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Přeji vám všem slunný den! Probublali jsme se 
od rebarbory přes májovky, chrupky, všech-

ny barvy rybízu a borůvky do poloviny prázdnin 
a léto je doslova v plném proudu. Nejeden rodič 
školních dítek sklízí plody včasného zapsání ra-
tolestí na letní tábor, další se těší alespoň na 
zahájení tábora příměstského. Všichni pak žha-
ví mobily s babičkami a tetami, posílají mmsky 
z dovolené a občas se někdo pod rouškou noci 
vydá i k poštovní schránce, poslat pohled (děti 
se diví, že se známka musí olíznout, vegetari-
áni se křižují, z čeho se to klihové lepidlo vyrá-
bí) a připomínáme si tak doby, kdy jsme všichni 
mívali při psaní rukou tak nějak volnější zápěstí.

Letní Lysolaje voní grilováním, bublaninami a mar-
meládami, lesknou se na slunci jako zralé třešně a 
chladí jako pramen našeho potoka. Vychutnávejte 
každý den jako lahodný kousek čerstvě upečené-
ho moučníku a nezapomínejte, že každý den je je-
dinečný. Než se ochladí rána a vzduchem začnou 
poletovat vlákna babího léta, přijďte si začátkem 
září popovídat na Zahradníka roku, pochlubit se 
výpěstky ze zahrádky, ale i dobrotami z kuchyně.

Největší radost je ta, kterou sdílíme s druhý-
mi. Těšíme se na vás a přejeme krásné léto!

Lucie Dolejší
předsedkyně komise životního prostředí
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Dílo Hnízdo od autora ak. soch. Miroslava Mlynáře - II . Sochařské sympozium Lysolaje



Hladinu Vltavy čeřily gondoly Poslední foto ze „základky“

Ocenění nejmladšího a nejstaršího účastníka

Hnízdo v detailu

S hasiči se na vodě nebojímeOslavy 10. výročí přívozu v Podbabě

Slavnostní zakončení II. Sochařského sympozia

Start! Zlepším svůj loňský čas?

lysolajské lETNí děNí
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Současný stav u pramene Lysolajského 
potoka

zprávy z radNicE
                                                                                                                                                          
Dne 22. července zasedalo Zastupi-
telstvo městské části Praha-Lysolaje:

| Byl schválen pronájem nemovitosti na 
adrese Lysolajské údolí č.p. 119 (obchů-
dek u zastávky Žákovská) novému ná-
jemci. Provozovatel zůstává stejný, tedy 
i nadále zde bude současná prodejna 
rychlého občerstvení se zákazem prode-
je alkoholických nápojů. Nájemce bude 
hradit nájemné ve výši 5 500 Kč měsíčně.

| Dne 23. 6. 2015 proběhl v pořadí II. 
workshop zaměřený na možné využití 
pozemku parc. č. 491/1 v lokalitě Do-
lina-Štěpnice, který byl naší městské 
části v roce 2014 svěřen do správy za 
účelem výstavby seniorského domu. 
Jednalo se o uzavřenou debatu profe-
sionálů z řad architektů, urbanistů, do-
pravních inženýrů, ochranářů, sociolo-
gů, ekonomů i politiků hlavního města, z 
které, předpokládáme, vzejde společný 
návrh řešení celé lokality. S tímto návr-
hem bychom vás následně seznámili. 

| Jak jsme již informovali v minulém čís-
le na základě projektové dokumentace 
PSK TUZAR, s.r.o. proběhlo výběrové 
řízení na opravu hydroizolací v Základ-
ní škole Járy Cimrmana Lysolaje. Od 1. 
7. 2015 opravu provádí vybráná firma 
Habeš – stále sucho s.r.o., která nabíd-
la nejnižší cenu 1 731 734 Kč bez DPH 
a nejdelší záruční dobu 6 let. V rámci 
opravy dojde ke kompletnímu a trvalému 
odizolování zdiva staré školní budovy. 
Očekáváme, že suterén budovy se tak 
zbaví vlhkosti a plísně a bude tak moci 
být nadále plně využíván jak stravovací 
provoz, tak i ostatní prostory této části 
budovy. Všechny práce budou uhraze-
ny z účelové dotace, kterou se nám po-
dařilo získat od hlavního města Prahy.

| Ze Stavebního odboru Prahy 6 jsme již 
obdrželi územní rozhodnutí o povolení 
projektu Dostavba Základní školy Lyso-
laje dle studie, kterou jsme vám před-
stavili v minulých číslech zpravodaje. 
V současné době je dokončována rea-
lizační dokumentace. Aktuálně bylo po-

žádáno o stavební povolení a v nejbližší 
době bude vyhlášeno výběrové řízení 
na zhotovitele stavby. Začátek prací je 
plánován na říjen - listopad tohoto roku. 
Celkové náklady odhadujeme na 17 mi-
liónů korun.  Finanční prostředky  budou 
čerpány z dotací hlavního města Prahy.

| Dle harmonogramu, který jsme uvedli v 
minulých číslech našeho zpravodaje, po-
kračuje rekonstrukce komunikace Síd-
lištní.  1. 8. 2015 započne její poslední 
etapa mezi vjezdem do Státního veteri-
nárního ústavu až po křižovatku Kamýc-
ká. Tento poslední úsek rekonstrukce 
komunikace Sídlištní je koordinován s 
přeložkou inženýrských sítí a přípojek 
k bytovému domu, který bude postaven 
mezi penzionem Jas a bazénem ČZU. 
Doufáme, že investor bytového domu 
přeložku sítí i přípojky vybuduje včas. 
Pokud nedojde k nepředvídatelnému 
zdržení stavby, měla by být rekonstruk-
ce k 1. 9. 2015 dokončena a zároveň 
se ke stejnému datu vrátí linka č. 160 
do své původní trasy. Rád bych požá-
dal občany o shovívavost v době stavby. 

