků, který 
vysoce převyšuje naše kapacitní mož-
nosti, odráží dobrou pověst školy. Dal-
ším důležitým ukazatelem, jenž letos 
potvrdil kvalitu vzdělávání v naší škole, 
byly srovnávací SCIO testy provedené 
v deváté třídě. Naši současní  deváťáci 
v nich dosáhli  vynikajících výsledků v 
českém jazyce, matematice, angličtině 
a všeobecných znalostech. Umístili se 
na absolutní špičce v reprezentativním 
vzorku vrstevníků z 550 škol celé repub-
liky a jejich výsledky jsou plně srovna-
telné s žáky víceletých gymnázií. Na 
posledních třídních schůzkách byla rodi-
čům našich žáků dána příležitost vyjádřit 
se k jednotlivým složkám vzdělávacího 
procesu v naší škole. S výsledkem to-

hoto dotazníkového šetření můžeme být 
spokojeni i s ohledem na vysokou míru 
kritičnosti mnohých současných rodičů. 
Celkové hodnocení všech sledovaných 
ukazatelů vychází 1,67 na čtyřbodové 
stupnici, a tedy nám jen těsně uniklo 
vyznamenání na vysvědčení. Indivi-
duální připomínky a komentáře nám 
mohou posloužit k dalšímu zlepšování.

Pestrou a atraktivní činnost školy opět 
charakterizuje velmi bohatý přehled 
uskutečněných akcí. Z těch tradičních 
uveďme bohatou nabídku vzdělávacích 

pořadů, projektů a zájmové činnosti, vá-
noční program, účast na Slavnosti květů 
a Lysolajském běhu, dětské bowlingové 
klání, atletický trojboj ve sportovním 
areálu ČZU, několikadenní jazykový vý-
jezd lektorovaný zahraničními studenty, 
školy v přírodě na prvním stupni nebo 
lyžařský výcvikový kurz v Krkonoších. 
Za zmínku dále nepochybně stojí i vy-
užití rodilé mluvčí pro výuku angličtiny 
na druhém stupni, poznávací zájezd 
do Anglie a Irska s výukou angličtiny 
v místní škole v Dublinu a pobytem v 
hostitelských rodinách, projektový den 
ke stému výročí vzniku republiky či Ci-
mrmanovsky pojatý výstup na „Směšku“. 
Letos se také na druhém stupni opět 
uskutečnil osvědčený mezinárodní kul-
turní den za účasti šesti studentů z růz-
ných koutů světa. Pro zpestření hodin 
TV škola pořídila vybavení na nový velmi 
atraktivní sport kin-ball. Celý pedago-
gický sbor byl znovu vyškolen užiteč-
ným a kvalitním kurzem první pomoci.

Uplynulý školní rok byl velmi úspěšný, 
ale zároveň také poměrně náročný. Na-
stávající prázdniny jsme si tak opravdu 
zasloužili a doufejme, že během nich 
nabereme dostatek čerstvých sil na 
další pokračování našeho příběhu 
školy, která se v posledních letech v tom 
dobrém smyslu změnila k nepoznání.

Dana Lukášová a Michal Hevák,
vedení školyProběhlo také loučení s letošními žáky deváte třídy

Závěr školního roku 2018/2019 
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MŠ Pampeliška
Pevně doufám, že děti i vy si užíváte 
léto. Přestože již kráčíme vstříc novému 
školnímu roku, napíši vám, co nás po-
těšilo během posledních dnů v červnu. 
Rozloučení s předškoláky, které si paní 
učitelky s dětmi hezky připravily. Bylo 
pohoštění, děti nás dojaly písní, dostaly 
od nás dárky s přáním hodně štěstí. Sešli 
jsme se v hojném počtu, protože přišli 
také kamarádi a rodiče ostatních dětí, 
všichni se náramně bavili a konec akce 
nám oznámily prázdné mísy a zapadající 

slunce. Děkuji rodičům, kteří spolupra-
covali při přípravě knížky pro předško-
láky, moc se povedla. Ráda bych zmínila 
ještě úplně poslední akci – nocování ve 
školce. Ve čtvrtek si rodiče vyzvedli děti 
v obvyklou dobu a do školky je přivedli 
v 19 hodin, navečeřené, umyté. Vydali 
jsme se společně po stopách Bezzubky 

do Houslí. Cestou děti plnily úkoly a na 
konci je čekalo překvapení – vstupenky 
na večerní kino Jak vycvičit draka. Po ná-
vratu do školky si děti daly malé občer-
stvení, připravily postýlky a šli jsme do 
letního kina. Promítání začalo poměrně 
pozdě, ale my jsme byli na případné 
spáče připravení. Děti byly nadšené ne-
jen příběhem, ale i tím, že mohly „po-
nocovat“ společně se svými kamarády. 
Najednou viděly hvězdy na obloze, zažily 
společně opravdovou tmu. 
Byl to zážitek a jsem ráda, že jsme 
mohli zážitky „servírovat“ až do sa-
mého konce. Dopoledne byl ve 

školce příjemný mumraj, děti odchá-
zely domů již dopoledne, loučily se, 
předávaly květiny paním učitelkám. 
Byla jsem spokojená, mám ráda, když 
se okolo mne něco děje a jsem o to 
raději, když se mohu podílet na dění, 
mohu popohánět a roztáčet pohon.  
Že se ze školky neozývají dětské hlásky 

neznamená, že se uvnitř nic neděje. Přes 
prázdniny musíme ve školce vymalovat, 
zútulnit třídy a herny, začít s úpravami 
zahrady. Budeme se snažit vše připra-
vit tak, abychom mohli v září přivítat 
děti do jejich školky. Ve školce bude 
děti čekat mimo jiné nové uspořádání 
tříd. Vzhledem k sestavě dětí jsme se 
vrátili k věkově smíšeným skupinám, 
což bude pro děti i paní učitelky pří-
jemná změna. Vzájemné učení a spo-
lupráce bude probíhat v prostředí pro 
děti přirozenějším. I na to se těšíme. 
S předškoláky nám odešla paní uči-
telka Maruška. Chtěla bych jí moc po-

děkovat za práci, kterou za školní rok 
odvedla. Přejeme jí pracovní úspě-
chy a profesní růst v nové školce. 
Vám všem přeji hezké léto, odpočinek 
na dovolené a klidný návrat domů. Přeji 
vám krásné chvíle s vašimi dětmi a bu-
deme se těšit na jejich veselé vyprávění. 