Pro zvýšení komfortu jsme v rámci re-
konstrukce navrhli zbudovat přímo proti 
současné zastávce Sídlištní zastávku 
novou směrem do Lysolaj. Výstavba této 
zastávky byla navržena až dodatečně a 
nebyla tak součástí výběrového řízení 
na rekonstrukci komunikace Sídlištní, 
stejně jako dva zpomalovací retardéry, 
které budou na komunikaci umístěny. 
Po vysoutěžení těchto dodatečných pra-
cí budou retardéry a zastávky dodělány.  

| Probíhají projektové práce na revita-
lizaci Lysolajského potoka. Projekt si 

dává za cíl „zpřírodnění“ stávajícího sta-
vu, zajištění neznečišťování pramenité 
vody a stavební úpravy koryta. Mělo by 
dojít k rozvolnění svahů do obou břehů 
s vytvořením nepravidelného koryta s 
lokálními vodními plochami, revitalizaci 
požární nádrže s přepojením dešťové 

kanalizace přímo na zatrubněnou část 
koryta, úpravě nátoku do nádrže, k vy-
tvoření pohledových ploch konstrukcí z 
lomového kamene a stabilizaci strmého 
pravobřežního svahu. První etapa úprav 
od pramene směrem k fontánce by měla 
proběhnout již v tomto roce včetně vy-
měny panelového mostku u fontánky. V 
příštím roce budeme pokračovat v úse-
ku od fontánky k hasičské nadrži a ná-
sledně bude celá nádrž přeměněna na 
koupací biotop. S projektem budete se-
známeni v dalších číslech Lysolajského 
zpravodaje. Součástí revitalizace bude 
také nová stavební úprava pramene dle 
návrhu ak. soch. Milana Váchy. Tato ka-
menická úprava bude provedena z ho-
řického pískovce. Kámen byl již zakou-
pen a bude přivezen v průběhu srpna.

| S potěšením bych vám rád oznámil, 
že se nám podařilo získat finanční pro-
středky  z fondů Evropské unie v rámci 
Operačního programu Životní prostředí. 
Obdrželi jsme dotaci ve výši 2 233 530 
Kč na pořízení nového svozového vo-
zidla za již dosluhující vozidlo Multicar 
a 3 velkoobjemové kontejnery na bio-
odpad. Dále jsme obdrželi 786 207 Kč 
na pořízení 70 ks kompostérů pro ob-
čany naší městské části a štěpkovače.  

Pokračování na straně 9.

Workshop o lokalitě Dolina-Štěpnice Původní stav komunikace Sídlištní

Průběh rekonstrukce komunikace 
Sídlištní

Návrh na úpravu pramene Lysolajské-
ho potoka



Tip Na výlET

pŘEdNí kopaNiNa

Přední Kopanina je městská část 
Prahy, větší její část zaujímají pole v 
blízkosti Letiště Václava Havla, zá-
stavba se soustřeďuje při hraně údolí 
Kopaninského potoka, je zde evidová-
na desítka ulic a sedm stovek obyvatel. 

První písemná zmínka o Přední Kopa-
nině se vztahuje k roku 1285 k osobě 
nám blíže neznámého Budislava z Ko-
paniny, zřejmě majitele obce, ale osídle-
ní je mnohem starší, jak dokládají četné 
archeologické nálezy i samotná rotunda 
sv. Máří Magdaleny, v jádru stará zhru-
ba 900 let. Její původní podoba byla 
skromnější, v roce 1779 (možná pozdě-
ji) se ale zřítila klenba rotundy, načež ji v 
letech 1852-59 obnovil profesor pražské 
německé techniky Karel Wiesenfeld. 
Zvýšil věž o 1 a půl metru. Změnil také 
zásadně rytmus a velikost oken. Ta jsou 
goticky dlouhá a přinejmenším v přípa-
dě apsidy umístěna chybně v její ose. 
Jediným původním detailem tak zůstává 
malé okno v jižní části apsidy, které má 
ještě původní rozměr i pískovcové ostě-
ní. Jeho zachování je i z hlediska památ-
kového třeba hodnotit velmi kladně. Již-
ní přístavba byla snesena až na základy 
a nově vystavěna, za nemalé finanční 
podpory posledního českého krále Fer-

dinanda (Dobrotivého). Také zdivo ro-
tundy doznalo v průběhu věků mnoha 
proměn. Již jen na několika místech lze 
vysledovat stopy románského pravidel-
ného zdiva - především na jižní straně 
věže a pod okénkem v apsidě. Dobrá, 
ale jedním si můžeme být jisti - i když ka-
meny jsou nové, zcela jistě pochází zlatá 
opuka ze stejného kopaninského lomu. 
Kostel obepíná prastarý hřbitov. Pocho-
ván je tu filmový režisér Martin Frič se 
svojí chotí, herečkou Suzanne Marville.

Před vchodem na hřbitov je opravená 
barokní kaple sv. Ludmily a sv. Marty, 
patrně z let 1712-1714. V kapli se ká-
zalo, když z vedlejšího kostela zbyla 
jen věž. Byla tu také márnice a pozdě-
ji kolumbárium. Dnes je tu malé mu-
zeum, jehož autorem je Vojta Kašpar, 
jeden z našich předních  archeologů. 

Vedle kaple stojí budovy jezuitského 

dvora. Na jeho místě bývala „tvrz a pusté 
popluží“. To je charakteristika z r. 1566, 
kdy se stal nájemcem úředník Zemských 
desek a malostranský měšťan Izaiáš 
Velík z Šonova. Ten byl ale brzy zavřen 
pro zpronevěru a kopaninský majetek 
císař daroval jezuitské koleji sv. Klimen-
ta na Starém městě. Díky popisům celé-
ho sporu se dozvídáme, že Izaiáš a jeho 
manželka stavěli v Kopanině nový dvůr 
s obytným stavením a zázemím, který 
byl již před dokončením. V záznamech 
je také uvedeno jméno stavitele: „zedník 
Jan Maria Vlach“. Lze předpokládat, že 
právě z tohoto období pochází přízemí 
čp. 1 a 30 po obou stranách průjezdu 
s klenákem se známými písmeny IHS 
(Iesus Hominum Salvator, Ježíš, spasi-
tel lidí), kterýžto nápis je od 16. století 
téměř na všech jezuitských stavbách.

Dáte-li se z Kopaniny k Horoměřicům, 
půjdete nejspíš kolem sv. Juliány. His-
torie tohoto místa sahá do doby pohan-
ské. Podle legendy zde stávala modla 
zvaná Krasina, k níž chodila přinášet 
oběti i kněžna Ludmila. Krásné ženě 
s dítětem, hrajícím si s jablkem, byly v 
červenci obětovány tři klasy od každého 
obilí ze staré úrody. S příchodem jezuitů 
do těchto míst vznikl kult sv. Juliány a na 
lesní křižovatku byla r. 1679 umístěna 
dřevěná socha této světice, která byla 
v roce 1734 nahrazena sochou kamen-
nou. Vichřice v roce 1868 ji však zničila. 
Na podstavec pak kdosi umístil prostý 
kříž. Jiné verze praví, že socha Krasi-
ny stála v místech samotné rotundy.

Přední Kopanina byla v roce 1974 při-
členěna k hlavnímu městu, přičemž část 
obce, osada Na Padesátníku, byla už roku 
1968 připojena k Liboci (a tím k Praze). 

fefík                                                        
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Rotunda sv. Máří Magdalény

Opukový lom sv. Juliána



zprávy zE školy
Všichni jsme opět o rok moudřejší a 
bohatší o zážitky a zkušenosti. Snaží-
me se, aby i naši žáci získali co nejvíce 
podnětů. 

| Během května a června se zúčastni-
li těchto akcí: hned v neděli 17. května 
- po Slavnosti květů -  odjela skupina 
žáků od 5. do 9. třídy s paní učitelkou 
Typoltovou a Korcovou na týdenní po-
znávací zájezd do Velké Británie. Děti 
si prohlédly nejzajímavější místa histo-
rického i moderního Londýna, navštívi-
ly Cambridge, čerpaly i dojmy na ang-
lickém venkově. Na vlastní kůži všichni 
zažili pravé anglické počasí. Každý se 
vrátil plný zážitků a motivace pro další 
usilovné studium anglického jazyka. 

| Děti od 1. do 4. třídy tleskaly herečkám 
i spolužákům na interaktivním divadel-
ním představení v anglickém jazyce Ma-
gic Concert a Murder Mystery v tělocvič-
ně školy v úterý 19. května.

| Pro žáky 8. a 9. třídy se konala 20. 
května přednáška „Láska ano, děti ještě 
ne“. 

| Stále pokračuje spolupráce s občan-
ským sdružením Abel. Děti ze 3.B si 
opět vyzkoušely, kolik práce dá připra-
vit políčko před sázením brambor a jak 
brambory zasadit.

| Děti z pátých tříd navštívily 21. května 
naučný pořad, jak se dělá animovaný 
film -  „Ta malá z rybárny“. 

| Den dětí oslavila celá škola již tradič-
ním bowlingovým turnajem.

| Dvojice žáků z 5.B - Františka Šembe-
rová a Adam Šnajdr -  vybojovala fan-

tastické 2. místo v celostátním finále 
soutěže Helpíkův pohár, které se konalo 
v Jeseníkách.

| Děti z 2. třídy, 3.A i B, 4. třídy a 5.A 
i B  si užily hromadu dobrodružství na 
školách v přírodě. Druháci, 3.A i čtvrťáci 
vyjeli už v dubnu do Lužických hor, 3.B 
a 5.B si vybrala k pobytu kraj Vysočina. 
Děti z 5.A strávily týden v Radvanci u 
Nového Boru.

| Ve čtvrtek 11. června si všechny děti 
užily báječnou atmosféru aktivního 
sportovního zápolení i povzbuzování 
finišujících sportovců na tradičním Ly-
solajském běhu. Letos se zúčastnily i 
„přespolní“  - děti ze ZŠ Mikoláše Alše 
ze Suchdola a ZŠ v Horoměřicích.

| 18. června si vyzkoušeli deváťáci ob-
hajobu absolventských prací. Na veřej-
né prezentaci přesvědčili posluchače 
(žáky a učitele od pátých do devátých 

tříd) o skvělé připravenosti na středo-
školské studium. 

| Odpoledne si děti i paní učitelky za-
vzpomínaly na  Anglii a při Čaji o páté 
se podělily s rodiči o své bohaté zážitky 
z květnového pobytu.

| Ve čtvrtek 25. června se školáci a uči-
telé na slavnostním setkání v tělocvičně 
rozloučili s letošními deváťáky. Slavnos-
ti byli přítomni i významní hosté – pan 
starosta ing. Petr Hlubuček a olympio-
nik Roman Šebrle, který ocenil nejlepší 
sportovce naší školy. 

Všichni na konci určitého období bilan-
cují, ve škole je to stejné a přesto trochu 
jiné – školní život má jeden úžasný bo-
nus – PRÁZDNINY.

Krásné a slunné léto všem.

Jaroslava Mikolášová
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Děti několika tříd se zúčastnily škol v přírodě

 

 
LYSOLAJSKÁ DRAKIÁDA 

 

V. ROČNÍK 
 

V neděli 4. října 2015 ve 14.00 hodin 
 

Na louce na konci ulice DOLINA 
 

Soutěž o nejkrásnějšího 
a nejvýše létajícího draka. 

Všechny děti i s rodiči jsou vítány 



 

od 14:00 hodin 
 na hřišti u Zázračné studánky 

 
 Pozdně letní program pro děti i dospělé 

 
Vyhlášení nejlepšího zahradníka roku 2015 

 
Speciální kategorie – soutěž o nejchutnější 

Lysolajský koláč 
 

Program 
tajné hlasování a ochutnávka upečených dobrot  

16:00 vyhlášení nejlepšího zahradníka  
a nejchutnějšího Lysolajského koláče. 

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! 
 

VÝPĚSTKY A SOUTĚŽNÍ KOLÁČE PŘIJÍMÁME 

OD 11:00 DO 13:00 hodin 

7. ročník Lysolajského běhu s novými rekordy
Rok utekl jako voda, a tak jsme 11. 6. 
2015 za krásného letního počasí mohli 
vítat účastníky již 7. ročníku Lysolajské-
ho běhu. Dopolední program dětských 
kategorií začal běhy předškoláků z ma-
teřské školy na trati 110 m. Bylo úžas-
né vidět nadšení, s jakým bojují ti nej-
menší závodníci. Ale stejný zápal pro 
sportovní soutěžení byl i v následujících 
startech dětí základní školy, a to jak 
naší, tak i reprezentantů ZŠ Horoměři-
ce a ZŠ Suchdol, na tratích 360 m pro 
1. až 3. třídu, 630 m pro 4. a 5. třídu a 
1050 m pro 6. až 9. třídu. Po premiéře 
v loňském roce i letos dětské kategorie 
zpestřil vložený závod dvou tříčlenných 
štafet učitelského sboru, s nimiž změ-
řila rychlost štafeta „deváťáků“, která 
zvítězila. Po doběhu jednotlivých kate-
gorií dostalo každé dítě drobný dárek a 
vždy první tři v každé kategorii diplomy, 
které předával starosta Lysolaj. Během 
dopoledne závodilo rekordních 238 dětí. 

Stejně jako v dětských kategoriích vzros-

tl proti loňsku i počet startujících v odpo-
ledním závodě na 6000 m na 155 závod-
níků. I letos zvítězil Michal Procházka ze 
SABZO Praha, který zlepšil svůj loňský 
traťový rekord o 30 vteřin na 20:05,4 
min. Za velkého potlesku byl v cíli vítán 
účastník všech sedmi ročníků, jednade-
vadesátiletý Miloslav Zelinka. Mezi star-
tujícími bylo 19 obyvatel  Lysolaj i dva 
starostové městských částí, a to Libuše 
a Lysolaje, ale také tři zvoníci z kated-
rály sv. Víta. Po zpracování výsledků a 
předání cen vítězům jednotlivých kate-
gorií byl vyhlášen nejstarší a nejmladší 
závodník -  opakoval se loňský rok, kdy 

nejstarším závodníkem byl Miloslav Ze-
linka a nejmladším sedmiletý Patrik Sed-
láček z OK Roztoky. Úžasný je věkový 
rozdíl 84 roků závodníků na stejné trati. 