  Radka Zachová, ředitelka

HLEDÁME UČITELKU

Do Mateřské školy Pampeliška v 
Praze-Lysolajích, hledáme učitelku 
na plný úvazek.  Naše školka je spí-
še rodinného typu. Při vzdělávání a 
výchově dětí dbáme na individuál-
ní přístup a komunikaci  s rodiči. S 
dětmi využíváme přírodní prostře-
dí v okolí školky a učíme se z něho. 

Nabízíme příjemné pracovní pro-
středí, možnost osobního růs-
tu, prostor pro vlastní kreativitu. 

Kontakt: 734 818 447                                                              
www.ms-lysolaje.cz 

Policejní okénko
Odjíždíte na prázdniny nebo na 
dovolenou? Tak nezapomeňte…
• Zavřete všechna okna, nenechávejte 
otevřené ani „ventilačky“ a dveře řádně 
uzamkněte. 
• Elektrické spotřebiče, jako je mikro-
vlnná trouba, rychlovarná konvice, te-
levize atp. vypněte ze zásuvky.
• Uzavřete přívod vody.
• Nesdělujte veřejně před cizími lidmi ani 
na sociálních sítích, že se chystáte pryč.
• Nezatahujte závěsy, využít můžete 
časový spínač, který zapne a vypne 
světlo v určitou dobu a vytvoří iluzi, že 
jste doma. Uschovejte náhradní klíče u 
přátel či sousedů, kterým důvěřujete a 
informujte je, kde se budete nacházet.

• Nejedete-li svým vozidlem, zaparkujte 
ho na bezpečném místě (v garáži, na 
hlídaném parkovišti nebo pod okny sou-
seda, který vám na něj dohlédne).
• Zajistěte si vybírání schránky.
• Zabraňte tomu, aby kukátkem nebo 
poštovní schránkou bylo vidět do bytu.
• Na zvonky, schránky a dveře uvádějte 
své příjmení bez titulu a v množném 
čísle.
Zloděj vám z vašeho domova neodnese 
jen majetek, ale naruší také pocit sou-
kromí a bezpečí. S majetkovou ztrátou 
se vyrovnáte díky kvalitnímu pojištění, s 
psychickou újmou je to mnohem horší. 
Proto dbejte na prevenci, která vám po-
může váš domov ochránit.

Tisková zpráva  
Městské policie hl. m. Prahy
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Putování po okolních 

vinicích              

Díl třetí
Vedle vinice Podhájské byla chmel-
nice Škodovská. Jejím zakladate-
lem byl Martin Šenvald jinak Vo-
lovnatý, měšťan ze Starého Města. 
Roku 1613 byl jejím majitelem Bar-
toloměj Rotberger z Honeku, který 
ji toho roku prodal Kateřině Škodové.

Vinice Šenvaldka se rozprostírala v mís-
tech pozdější zahrady při domě čp. 83 
(Žitná). Sestávala z vinice Matěje Vo-
kůrky, kterou po r. 1571 vlastnil Martin 
Šenvald, nájemce krčmy v Hendlově 
dvoře, který tu postavil lis. Stejně tak 
Šenvaldovi patřily vinice, kterou štípil 
Říha Volšanský, jinou Jan Starý a další 
a další. Ne ke všem přišel Šenvald po-
ctivě. Zato se rád soudil. Mnoho ale 
nevysoudil, spíš platil. Díky tomu je 
ale jeho osobě ve starých zápisech 
věnována pozornost jako málokomu. 

Vinice Krausovská byla nedaleko Žitné. 
Jméno měla po Jáchymu Krausovi, 
dvorním cukráři z Malé Strany, který ji 
měl od r. 1594. Splatil ji svým domem v 
dnešní Ječné ulici (případně Salmovské). 
Také tato vinice byla původně rozdro-
bena. Jedním dílem byla jí vinice Jiřího 
Škorničky, nájemce Maříkovy lysolajské 
krčmy (1565), půl strychu nerad přidal 
Jan Starý, odsouzený pro zlodějství. Dru-
hou část tvořila vinice Viktora Hlináka. 
Žitná vznikla spojením tří vinic, které jako 
svůj majetek uvedl Jiří Šmejdíř (1667), 
jednu dostal věnem, druhá byla vinice 
Šteprovská, třetí Plechovská. Šmejdířova 
vdova Marta provdala se podruhé za 
Jiřího Žitníka ze Starého Města a při-
jala ho za spolumajitele statku (1684). 
Dále se zmiňme o staroměstském pekaři 
Augustinu Buchtovi (1727), za něj mělo 
hospodářství vedle lisu i obytné sta-
vení, choval také hovězí dobytek a včely. 

Z vinic už dnes není nic, věnujme 
proto pozornost tomu co tu je, 
co tu stojí, tedy onomu stavení.
Na císařských otiscích (kolem 1840) vi-

díme ovšem stavení tři, byť malá. Dvě 
hořejší budovy byly roku 1846 přesta-
veny v jednu – v nadpraží hlavního 
vstupu býval nápis: č. 40 Matěj 1846 
Minowský. Tu dnes nazýváme Žitnou a 
dnes má přiděleno číslo popisné 2553. 
Žitná je dnes značně přestavěna, výrazně 

změnila svou původní podobu, mnoho 
původního asi nezůstalo. Za pozornost 
ovšem stojí malovaný trámový strop.
K této hlavní budově původně při-
léhalo hospodářské křídlo, dnes je 
z větší části odstraněno, na jeho 
místě vznikla venkovní terasa. 
Žitná byla nedávno nabízena ke koupi za 
nějakých 20 milionů, stejně jako sousední 
domek zahradníkův, pozdější stavba, 
o které si myslím, že v něm nějakou 
dobu působila malířka Magda Jetelová.
Rodině Matěje Miňovského patřila 
usedlost v letech 1832 až 1872. O 
pět let později přišel sem do Šárec-