Vyhlášením výsledků skončila soutěžní 
část závodu, ale pokračovalo přátelské 
setkání závodníků a pořadatelů u ohně 
na zahradě ZŠ za doprovodu kapely 
Třetí dech. Za organizaci závodu patří 

dík členům PC Lysolaje a SDH Lysola-
je. Sedmý ročník, dle ohlasu závodníků            
i diváků, je možné hodnotit jako úspěšný. 

Ing. Miloš Šimon, ředitel závodu             



Letošní ohlédnutí za uplynulým rokem 
nemůžeme začít jinak než připomenutím 
osmdesátého výročí založení lysolajské 
školy, které jsme si společně připomněli 
v září. Na „dámu v letech“ je naše škola 
stále ve výborné kondici. Oslavy jubilea 
se mimořádně vydařily, akce probíha-
la nejen v budově školy, ale i na školní 
zahradě, hřišti a v přilehlém parku Ka-
ménka. Návštěvníků se sešlo jistě něko-
lik set a pobavilo je vystoupení našich 
žáků, hudební skupiny, divadlo Buchty a 
loutky, provazochodec, žonglér, ohnivá 
show a spousta dalších doprovodných 
akcí. Pamětníky potěšila sbírka histo-
rických fotografií a dokumentů, velký 
úspěch slavila dokonale zařízená his-
torická třída. Součástí programu bylo 
i slavnostní zakončení I. pražského 
sochařského sympozia. Nejváženěj-
ším hostem byl bezesporu pan Zdeněk 
Svěrák, který osobně zasadil památnou 
švestku, jež bude připomínat nejen toto 
důležité výročí školy, ale i spojení s Já-
rou Cimrmanem, jehož jméno získala 
škola nedávno do svého názvu. Zejmé-
na díky této vzácné návštěvě pochopi-
telně tato naše akce neunikla pozornosti 
médií. Z dalších známých osobností se 
oslav zúčastnili také Petr Šabach a Ro-

man Šebrle.  Pokračuje modernizace 
školy a rozšiřování jejích vzdělávacích 
možností. Po vybavení všech kmeno-
vých učeben interaktivními tabulemi se 
v letošním školním roce podařilo díky 
iniciativě pana starosty a finanční pod-
poře Taiwanské hospodářské a kulturní 
kanceláře v Praze pořídit pro školu 20 
tabletů s dalším potřebným vybavením. 
Po instalaci výukových programů již žáci 
ve druhém pololetí školního roku aktivně 
využívali tato zařízení v rámci jednotli-

vých předmětů. Související záležitostí 
bylo i pokrytí celé školy bezdrátovým 
připojením k internetu. Díky úspěšnému 
přijímacímu řízení na víceletá gymnázia 
a následnému spojení současných pá-
tých tříd v jednu budoucí šestou se nám 
podařilo uvolnit jednu učebnu a pro pří-
ští školní rok opět otevřít dvě první třídy 
a uspokojit tak všechny zájemce o stu-
dium v naší škole, kterých je mnohem 
více, než tomu bývalo před pár lety. Ten-
to dlouhodobý zájem, a to i z obcí vzdá-
lenějších, svědčí o atraktivitě lysolajské 
školy v širším měřítku. Naše škola se i 
v letošním roce podílela na dění v obci, 
účastnili jsme se lysolajského běhu, 
naši žáci jako vždy zahajovali program 
Slavnosti květů, školní pěvecký sbor 
vystupoval nejen u obecního vánoční-
ho stromu, ale i na Staroměstském ná-
městí a při vítání občánků. Kromě škol 
v přírodě, lyžařského výcvikového kurzu 
a zážitkových kurzů se letos uskutečnily 
dva jazykové vícedenní výjezdy s rodi-
lými mluvčími a zahraniční poznávací 
a vzdělávací zájezd do Velké Británie. 
Z dalších významných akcí uplynulého 
školního roku jistě stojí za připomenutí 
projekt EDISON, při kterém se přímé vý-
uky ve všech třídách účastnili zahranič-
ní studenti ze sedmi zemí celého světa 
- Malajsie, Indonésie, Taiwanu, Gruzie, 
Číny, Brazílie a Turecka. Veškerá komu-
nikace probíhala v angličtině, přirozenou 
cestou motivovala naše žáky k aktivní-
mu používání cizího jazyka a umožnila 
seznámení mladých lidi odlišných kultur.
Na jaře proběhlo pod patronátem naše-
ho úspěšného olympionika Martina Kou-
kala, který osobně navštívil naši školu, 
dlouhodobé sportovní zápolení všech 
žáků v rámci tzv. Olympijského víceboje. 
Vyvrcholením byly atletické závody na 
sportovišti ČZU v Praze a předávání zla-
tých medailí nejlepším sportovcům olym-
pijským vítězem Romanem Šebrle. Za 
zmínku jistě stojí i další letošní úspěchy 
našich žáků - druhé místo v celostátním 
kole soutěže zdravotnických družstev 
Helpíkův pohár, druhé a čtvrté místo v 
soutěži Čtení nás baví, třetí místo v lite-
rární soutěži Čapkoviny aneb žijeme s 
knihou, medailová umístění v několika 

kategoriích výtvarné soutěže programu 
Živá zahrada, výborná umístění v sou-
těžích v anglickém jazyce, matematické 
olympiádě a dalších.  Velmi potěšující 
jsou výsledky naší deváté třídy v celo-
státním srovnávacím testování českou 
školní inspekcí v oblasti společensko-
vědních a přírodovědných předmětech, 
do kterého byla naše škola zařazena.      
V obou oblastech naši žáci dosáhli nad-
průměrných výsledků, což je hodnotné 
zejména s ohledem na to, že do testo-
vání byli zařazeni i žáci odpovídajícího 
ročníku víceletých gymnázií. Závěrem 
bychom rádi připomněli plánovanou pří-
stavbu školy, která bude probíhat v ně-
kolika etapách nastávajícího období. Již 
o letošních prázdninách by měly nastat 
práce spojené s odizolováním budovy, 
které by mělo natrvalo vyřešit dlouho-
dobý problém s vlhkostí obvodových zdí 
v nejnižším patře. V průběhu příštího 
školního roku by měla být zahájena sa-
motná stavba zahrnující rozšíření stáva-
jících prostor o výtvarnou dílnu, labora-
toř fyziky a chemie, žákovské šatny a tři 
samostatné místnosti pro školní družinu. 

Dana Lukášová a Michal Hevák  
vedení školy 
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zprávičky zE školky

| V úterý 2. června jsme pro děti uspo-
řádali sportovní den. Děti si vyzkoušely 
skoky ve skákacích pytlích, přetaho-
vání na laně, chůzi po lavičce s vajíč-
kem na lžíci, hod na cíl, štafetu v pře-
kážkovém běhu a hledání bonbónků 
se zavázanýma očima. Sluníčko nám 
svítilo a závodění se dětem moc líbilo.