kého údolí inženýr František Mráz. 
Třetí, nejspodnější stavení pozdvihl 
na neorenesanční vilu Zuzanku. Tak 
se vile někdy říká, jindy Mrázovka.
Po Mrázovi měli Žitnou Josef a Marie (od 
1908) Podhorští. Vila Zuzanka – Mrázovka 
se nakonec stala majetkem početné ro-
diny Vincence Josefa Rotta (1813 – 1890) 
zakladatele známého pražského železář-
ství která vlastní dům, myslím, dodnes.
Na stránkách Usedlosti Čtrnáctka se o 
vile praví: Pobývala zde spisovatelka Ka-
rolina Světlá (vlastním jménem Rottová), 
která do prostředí Šárky zasadila svou 
novelu Láska k básníkovi. Ano, Světlá, 
která pobývala i v Lysolajích,  a V. J. Rott 
měli společného praděda Jakuba Rotta.
Po válce byla ve vile mateřská 
škola, nyní je soukromá a byla ne-
dávno renovována. Od roku 1964 
podléhá památkové ochraně.

Vila Mrázovka (Zuzanka). Neorenesanční 
jednopatrová vila z r. 1875. Hlavní se-
verovýchodní průčelí zvýrazněno boč-
ními rizality. Na jihozápadě vystupuje 
z hmoty objektu hranolová věž, u vily 
je terasa se zděným architektonizo-
vaným zábradlím. Zachováno mnoho 
umělecko-řemeslných prvků a archi-
tektonických detailů. Zmíněné objekty 
jsou obklopeny rozsáhlou zahradou.

Pokračování příště. 
f.

Usedlost Žitná

Malovaný strop v usedlosti Žitná
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SDH Lysolaje
Ani letos jsme na jaře a začátkem léta 
nezaháleli

Tak jako každoročně jsme i letos byli 
požádáni o asistenci při pálení čaro-
dějnic na Ladronce, které organizuje 
Praha 6, a současně i v Šáreckém údolí. 
Jedná se o dvě velice populární akce, 
kterých se pravidelně zúčastňují stovky, 
možná i tisíce lidí. Můžeme směle říci, 
že i naší zásluhou proběhlo vše bez vět-
ších problémů. Jako vždy byly jednou 
z velkých atrakcí naše hasičské vozy.

V rámci služeb veřejnosti jsme pro-
vedli několik řezání stromů a větví, na-
příklad v ulici Štěpnice jsme ořezali a 
zlikvidovali suché větve stromu, které 
hrozily pádem na zahradní chatku.
Rovněž jsme spoluobčanům pomá-
hali při likvidaci bodavého hmyzu, a to 
převážně vos. Jednou však došlo i na 
velký včelí roj, a to v  ulici Arabská. Zde 
jsme za pomoci HS-2 Petřiny a včelaře, 
pana Braniše, zlikvidovali veliké včelí 
hnízdo nacházející se v obytném domě.

Hvězdy ve Hvězdě, 24. - 26. 5. 2019
V rámci přípravy festivalu Hvězdy ve 
Hvězdě jsme 24. května naplnili ba-
lastní nádrže u pódia, a to 30 000 li-
try vody. Následně jsme na této akci 
v neděli prováděli požární asistenci.
Jednalo se o hudební open air festival 
na Šestce, v krásném prostředí před le-
tohrádkem Hvězda. V nabitém dvouden-
ním programu vystoupili Monika Abso-
lonová, Václav Neckář & Bacily (Official), 
Ondřej Ruml, frontman skupiny Chinaski 
Michal Malátný s orchestrem divadla 
Semafor, Lenka Nová, Orchestr Ježkovy 
stopy, Václav Marek & Blue Star nebo Big 
Band ústřední hudby armády ČR a další.

Fresh senior festival, 28. 5. 2019
V úterý 28. května se uskutečnil již sedmý 
ročník Fresh senior festivalu, tradičně v 
prostředí interiéru galerie Villa Pellé a její 
zahrady. I na tuto akci jezdíme pravidelně 
a naše technika tak neodmyslitelně patří 
k lákadlům tohoto festivalu. Návštěvníci 
se kromě nás mohli těšit na swingovou 
kapelu Shadde Yadda, nestárnoucí Petru 

Černockou a kapelu Hamleti s frontma-
nem Alešem Hámou. Kromě toho byly 
připraveny dílny i odborníky z různých 
oblastí. Festival nemá být jen akcí pro 
seniory. Cílem organizátorů je vytvořit 
prostředí vhodné pro propojení gene-
rací prostřednictvím společných zájmů, 
prožitků a kulturních aktivit. Každý si 
zde může najít to, co ho baví a zajímá.

Dětský den na Vypichu, 2. 6. 2019
Pohádková stezka, kterou projde jen 
ten, kdo splní úkol nebo hádanku, 
soutěže, koncerty kapel pro děti, ale 
i spousta sportovních aktivit, beauty 
koutek pro slečny a maminky, ta-
kový byl letos Den dětí na Vypichu.
Akci pro všechny veselé a neposedné 
děti, ale i jejich rodiče, pořádá Praha 
6 tradičně k jejich mezinárodnímu 
svátku. 2. června od 11 do 18 hodin 
si mohli návštěvníci v předpolí obory 
Hvězda užít bohatý program pro celou 
rodinu. My jsme zde prováděli požární 
asistenci a prezentovali naši techniku.

Dětský den MS Hubertus, 8. 6. 2019
MS Hubertus již tradičně pořádá 
dětský den na střelnici na Holém vr-
chu v Úněticích a my zde jako hosté, 
atrakce a dozor v jednom nemůžeme 
chybět. I letos měla naše CAS Scania 
mezi návštěvníky velký úspěch. Nej-
větší atrakcí však byla pěna, kterou 
jsme přichystali pro malé návštěvníky.

Nedonošený piknik, 9. 6.2019
Nadační fond „N“ pro nedonošená mi-
minka, který funguje při fakultní nemoc-

nici v Motole, organizuje kromě charita-
tivního běhu také Nedonošený piknik.
9. června mezi 13. a 17. hodinou 
mohli návštěvníci přijít podpořit 

předčasně narozené děti a péči o ně 
formou pikniku. Již 12. ročník akce 
se uskutečnil v prostoru volnočaso-
vého parku Ladronka na Vypichu.
Na akci byly předány dárkové šeky 
a bylo poděkováno zdravotníkům 
za jejich obětavou péči. My jsme 
zde prováděli požární asistenci a 
prezentovali jsme svoji techniku.