   

 
| Během června proběhly poslední dva 
díly projektu Malé technické univerzity, 
ve kterých se děti seznámily s postupem 
při výstavbě věží, a v části Inženýr s tím, 
jakou práci na stavbě zastává instalatér 
a elektrikář. Dozvěděly se, kde se bere 
voda, kterou pijí, kam odtéká voda pou-
žitá a co se s ní děje dále. Poté si sesta-
vily z lega byt, do kterého zkusily napojit 
přívod vody, odpad a na závěr také dráty 
pro rozvod elektřiny. Úkol byl poměrně 
těžký a museli jsme dětem více pomá-
hat a vysvětlovat postup. V závěrečné 
části celého cyklu Věže si děti vyzkou-
šely, jak je důležitá základna při stavbě 
věží a v malých skupinách měly za úkol 
výstavbu Ještědu podle plánů. Na hoto-

vé konstrukce přidaly pláště, stožár, vy-
robily českou vlajku a práce byly hotové. 

| Ve čtvrtek 11. června jsme se už po-
druhé zúčastnili Lysolajského běhu. Děti 
závodily ve třech věkových skupinách, 

kluci i děvčata, a vyměřenou trasu 110 
metrů uběhli úplně všichni. Dali do běhu 
celou duši a zaslouží si velké uzná-
ní pro nadšení, které do běhu vložili.

| V rámci multikulturní výchovy jsme 
do školky pozvali Rytmické bubnová-
ní. Všechny děti po celou dobu pro-
gramu hrály na bubny a chřestidla 
rytmy různých kontinentů. Vyzkoušely 
si rozdíly afrických rytmů, indické jem-
nosti i zvuky Ameriky. Dětem se také 
líbily zvuky pralesa a indiánské pokřiky.

| V úterý 16. června za námi přišel pa-
sák ovcí se svou pomocnicí a vala-
chem Bleskem, na kterém se všechny 
děti povozily. Zahrály si hru na zatou-
lané ovečky, zachránily pasačku a vy-
zkoušely si, jaké je stříhání ovčí vlny.

| Druhý den jsme na školní zahradě uspo-
řádali slavnostní rozloučení s předško-

láky. Budoucích školáčků je v letošním 
roce 18. Děti  byly v tento den stužko-
vány a na památku na naši školku jsme 
jim věnovali knížku pro malé čtenáře. 
Kromě dekorování si mohli rodiče s dět-
mi prohlédnout kroniky a fotky na stěně 
v herně, opéct buřty nebo si pochutnat 
na spoustě dobrot, které spolu s námi 
pomohli zajistit ochotní rodiče. Bylo to 
moc příjemné odpoledne. Bude se nám 
po našich šikovných školáčcích stýskat.

| Během 18. a 19. června uspořádala paní 
Zavadilová, která vede výtvarný kroužek 
při ZŠ Járy Cimrmana, ve „Věžičce“ na-
šeho altánu výstavu dětských prací pod 
názvem Od loutky ke zlatému řezu aneb 
druhá půlka abecedy. Jako již tradičně 
byla výstava moc hezkým zážitkem a ne-
zbývá než obdivovat krásné práce dětí 
a invenci a kreativitu paní Zavadilové.

| V úterý 23. června jsme s dětmi jeli do zr-
cadlového bludiště na Petříně. Vystoupili 
jsme na Pohořelci a krásnou procházkou 
Petřínskými sady jsme došli až na mís-
to. Dětem se v zrcadlových sálech moc 
líbilo a užily si hodně legrace při pohledu 
na sebe i své kamarády. Měli jsme velké 
štěstí na počasí. Ve chvíli, kdy jsme měli 
autobus na dohled, se spustil pořádný 
liják. Doběhli jsme jen tak tak a na prů-
trž mračen jsme se tak mohli dívat jen 
zpoza oken, což nám vůbec nevadilo.

Teď už se všichni těšíme na prázd-
niny a všem přejeme, aby si je uži-
li v klidu, pohodě a hlavně ve zdraví.

Denisa Vranová                                                               
ředitelka 

Multikulturní výchova v MŠ

Sportovní den si děti užily 

www.powerprint.cz
Brandejsovo nám. 1219/1, Praha-Suchdol

fotoknihy od 249 Kč

ONLINE 
objednávka 
do 10 minut

vyzvednutí 

ZDARMA



Sbor dobrovolných hasičů

Den dětí v Úněticích a kopec hasicí pěny
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Letní měsíce ubíhají jako voda 
a my vám opět přinášíme zprá-
vy o činnosti našeho sboru. 

Jako každý rok jsme pomáhali zajišťo-
vat dětský den, který ve spolupráci s 
ÚMČ Prahy 6 pořádalo obchodní cent-
rum Šestka a kde byl jako vždy obrov-
ský zájem o náš hasičský vůz Scania. 

Další Den dětí, kterého jsme se s naší 
technikou zúčastnili, pořádalo Mysli-
vecké sdružení Hubertus v Úněticích. 
Zde naši hasiči vytvořili pro děti ob-
rovský kopec hasicí pěny, která udě-
lala malým divákům velkou radost.

V sobotu 20. června jsme se zúčast-
nili oslav 125. výročí založení SDH 
Suchdol. Zde jsme předvedli naši spe-
ciální ukázku hašení hořícího člověka 
impulzním hasicím zařízením IFEX.

V rámci preventivně výchovné čin-
nosti jsme navštívili mateřskou škol-
ku na Hanspaulce a Základní školu 
Arabská. Zde jsme s dětmi pohovořili 
o práci hasičů a ony si mohly vyzkou-
šet a osahat naši výstroj a výzbroj.

Výjezdová jednotka lysolajských hasi-
čů byla v uplynulém období vyslána k 
několika zásahům: 5x jsme likvidovali 
hnízda bodavého hmyzu v Lysolajích a 
přilehlém okolí a dne 1. července naše 
jednotka společně s HZS Praha ze sta-
nic 1–9, jednotka HZSP SŽDC a jed-
notky SDH Nebušice, Řeporyje a Řepy, 

likvidovala 4×C proudy vody v dýchací 
technice požár jedné místnosti a stře-
chy opuštěného neudržovaného objektu 
(60×10 m) v areálu nádraží Veleslavín.

Další významnou akcí, které jsme se zú-
častnili 26. června 2015, byla oslava po-
řádaná u příležitosti 10. výročí zahájení 
provozu přívozu v Praze-Podbabě. Zde 
jsme veřejnosti prezentovali náš nový 
záchranářský člun a předvedli s ním 
ukázku záchrany tonoucí osoby. Kdo 
měl zájem, mohl se v našem člunu svézt. 
Naše ukázky byly odměněny potleskem, 
takže lze soudit, že se obecenstvu líbily. 

Tradičně jsme pomáhali s organiza-
cí Lysolajského běhu a vzhledem k 
přetrvávajícím vedrům pomáháme při 
zavlažování lysolajské zeleně. Závě-
rem bych chtěl pochválit naše členy, 
kterým se podařilo opravit fontán-
ku u pramene Lysolajského potoka.

O dalších akcích a bohaté činnos-
ti i historii našeho SDH se můžete 
dozvědět více na našich webových 
stránkách sdh-lysolaje.webnode.cz.

                                  Lukáš Zapletal 

Pokračování ze strany 3.

| V současné době je podána žadost o 
stavební povolení a probíhá zpracování 
dokumentace pro výběr zhotovitele na 
stavební úpravy vstupní části do hasič-
ské zbrojnice (Lysolajské údolí 113) a 
další praktické úpravy budovy. V rámci 
těchto úprav bude kompletně přestavěn 
vstup do sálu hasičské zbrojnice, vznik-
ne zde pevné zastřešení a nová míst-
nost přímo nad současným chodištěm,  
která bude sloužit jako zázemí pro MC 
Liška. Dále dojde k výměně plynového 
kotle, rekonstrukci vstupního schodiště 
do současné klubovny hasičů, natření 
fasády, především pak jejích dřevěných 
prvků, opravě střechy a dalším nutným 
drobným opravám. Při zpracovávání 

projektové dokumentaci bylo provedeno 
geodetické zaměření budovy, při kterém 
jsme zjistili, že při původní stavbě hasič-
ské zbrojnice v 90. letech došlo k tomu, 
že část budovy stojí na cizích pozem-
cích, budova nebyla nikdy zaměřena, a 
tím pádem ani vložena do Katastru ne-
movitostí. Snažíme se tak nyní tuto zá-
ležitost napravit, jde však o složitý pro-
ces, kterému musí předcházet jednání 
s majiteli dotčených pozemků, nové 
zaměření stavby, zapsání do Katastru 
nemovitostí a teprve následně staveb-
ní povolení na nově prováděné práce.

Přeji vám všem pěkné léto, prázd-
niny a těším se s vámi na vidě-
nou na lysolajském Babím létu.  

Ing. Petr Hlubuček, starosta              

Budova hasičské zbrojnice

Geodetické zaměření hasičárny



Městská část praha-lysolaje ve spolupráci s Mč praha 6, pražskými vodovody a kanalizacemi a čes-
kým červeným křížem připravila projekt, který do budoucna pomůže se zásobováním pitnou vodou.

již nyní se do něj mohou přihlásit po vyplnění přihlášky senioři a také hendikepovaní z Mč praha-lysolaje.

Mc liška
Přejeme pěkné, slunečné léto, 
dostatek zábavy, hub, borů-
vek a jiných letních radostí. 

Poslední týden v srpnu proběhne 
v Lišce příměstský tábor „Strojem 
času“. Liška opět poběží od pon-
dělí 14. 9. 2015, začínáme v 9:30.

Letní fotosoutěž „Léto s Liškou“
Soutěžní fotografie posílejte s popiskami 
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:
Pondělní tvoření v Lišce od 9:30 
– 11:30 hodin od 14. 9. 2015
Můžete se s námi těšit na dopo-
ledne plné her, výtvarných čin-

ností, zpívání s Orfovými nástro-
ji – program připravují dobrovolníci. 

PILATES PRO DOSPĚLÉ každé PON-
DĚLÍ od 19:00-20:00 hod.
Večerní cvičení pro formování po-
stavy, s sebou podložku na cvi-
čení a větší šátek nebo ručník. 

Aktivní středa od října - Ranní pilates 
od 8:15 do 9:15 s hernou pro děti
Cvičení pro zpevnění svalů a pá-
nevního dna. Cvičení vede Míša Po-
spíšilová. O děti se stará chůva. 
Začátečníci i pokročilí vítáni, s sebou vez-
měte podložku na cvičení a větší šátek. 

Angličtina s Vikou pro nejmenší  
Středa 10:00 – 10:30 – zpíván-
ky a hrátky pro děti a jejich rodiče
Volná herna od 10:30 do 11:30 hodin

Jóga pro dospělé po prázdninách 
Ve čtvrtek 17. 9. 2015 od 19:00-21:00 
hodin vás srdečně zveme na Jógovou 
ochutnávku s lektorkou Soňou Zema-
novou. Vyzkoušet si můžete různé styly 
jógy. Hodina je pro všechny ZDARMA a je 
vhodná i pro úplné začátečníky. Více in-
formací naleznete na www.jogahrou.cz.

Od 24. 9. vždy od 19:30 do 21:00 bu-
dou pokračovat pravidelné čtvrteční 
lekce Jemné jógy.

V hodinách citlivě protahujeme a posilu-
jeme tělo, pracujeme s dechem, relaxu-
jeme. Zařazena je i oční jóga – cviky na 
zlepšení zraku. Hodiny jsou provoněny 
aromaterapií. Cvičení harmonizuje tělo 
i ducha, zvyšuje imunitu, dodáváno-
vou energii a navozuje dobrou náladu.
Po skončení lekce je prostor pro přá-
telské popovídání nad šálkem bylin-
kového čaje. Lekce jsou vhodné i pro 
úplné začátečníky. Každý cvičí ve svém 
tempu a dle svých aktuálních možností.
Přijďte si zacvičit a udělat něco pro 
sebe. Všichni jste srdečně zváni.

A na konec září připravujeme další 
Šikovnou tlapku:

Den otců aneb Doba ledová!
Hry a originální dílna pro celou ro-
dinu, tatínci vítáni. Občerstvení? 
Ulovíme mamuta nebo špekáčky? 
Více informací naleznete na http://www.
mc-liska.cz/ nebo http://jogahrou.cz/.

Činnost Mateřského centra Liška probí-
há v sále hasičské zbrojnice, Lysolajské 
údolí 38, Praha-Lysolaje. Aktuální infor-
mace najdete na webu www.mc-liska.cz.

Patronem MC Liška o.s. je Městská 
část Praha-Lysolaje.

Marcela Blažková 
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Příměstský tábor je vždy plný legrace

Problémům se zásobováním pitnou vodou do 
budoucna pomůže nový projekt Pražských vodovodů 
a kanalizací (PVK), do kterého se zapojily i Úřad 
městské části Prahy 6 a Český červený kříž (ČČK). 

PVK totiž zakoupila linku pro nouzové zásobování balenou pitnou 
vodou. Pokud v některé z oblastí šestého pražského obvodu 
nepoteče voda déle než 5 hodin, občané budou samozřejmě 
jako obvykle zásobováni pitnou vodou z cisteren. 

Pomocnou ruku ale podáme také seniorům a hendikepovaným, 
pro které často bývá obtížné či nemožné přinést si vodu ve 
vlastních nádobách. Těm, kteří o to projeví zájem pracovníci 
ČČK přinesou balenou pitnou vodu v praktických sáčcích až 
domů a to samozřejmě zdarma. Speciální hygienické sáčky 
a celý proces plnění vody i její distribuce podléhají pokynům 
hygienika hlavního města Prahy.