MŠ Janákova, 13. 6. 2019
A opět další školka, tentokrát na Babě. 
Dětem jsme ukázali vybavení naší Sca-
nie, a protože bylo opravdu velké horko, 
udělali jsme jim vodotrysk na ochlazení.

Kropení vysokoškolské jízdárny a ho-
řící plastový odpadkový koš, Suchdol, 
16. 6. 2019
V neděli 16. června jsme byli kro-
pit jízdárnu patřící ČZU, použili jsme 
na to 3 500 litrů vody. Cestou zpět 
na základnu jsme zahlédli hořící 
plastový odpadkový koš. Ten jsme 
uhasili a pokračovali v cestě domů.

Příměstský tábor MŠ Pampeliška, 
11.  7.  2019
Dne 11. července uspořádali členové 
naší hasičské jednotky, Lukáš Zapletal a 
Mirek Linhart, pro děti v naší Mateřské 
školce Pampeliška ukázky práce hasičů. 
Připravili si pro děti úkoly, které měly za 
cíl naučit děti spolupracovat. Jedním z 
úkolů bylo ošetřit raněného a odnést ho 
následně na stanoviště, další pak uhasit 
zapálený oheň hasičskou stříkačkou. Na-
konec děti dostaly za odměnu „pěnovou 
koupel“, ze které byly nadšené i paní uči-
telky. Celá akce se velmi podařila, o čemž 
svědčily pochvaly a úsměvy malých dětí. 
které byly pro pány hasiče odměnou. 

Václav Vojtěch
velitel JSDH Lysolaje

Pomoc při charitativní akci

Ukázka činnosti 
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11. Lysolajský běh s 

mnoha rekordy

Při přípravě prvního ročník  
Lysolajského běhu v roce 2009 jsme 
s očekáváním vyhlíželi, jaká bude 
účast v nově založeném závodě a 
výsledek nás mile překvapil – dětí ze 
ZŠ závodilo 59 a v hlavním závodě na 
6 km byla účast 57 závodníků, z toho 7 
z Lysolaj. Úvodní traťový rekord ustavil 
Jiří Wallenfesl časem 22:26,2 min. 
Závod letoškem vstoupil do druhého 
desetiletí a je potěšitelné, jakou získal 
popularitu.  Ve čtvrtek 13. června se 
konal 11. ročník Lysolajského běhu, 
který ve všech pohledech předčil 
všechny ročníky minulé. Lysolajský 
běh dopoledne tradičně zahajují 
dětské kategorie předškolní a školní 
mládeže. Od roku 2014 úvod závodu 
patří předškolákům mateřské školy na 
trati 110 m. Následně proběhly závody 
dětí naší ZŠ a také reprezentantů ZŠ 
Horoměřice a Riverside School podle 
věkových kategorií na tratích 360 m, 
630 m a 1050 m. Po doběhu každé 
dítě dostalo drobný dárek a první tři v 
každé kategorii diplomy. Dopoledních 
závodů se za příjemně letního počasí 
zúčastnilo rekordních 278 dětí.

Podvečerní hlavní závod na 6 000 
m byl v počtu 166 startujících také 
rekordní. Už třetím rokem je startérem 

senátor Jiří Růžička. Závodilo 
se ve 12 věkových kategoriích a 
navíc také v dalších speciálních. 
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Napětí na startu jednoho ze závodů dopoledního programu

Náročnou kopcovitou trať se startem 
i cílem u ZŠJC v Mateřské ulici zdolal 
v novém traťovém rekordu Michal 
Procházka ze SABZO Praha v čase19:55 
min., čímž překonal o 8 sekund svůj 
vlastní rekord z roku 2018. V ženách 
zvítězila Helena Poborská z KERTEAM  
časem 23:35 min. Traťový rekord z 
roku 2012 časem 22:17 min. stále drží 
Kamila Gregorová z AC TEPO Kladno. Je 
potěšitelná i rostoucí účast závodníků 
Lysolaj a i v tom je nový rekord, bylo 

jich už 49.  Pořadatelé velmi rychle 
zvládli zpracování výsledků i předání 
cen vítězům jednotlivých věkových 
kategorií – ceny předávali starosta 
městské části Praha – Lysolaje, senátor 
Jiří Růžička a zástupci sponzorů. 
Tradičně je vyhlašován nejstarší a 
nejmladší závodník. Tím nejstarším byl 
letos Josef Ulrich z Liga 100 Praha ve 
věku 82 roků a nejmladším závodníkem 
na trati 6000 m byla desetiletá Alice 
Stavárková z Lysolaj. To je rozdíl 72 let. 

Rekord je z roku 2014, kdy byl rozdíl 
84 roků mezi startujícími. Po vyhlášení 
výsledků zamířila většina startujících k 
ohni, kde si každý mohl opéct špekáčky 
a za doprovodu živé hudby kapely Třetí 
dech hodnotit průběh závodu. Na 
školní zahradě bylo živo až do pozdních 
večerních hodin. Soudě podle ohlasů 
závodníků, ale i diváků a pořadatelů 
lze konstatovat, že jedenáctý ročník se 
vydařil. Za to patří dík všem, kteří se na 
organizaci závodu podíleli.   Miloš Šimon             
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Spolek Liška

Milé lišky a liščata, milí přátelé, sousedé, 
léto je v plném proudu a v Lišce chys-
táme další rok zajímavých akcí a kroužků. 
Blíží se náš příměstský tábor, na který 
už se moc těšíme. Více objevíte v září 
v našem kalendáři na www.mc-liska.cz.

Příměstský tábor v Lišce
Bylo nebylo - drápy a kameny
19.-23. 8. 2019
Prázdninové dobrodružství pro všechny 
děti od 5 do 10 let, které mají rády po-
hyb, přírodu a poznávání nových ka-
marádů. Děti čekají nevšední zážitky, 
výtvarné a rukodělné práce, četby a 
vypravování, pohybové aktivity, hry a 
soutěže, výlety do okolí. Program za-
jišťují kvalifikovaní a zkušení pedago-
gové specializovaní na práci s dětmi 
předškolního a školního věku. Oběd 
bude zajištěn v jídelně areálu ČZU. 
Cena tábora 2 200 Kč. Přihlásit se 
můžete na adrese:  https://www.
m c - l i s k a . c z / l e t n i - t a b o r y - 2 0 1 9 /

Léto s jógou v Lysolajích 27.-30. 8. 
18:00-21:00 hod.
Pro dospělé cvičence čtyřdenní jó-
gový kemp – spousta cvičení, me-
ditace, relaxace, dechových technik.  
Každý den jiné téma. Rezervujte včas. 
Cvičit se bude v sále hasičské zbroj-
nice, v parku Kaménka. Více informací 
a přihlášky: s-zemanova@seznam.cz

Výtvarné pondělky v Lišce
Budeme pokračovat v pondělí od 9:30 
až 11:30 hod. v hasičárně, hrajeme si 
a zpíváme s Aškou a Lenkou. Program 
zajišťují dobrovolníci. Kontakt na 
Ašku je poreba.joanna@yahoo.com.

Letní kruháč na workoutu Na Vinici
Pokud byste chtěli v létě trochu hýbat, 
připojte se k naší skupině na WhatsApp 

- Kruhac s Martinou - https://chat.what-
sapp.com/E3csS9JTjWG3LuEZULlLFM
Kruhový trénink s Martinou Průšo-
vou bude opět pokračovat od září
ve Čtvrtek 19:30 až 20:30 hod. v tělo-

cvičně ZŠ Kruhové cvičení je určené 
pro ženy i muže. Jedná se o kombinaci 
aerobních a anaerobních aktivit, které 
posilují svaly, zpevňují tělo, zrychlují 
metabolismus a spalují tuky. Kruhové 
cvičení vede k pevnému a zdravému 
tělu. Cvičení je vhodné jak pro za-
čátečníky, tak i pro pokročilé. Cena 
100 Kč/osoba v případě jednorázové 
platby. Cvičení vede Martina Průšová
  
Cvičení s Liškou v MŠ Pampeliška
 pro děti od 4 do 7 let
Budeme pokračovat opět od 
října ve čtvrtek od 16:00 hod.
Děti při hodinách rozvíjejí své pohybové 
schopnosti. Běhají, skákají, běhají sla-
lom, štafetu, hrají míčové hry, válčí se 
žraloky, plují na pirátské lodi, zachraňují 
princezny. Hrajeme si na zvířátka, závo-
díme a rozvíjíme dětskou fantazii. Lek-
torky Marcela Blažková a Andrea Žitková

Lekce Jemné jógy pro dospělé 
se Soňou Zemanovou
Úterý v sále hasičské zbrojnice 19:30-
20:30 hod. (únor - červen, září - prosinec)
Lekce jsou otevřené všem a jsou vhodné 
i pro úplné začátečníky. Protahujeme, 
posilujeme, pracujeme s dechem, 
učíme se relaxovat, zkoušíme meditace. 
Připravujeme: Letní jógové soustře-
dění 27.8.-30.8.2019, 18:00-21:00 hod., 
Začínáme s jógou 3.9.2019, 18:30-
20:30 hod,, Speciální lekce - Jógové 
opáčko 10.9. 2019, 19:30-21:00 hod.
Bližší informace: http://www.jogahrou.cz

Marcela Blažková, www.mc-liska.cz 

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

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

ním ohništi. V tomto případě nejde
o pálení odpadu, ale pa-
liva. Bioodpad se přednostně 
kompostuje.  Pokud občan
nevlastní kompostér či nemá místo na 
založení kompostu, může bioodpad 
odvézt do nejbližšího sběrného dvora. 

Naše městská část zajišťuje ka-
ždý týden odvoz bioodpadu 
velkoobjemovými kontejnery 
z předem avizovaných míst.

K pohodě letních podvečerů, stejně 
jako k letnímu jídelníčku, neod-

myslitelně také patří grilované po-
choutky a opékané buřtíky. Co si bu-
deme povídat, z trouby to není ono. 
Grilování je samostatnou oblastí 
a zálěží, jaký druh grilu používáte - 
elektrický, plynový či na dřevěné 
uhlí a brikety. V tomto případě je 
nutné dodržovat bezpečnost při 
práci s grilem a ohništěm a využí-
vat jej především při k tomu vhod-
ném bezvětrném počasí a v denní 
době tak, abychom kouřem a zá-
pachem neobtěžovali své sousedy. 
Děkujeme občanům za ohleduplnost.

ÚMČ Praha-Lysolaje
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Zprávy z radnice

Pokračování ze strany 3.

V uplynulých dnech započala pokládka 
kabelové trasy v ulici Hluboká. Jedná 
se o pokládku chrániček pro optické 
kabely společnosti T-Mobile. Práce 
potrvají v termínu 15. 7. – 25. 8. 2019. 
Jedná se o investiční akci společnosti 
T-Mobile, nikoli o investici městské 
části. Případné překopy ulic směřuje 
prováděcí společnost do víkendů z 
důvodu slabší dopravní intenzity a 
pokud možno rychlého postupu prací, 
zároveň má snahu ponechat alespoň 
neděli bez hluku ze stavební činnosti 

Podařilo se nám získat finanční pro-
středky pro jednotku SDH Lysolaje ve  
výši 1 165 000 Kč, z nichž 500 000 je ur-

čeno na vybudování nových podlah v ha-
sičské zbrojnici a z ostatních prostředků 
byla pořízena vlastní elektrocentrála, 
ponorné čerpadlo, profesionální defi-
brilátor, plovací vesty, zásahové obleky, 
přilby a lékárničky pro zásahové vozy.

Od konce června je opět v provozu letní 
kino v atriu Základní školy Járy Cimr-
mana. Červencová promítání se opět se-
tkala s pozitivními ohlasy a s každým fil-
mem roste počet návštěvníků. Doufejme, 
že počasí nám bude i nadále přát a uži-
jeme si i srpnová promítání. Zbývající 
letošní program naleznete na straně 16.