Úřad městské části Prahy 6 proto nabízí zájemcům, aby se 
k odběru této služby přihlásili. K registraci je třeba vyplnit přiložený 
formulář a poslat ho poštou nebo přinést do podatelny Úřadu 
městské části. Tiskopis lze získat i odevzdat též v informačních 
kancelářích úřadu. Najdete ho také na internetových stránkách 
www.praha6.cz. Podrobné informace získáte telefonicky na 
čísle 220 189 765 v pracovní dny od 9:00 do 11:00 hodin. 

Jméno:

Příjmení:

Adresa:

Telefon:

Souhlasím, aby mé osobní údaje uvedené v tomto 
formuláři byly společností Pražské vodovody a kanalizace, 
a. s. uchovávány a zpracovávány v rozsahu nezbytně 
nutném pro zajištění dodávky balené vody seniorům 
a hendikepovaným v případě delší havárie, a to po dobu 
trvání mé účasti v tomto programu. 

Podpis:
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Městská část Praha-Lysolaje připravi-
la projekt na předcházení vzniku od-
padů formou podpory domácího kom-
postovaní: „Zefektivnění nákládání s 
biologicky rozložitelným odpadem v 
MČ Praha-Lysolaje“. Projekt je spo-
lufinancován z fondů Evropské unie 
a Státního fondu životního prostředí 
České republiky prostřednictvím Ope-
račního programu Životní prostředí. 

V rámci projektu městské části bude po-
řízeno cca 70 kusů plastových zahrad-
ních kompostérů o objemu 800 l. Kompo-
stéry jsou vyrobeny z materiálu, který se 
vyznačuje vysokou stabilitou a dlouho-
dobou životností. Dále budou zakoupe-
ny velkoobjemové kontejnery na odpad 
z údržby zeleně městské části, svozový 
automobil na jejich obsluhu a štěpkovač.

Občanům městské části Praha-Ly-
solaje bude v rámci projektu bezplat-
ně zapůjčen zahradní kompostér na 

dobu 5 let. Po uplynutí této doby se 
stane kompostér majetkem občanů.

Podmínkou bude umístění kompostéru 
na vlastním nebo pronajatém oploce-
ném pozemku na území městské části 
Praha-Lysolaje, a po dobu udržitelnos-
ti projektu, která činí 5 let, jej využívat 
ke kompostování. Vhodnou surovinou 
je běžný biologicky rozložitelný odpad 
rostlinného původu ze zahrad a do-
mácností, například tráva, zbytky ovoce 
a zeleniny, nadrcené drobné větvičky. 

Bezplatné zapůjčení proběhne na zákla-
dě smlouvy o výpůjčce a následném da-
rování. Návrh smlouvy bude k nahlédnutí 
na internetových stránkách www.praha-
-lysolaje.cz, v tištěné formě bude smlou-
va k nahlédnutí na ÚMČ Praha-Lysolaje. 

Distribuce kompostérů je plánována na 
začátek podzimu 2015, ale již nyní si 
můžete podat žádost o kompostér. Mů-

žete vyplnit žádost, která je k nalezení 
níže na této straně. Další možností je vy-
zvednout si žádost o kompostér v tištěné 
podobě na Úřadu MČ Praha-Lysolaje, 
Kovárenská 8/5, Praha-Lysolaje 165 00.

Bližší informace vám podají pracovní-
ci ÚMČ Praha-Lysolaje, e-mail: umc@
praha-lysolaje.cz, tel.: 220 921 925.

Upozorňujeme, že počet žadatelů je 
omezen počtem kompostérů. Kom-
postéry budou rozdávány žadatelům 
na základě pořadníku sestaveného 
z došlých přihlášek. S ohledem na 
počet kompostérů bude možné žá-
dat maximálně o jeden kompostér na 
jeden oplocený pozemek/zahradu.

Tento projekt je financován 90 % z do-
tací z fondu EU a SFŽP z celkových 
nákladů a zbývajících 10 % je hra-
zeno z rozpočtu naší městské části.                                

  ÚMČ Praha-Lysolaje 

Kompostéry pro občany MČ Praha-Lysolaje
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za HUMNy

| Vedení Prahy 6 požaduje, aby trať z 
Masarykova nádraží na letiště vedla 
v úseku mezi Dejvicemi a Veleslaví-
nem tunelem. To stvrdili zastupitelé. 
Zastupitelé zároveň žádají, aby se za-
čal nejdřív stavět úsek mezi Veleslaví-
nem, letištěm a Kladnem a aby se za-
čal řešit systém záchytných parkovišť.

| Bývalé koupaliště v Tiché Šárce má 
nového majitele, ministerstvo financí ho 
ve veřejné dražbě prodalo jedinému zá-
jemci, ruské firmě Ventus – Česko, kte-
rou její majitel Alexej Zacharov vzápětí 
přejmenoval na Great Parkland s.r.o. 
Podle neoficiálních informací za 17 mi-
lionů korun. Vedení Prahy s prodejem 
nesouhlasí, ani radnice Prahy 6. Po-
dle ní jde o důležitý pozemek, který byl 
využíván k rekreaci. Tuto funkci chtěla 
radnice obnovit. „Chceme zabránit dal-
ší nekontrolované výstavbě v Šárce,“ 
uvedl místostarosta Martin Polách. 
Zchátralý areál u bývalého hostince Na 
Šatovce přestal veřejnosti sloužit asi v 
roce 2002. Uzavřen byl kvůli havarijní-
mu stavu a hygieně. „V případech, kdy 
jde o zeleň, by se stát neměl chovat 
jako firma a měl by takové majetky bez-
úplatně převádět na obce,“ řekla praž-
ská radní Jana Plamínková. „Písemně 
jsme požádali Úřad pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, aby po-
zemky prodal Praze. Byli jsme ochotni 
zaplatit obdobnou cenu, jakou nabídla 
vítězná firma. Úřad moc dobře ví, že 
veřejné soutěže se de facto účastnit ne-
můžeme. Veřejný zájem byl pošlapán, 
postup ÚZSVM považuji za ostudný,“ 
řekla zástupkyně starosty Petra Kolín-
ská. Praha 6 má ale možnosti jak ovliv-
nit další podobu lokality, nového majitele 
bude podle starosty přísně kontrolovat.