Přeji vám všem co nejvíce pohody do 
zbytku prázdnin a pevně věřím, že po 
nich se uvidíme na Zahradníkovi roku.

  Ing. Petr Hlubuček
starosta

VÝZVA K OMEZENÍ SEKÁNÍ 

Rádi bychom vás oslovili s výzvou 
na omezení počtu sečení trávníků 
na zahradách. Jelikož nás již několik 
let sužuje velké sucho, bude stále 
více a více potřeba hledat různá ře-
šení, jak se s touto situací vyrovnat. 

Jedním z nich je i omezení počtu 
sečení trávníků. Krátce sečený tráv-
ník totiž ztrácí schopnost zadržovat 
vodu, pomáhá vysychání půdy a v 
konečném důsledku může místo 
trávníků zůstat jen holá zem, která 
odvádí vodu, udusává se, vysušuje 
se a eroduje. Holá zem bez vege-
tace také akumuluje teplo a v pří-
padě dešťů pak voda po holé zemi 
pouze steče pryč, místo toho, aby 
se vsakovala.  Naopak vyšší vege-
tace na travnatých plochách vede 
nejen k efektivnějšímu řešení pro 
uchování vody v půdě, ale také je 
to řešením jednoduchým a levným. 
Trávníky pomáhají s regulací teplo-
ty a vlhkosti, tím pomáhají udržet 
své okolí alespoň o něco snesitel-
nější. Vyšší trávník je bohatší i na 
druhovou skladbu rostlin, čímž se 
stává stabilnější a snadněji odolává 
výkyvům počasí. Hustý porost za-
drží sluneční paprsky a poskytuje 
životní prostor pro to, aby v půdě 
pak mohli zůstat žít živočichové, 
kteří zeminu dále zkypřují. V přípa-
dě dešťů voda pak hned neodte-
če a lépe se udrží přímo na místě.  

Konečnou úpravu trávníků lze poté 
udělat až v podzimních měsících. 
A to s ohledem na skutečnost, že 
na druhou stranu je sečení nut-
né pro vývoj a udržení některých 
druhů rostlin především trav a 
květin. Podzimní sečení však již 
neovlivní vodní režimy v přírodě. 

Chtěli bychom tedy požádat o 
zamyšlení se nad frekvencí se-
čení, kdy třeba již poloviční fre-
kvence sečení pomůže nejen 
přírodě, ale alespoň částečně k 
lepšímu klimatu v okolí. A tam kde 
to není nezbytné, ponechejme 
prosím travní porost bez sekání. 

Karel Ferschmann 

Sdružení místních samospráv                  
České republiky
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Za humny

V předpolí Písecké brány byla odha-
lena fontána Vějíř Žofie Chotkové.
Proč právě vějíř? Jde o dobový symbol 
ženskosti, který byl s osobností hraběnky 
Žofie Chotkové úzce propojen. Spolu s 
rukavičkami také zdobil její rakev. Autor-
kou plastiky je akademická sochařka Mar-
tina Hozová. Její návrh vybrala odborná 
komise jako vítězný v rámci výtvarné 
soutěže, která byla vyhlášena v roce 
2014 a zúčastnilo se jí třicet sedm tvůrců. 
Jednotlivé části vějíře jsou odlity z šedé 
litiny, tento v  minulosti hojně použí-
vaný materiál doplňují ryze moderní 
instalatérské trubky, z  nichž je vy-
tvořený mělký reliéf a žebroví, připo-
mínající skladbu vějíře. Rezavá patina 
symbolizuje zašlou slávu Habsburků. 
Velmi důležitá je také funkční stránka díla. 
Fontána bude v horkých dnech ochlazo-
vat a zlepšovat mikroklima ve  svém okolí.
Plastika byla technicky náročná na  
realizaci, jejím spoluautorem a záro-
veň autorem technického řešení je 
životní partner sochařky Jan Paclík.  
Autorem navazující technologické 
části je Jan Kuneš a celkové architek-
tonické řešení jižního předpolí Pí-
secké brány navrhl Klement Valouch.
Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) 

vybrala pro připravovanou trať k praž-
skému letišti novou, takzvanou jižní 
variantu střešovických tunelů mezi Dej-
vicemi a Veleslavínem. Tunel má vést 
pod ulicemi Svatovítská, Norbertov a U 
vojenské nemocnice. Vybraná varianta 
by měla být nejplynulejší ze zvažova-
ných tras, uvedl generální ředitel SŽDC 
Jiří Svoboda. Stavba úseku mezi praž-

ským Výstavištěm a Veleslavínem, jehož 
podstatnou částí tunel je, by měla vyjít 
přibližně na 13,3 miliardy korun. Práce 
na stavbě by měly začít zhruba za šest let.
Podle Svobody tím organizace vyřešila 
nejkomplikovanější a nejspíš i nejdražší 
úsek projektu. „Tunely navržené v tzv. 
jižní variantě jsou vedeny geologicky 
stabilním prostředím, neohrožují zdroje 
podzemní vody a sestupují hluboko pod 
úroveň terénu,“ uvedl. Stavba bude podle 
něj hluboká až 80 metrů. Šéf správy že-
leznic řekl, že ražení tunelů nijak nena-
ruší statiku okolní zástavby. Organizace 
plánuje využít razicích štítů. „Stejná tech-
nologie byla využita při prodlužování 
metra linky A do Motola, a přestože štíty 
přímo podcházely sídliště, nikdo to prak-
ticky nezaregistroval,“ dodal Svoboda.
V rámci modernizace trati Praha 
- Kladno, která zahrnuje připojení 
Letiště Václava Havla, zůstává za-
tím jedinou rozestavěnou částí re-
konstrukce Negrelliho viaduktu. 
Ten bude hotový v červnu příštího 
roku. SŽDC v současnosti vyřizuje 
územní řízení k úsekům mezi praž-
skými částmi Bubny a Výstaviště, dále 
Praha-Ruzyně – Kladno a mezi Klad-
nem a Ostrovcem. Nedávno orga-
nizace zahájila řízení i v úseku mezi 
pražským Výstavištěm a Veleslavínem.
Organizace také pokročila v tendru na 
architektonickou podobu železniční sta-

nice v pražském Veleslavíně. Do druhého 
kola postoupilo pět návrhů. Vítězný ná-
vrh bude podle podniku vodítkem pro 
další budované a modernizované stanice.
Úprava jednokolejné a neelektri-
zované trati do Kladna s odbočkou 
na pražské letiště by podle odhadu 
SŽDC měla vyjít zhruba na 31 miliard 
korun. Nové spojení má být elektrizo-
vané, vedené po dvou kolejích a mělo 
by umožnit desetiminutové intervaly 
vlaků jedoucích na letiště i do Kladna.

Po rok trvající celkové rekonstrukci 
ožila barokní fara u kostela sv. Go-
tharda v Bubenči. V jejích prostorách 
se otevírá farní komunitní centrum, 
které bude sloužit rodinám, dětem, 
setkání dospělých či seniorů i jako zá-
zemí pro sociální i charitativní pomoc.

Chystaná podoba stanice metra Hradčanská a nádraží Dejvice

Vějíř Žofie Chotkové u Písecké brány

Rekonstruovaná fara v Bubenči
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od 14:00 hodin 
 na hřišti u Zázračné studánky 

 
 Pozdně letní program pro děti i dospělé 

 
 

Vyhlášení nejlepšího zahradníka roku 2019 
 
 

Soutěž o nejchutnější Lysolajský koláč 
 

 
 

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! 
 

Panelová výstava před budovou Gene-
rálního štábu armády ČR v Dejvicích pod 
názvem Destrukce důstojnického sboru 
přibližuje temnou kapitolu našich dějin. 
Expozice na více než dvou desítkách 
panelů přibližuje osudy profesionál-
ních vojáků především ve velitelských 
funkcích v letech 1945 - 1958, s důra-
zem na období bezpráví a čistek po roce 
1948. Autory výstavy jsou historici VHÚ 
Jiří Plachý, Jan Šach a Prokop Tomek.
Výstava Destrukce důstojnického 
sboru ukazuje na dvaceti dvou pane-
lech slovem i obrazem to, jakým způ-
sobem komunisté postupně ovládli 
po roce 1945 armádu a jak také na-
ložili s těmi, kteří jim byli nepohodlní. 

Umění - to dnes může být kdeco. Má-
lokdo ovšem dokáže vytvářet obrázky 
a v nich tajemné scény jako Alžběta 
Skálová. Výjevy ztracených krajin a pro-
stor, které odnesou diváka z jeho bez-
prostřední reality, umožní zastavit se 
a zapojit emoce, paměť nebo intuici... 
což je v dnešním světě opravdu hodně. 
Na výstavě s názvem Chůze v šeru Alž-
běta Skálová představí v dosud nej-
větším rozsahu zejména svoji volnou 
tvorbu, rozbíhající se mnoha směry. Ta 
je základem i pro její imaginativní a ce-
něnou tvorbu ilustrační, která v expozici 
bude ukázána v celém tvůrčím procesu 
od skicáků po originály ilustrací a pří-

pravných kreseb. Klíčovou součástí díla 
Alžběty Skálové jsou autorské knihy, jež 
sama ilustruje i píše. Dodejme, že získaly 
vedle přízně malých i velkých čtenářů 
také řadu ocenění, včetně nejkrásnější 
knihy roku 2010 za autorskou knihu 
Péťa medánek, českou Magnesii Literu 
a White Ravens, udělovanou mnichov-
skou Internationale Jugendbibliothek, 
za další vlastní knihu Pampe a Šinka. 

Akce v okolí:

Zoologická zahrada
10. 8.  Co se skrývá pod hladinou
Seznamte se s lachtany a užijte si je-
jich letní vystoupení. Mezi 10:00 a 
16:00 bude v prostorách amfiteátru u 
lachtanů otevřeno edukativní a herní 
stanoviště. Ve 13:30 začíná cvičení la-
chtanů spojené s předáním enrichmentu.

25. 8. Seznámení s šípovými žábami 
Workshop od 14:00 návštěvníky blíže se-
známí s žábami, speciální komentování 
zaměřené na životní cyklus a zajímavosti 
o žábách rodu Dendrobates. Setkání s 
chovateli dendrobátek, chovatelská 
poradna.

Botanická zahrada
Mezinárodní den Rulandského mod-
rého  - 18. 8. 2019
Vinice sv. Kláry

Pěstování odrůdy Rulandské modré má 
v Praze dlouhou tradici a v podmínkách 
botanické zahrady se jí skvěle daří. Od 
14:00 hodin bude na terase pod oře-
chem přichystána volná minidegustace 
několika vzorků.

MČ Praha-Suchdol
DIRT JAM Suchdol – závody BMX/MTB
17. 8. od 12:00 do 22:00 hodin
Akce pro všechny příznivce adrenali-
nového skákání na kolech v suchdol-
ském DIRT Parku, kde místní nadšenci 
tohoto sportu připravili závody v 
BMX/MTB a PUMPTRACKU s dopro-
vodným programem a živou muzikou.
Dirt park Suchdol se nachází za Ko-
munitní zahradou Suchdol, v blízkosti 
ulice Na Vrchmezí nebo Za Hřištěm.

MČ Praha-Předni Kopanina
Koncerta Josefa Fouska - Zkrátka bez 
pozlátka - 15. 9. 2019 od 18:00 hodin
Z kapacitních důvodů nutná rezervace 
na emilu urad@prednikopanina.cz
.
Únětice
Únětické posvícení  - Únětický pivovar
17. 8. 2019 od 14:00 hodin

Přívoz Roztoky - Klecánky
Slavnosti pravého a levého břehu
14. 9. 2019

f.



14 Lysolajský zpravodaj 7 / 8

FOTOSOUTĚŽ 

Milé fotografky, milí fotografové!

Z příspěvků na výletové téma, jež dorazily do 
redakce Lysolajského zpravodaje, odbornou 
porotu naší fotosoutěže nejvíce zaujaly sním-
ky ze ZOO Plasy paní Dany Malečkové. Gratu-
lujeme k vítězství. Věcná cena od Městské čás-
ti Praha-Lysolaje je připravena k vyzvednutí  
na ÚMČ Praha-Lysolaje. 

V tomto čísle vyhlašujeme soutěž          
s tématem: 

Co nejdále od školy/práce

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 12. 8. 2019 

ul. Květová

Pondělí 19. 8. 2019 - POZOR ZMĚNA 

křižovatka K Vinici x Nad Podbabskou skálou

Pondělí 26. 8. 2019 

Lysolajské údolí u č.  115/33

Pondělí 2. 9. 2019 

ZO Zavážky, dolní ulice 

Pondělí 9. 9. 2019 

ul. Podholí

Pondělí 16. 9. 2019 

ul. Poustka, ZO V Háji

Pondělí 23. 9. 2019 

Mateřská x Žákovská

Pondělí 30. 9. 2019 

ZO Zavážky, prostřední ulice

Pondělí 7. 10. 2019 

ul. Hřebenová

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

VO KONTEJNERY 

Úterý 10. 9. 2019

ul. Sídlištní u č. p. 245

Úterý 24. 9. 2019

Starodvorská x Žákovská

Úterý 15. 10. 2019

ul. Dolina, otočka MHD

Přistavení od 14:00 do 18:00 hod.

 BIO KONTEJNER MHMP

Neděle 18. 8. 2019 od 13:00 do 16:00 

ul. Podholí

Sobota 14. 9. 2019 od 13:00 do 16:00 

Lysolajské údolí u č.  115/33

Neděle 22. 9. 2019 od 13:00 do 16:00 

ul. Hřebenová

PETANQUE CLUB LYSOLAJE

Přátelé hry pétanque, nynější infark-
tově horké dny zvou spíše k vodě (a 
někteří z nás se mohli po havárii vo-
dovodu koupat ve vlastním obýváku 
či sklepě), ale krásné podvečery jsou 
ideální ke hře s přáteli na stinném 
hřišti U Zázračné studánky. V létě 
také pokračují dlouhodobé soutěže, 
např. Pražský pohár pétanque. Klub 
Lysolaj má v poháru úspěšného zá-
stupce - tým  se jménem  Kocouři - 
ve složení Josef malý, Josef Majer a  
Honza Peprníček jsou nyní ve své 
skupině (kde je 9 týmů) na prvním 
místě. Pokud ho obhájí i při posled-
ním zápasu v září, postoupí do vyš-
ší ligy. V České republice i v Evropě 
probíhají hlavní turnaje roku. Měli 
jsme možnost (Hana + Milan Baye-
rovi) účastnit se velkého mezinárod-
ního turnaje Centrope v Maďarsku a  
slušně obstát v konkurenci 55 týmů, 
kde hrála i reprezentace Slovin-
ska, Maďarska, Polska a Slovenska. 
Skončili jsme na 20. místě. V České 
republice není pétanque zatím pří-
liš rozšířený, hráčů je registrováno 
asi 1000, ale např. ve Francii, kde se 
hraje na každém volném plácku a 
s velkým zápalem, je registrováno 
kolem 85 000 borců. Hrají již děti ve 
školách, existují celé instituty pro 
výuku správného stylu a taktiky hry.

Krásné dny přeje Hana Bayerová
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Periodický tisk  územního samospráv-

ného celku vydává: Úřad městské části 

Praha–Lysolaje, Kovárenská 8/5, 165 00 

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

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

www. praha–lysolaje. cz

příště vychází: 18. 9. 2019 v nákladu 800 ks, 

uzávěrka je 4. 9.  2019

periodikum je v evidenci   MK ČR E 11537

Za věcnou správnost textů

odpovídají autoři, příspěvky nemusí

vyjadřovat názor redakce.

Tisk zajišťuje Falon, José Martího 31, Praha 6, 

www.falon.cz

ŽIVOTNÍ JUBILEA

Pan Otakar Svoboda - 80 let

Pan Zdeněk Hálek - 75 let

Pan Ladislav Fojtík - 90 let 

Paní Alena Lvovská - 75 let

Paní Božena Koubková - 85 let

Paní Emílie Kohoutková - 91 let

Jubilantům upřímně gratulujeme. 

Přejeme vše nejlepší a hodně zdraví  

do dalších let.

TAŠKY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD 
ZDARMA

Na Úřadu městské části Praha-Ly-
solaje je možné si zdarma vy-
zvednout tašky na tříděný odpad, 
které byly pořízeny z dotačních 
prostředků s cílem podpořit zájem 
občanů o třídění odpadu a zvý-
šení množství a kvality sebrané-
ho separovaného odpadu v Praze. 

Tašky jsou k dispozici občanům MČ 
Praha-Lysolaje oproti předložení 
občanského průkazu a podepsání 
převzetí. Tašky je možné vyzved-
nout kdykoli v úředních hodinách.              

 v neděli 15. září 2o19

Od 17 hodin vystoupí 
Víťa Marčík s pohádkou 
Šípková Růženka

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. 



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

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

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

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

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

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

PROGRAM - SRPEN/ZÁŘÍ
ZAČÁTEK PŘEDSTAVENÍ OD 21:00 HODIN

8. 8.   Teroristka (CZ) - Černá komedie vypráví o učitelce na 
penzi, která se rozhodne opatřit si zbraň a namířit ji na místního 
bosse

15. 8.   Ženy v běhu (CZ) - Komedie o ženách, které se nebojí vy-
běhnout štěstí naproti

22. 8.  Dívka (Belgie) - Příběh o transsexuální dívce, která se 
chce stát slavnou baletkou

29. 8.   Léto s gentlemanem (CZ) - Nová česká romantická 
komedie, ve které hraje hlavní roli Jaromír Hanzlík

5. 9.  Bumblebee (USA) - Film předchází všem natočeným 
snímkům série Transformers a vypráví o tom, jak se Bumblebee ocitl 
na Zemi - začátek již od 20:00 hodin!!!

12. 9.   Cesta za králem trollů (Norsko) - Norská dobrodružná 
pohádka natočená v ČR - začátek již od 20:00 hodin!!!

Vaše zahrada
               od projektu 

   po údržbu
          kvalita se zárukou 

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

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

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

 zahradybaobab