| Bubenečské nádraží je nevyužívané 
od loňského roku, o prázdnou budovu je 
nyní velký zájem a jako první ho veřejně 
projevila radnice Prahy 6. Jenže šest-
ka na nákup nemá peníze. Do jednání 
proto vstoupil i pražský magistrát v čele 
s náměstkem primátorky pro dopravu 
Petrem Dolínkem. Ten chce nyní pro-
sadit v radě hlavního města, aby Praha 
budovu odkoupila a následně ji předala 
do správy Praze 6. Přispět by zároveň 
měla i na nutnou rekonstrukci. Cena bu-
benečského nádraží zatím nebyla sta-
novena, odhady mluví o 10 milionech.                                                                 
Jenže předjednaný obchod zatím jistý 
rozhodně není. Budovu by rádi získali i 
soukromí investoři. „My jako akciová spo-
lečnost jsme povinni spravovat majetek 

řádně a tedy ho prodat zájemci s nejvyš-
ší nabídkou,“ řekl mluvčí ČD Petr Šťáh-
lavský. I když výsledek ještě není jasný, 
hlavní město i Praha 6 už řeší, jak by se 
bubenečské nádraží dalo využít, ve hře 
je kulturní centrum, skautská „klubovna“ 
nebo třeba minipivovar. V objektu by 
také mělo fungovat občerstvení. Náměs-
tek Petr Dolínek se přimlouvá za zacho-
vání stále fungující nádražní restaurace.

| Výstava „Cestami odboje“ na Vítěz-
ném náměstí před generálním štábem 
představí vývoj československých le-
gií. Jedenáct panelů je k dispozici až 
do konce léta. Na jednotlivých pane-
lech autor představuje důležité mez-
níky legií i představitele odboje za 
první světové války. Popisuje tak rotu 
Nazdar z Francie, Českou družinu z 
Ruska, ale také dobrovolnické oddíly, 
které bojovaly v Srbsku. Dočteme se 
také podrobnosti i o bitvě u Zborova.

| Fotbalová asociace ČR má na praž-
ském Strahově nové sídlo, které slav-
nostně otevřel šéf UEFA Michel Platini. 
Jeho součástí je i nová Síň slávy, kte-
rou český fotbal dosud neměl. Speciál-
ní část je věnována třem největším po-
stavám historie českého fotbalu Josefu 
Masopustovi, Josefu Bicanovi a Pavlu 

Nedvědovi. UEFA poskytla 90 pro-
cent finančních prostředků na výstav-
bu. Dalších deset procent dala FIFA. 
Podle naplánovaného rozpočtu stav-
ba vyšla na 137 milionů korun s DPH. 

| V neděli 14. června se na Vítězném 
náměstí odehrál dvacátý ročník DEJvic-
kého HUdebního Léta. Vystoupili Ivan 
Hlas, Pražský Ukulele Band, OOZ, Vla-
dimír Mišík, YoYo Band, Martin Kraus a 
Krausberry, Jana Kratochvílová ad. Vý-
těžek z prodeje placek a triček, určený 
vokovickému dětskému stacionáři DAR, 
dosáhl letos šestasedmdesáti tisíc korun.

| V Praze jezdí na kole kolem 475 ti-
síc lidí. Asi 333 tisíc užívá kolo nejmé-
ně jednou měsíčně. Podíl cyklistů na 
pražské dopravě činí podle výzkumu 
z roku 2012 asi 2,7 procenta. Výzkum 
naznačil, že dalších asi 125 tisíc Pra-
žanů by v případě zlepšení podmí-
nek využívalo kolo po Praze častěji. 

| Nově příchozím hráčem prvoligového 
fotbalového klubu FK Dukla Praha je 
chorvatský záložník Josip Jurendić, kte-
rý působil čtyři roky v NK Záhřeb. Tento 
osmadvacetiletý hráč se dohodl v praž-
ském klubu na dvouletém kontraktu. 

Nové sídlo Fotbalové asociace ČR na Strahově
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Vývoj československých legií

Ivan Hlas při vystoupení



| Bývalý obilný mlýn v Kralupech nad 
Vltavou na Mělnicku se stal centrem 
vědeckých pracovníků a nadějných stu-
dentů. Vysoká škola chemicko - techno-

logická v Praze budovu od města před 
časem koupila a přebudovala ji na mo-
derní Technopark, který byl na začátku 
června slavnostně otevřen. Nový Tech-
nopark má podle jeho mluvčího Michala 
Janovského být inovativním centrem, 
poskytujícím rychlá řešení pro malé a 
střední podniky, i prostředníkem mezi 
praxí a akademickou sférou orientova-
nou na stavební chemii, materiálový vý-
zkum a přidružené obory. V laboratořích 
budou působit výzkumné týmy složené z 
vědeckých pracovníků a talentovaných 
studentů, Technopark bude podnikům 
nabízet kvalifikované služby v oblasti vý-
voje a inovací, testování materiálů i pro-
vádění analýz, poradenské služby i pro-
nájem laboratoří. Stavba Technoparku 
Kralupy stála 265,5 milionu korun, 199 
milionů korun přitom pokryla dotace. 

| Pražský dopravní podnik loni na jízd-
ném utržil téměř 4,4 miliardy korun a pře-
pravil více než 1,16 miliardy cestujících, 
metrem 450 milionů cestujících, dalších 
358,8 milionu jich jelo tramvají či lanov-
kou na Petřín a autobusy jich odvezly 

345,5 milionu. V rámci příměstských li-
nek jich DPP svezl 8,095 milionu. V rám-
ci provozu vozidel DPP zemřelo loni 11 
lidí – v provozu metra to bylo šest lidí, 

v rámci tramvají čtyři lidé a jeden člo-
věk zemřel při střetu s autobusem. Na 
pokutách vybral podnik skoro 310 mili-
onů. Osud pražské Opencard je nejistý, 
ale Trojkoalice splnila svůj předvolební 
slib a prosadila od 1. 7. 2015 snížení 
ceny ročního kuponu na 3 650  Kč, což 
odpovídá částce 10 Kč denně. Praha 
si od tohoto slibuje snížení používání 
aut, snížení přetížení cest, méně do-
pravních nehod a snadnější parkování.

| Městská rada souhlasila s poskytnu-
tím účelových neinvestičních dotací ve 
výši 6 064 400 Kč městským částem 
hl. m. Prahy na činnost jednotek sbo-
rů dobrovolných hasičů (SDH). „Praha 
tyto finanční prostředky přiděluje na 
dovybavení sborů nutnou technikou, na 
opravu požární techniky, dále na dovy-
bavení dobrovolných hasičů nezbytnými 
ochrannými pomůckami a výstrojí a na 
další náklady nutné pro zabezpečení 
jejich činnosti,“ uvedl radní Libor Had-
rava s tím, že v letošním roce projde 
většími opravami technika u jednotek 
SDH Suchdol, Velká Chuchle, Újezd 

nad Lesy, Letňany a Dubeč. Městská 
část Praha-Lysolaje obdržela na provoz 
a opravy techniky Zásahové jednotky 
SDH Lysolaje z této částky 128 800 Kč. 

| Na začátku dubna žilo v Praze 1 261 
715 lidí, což je o 2636 více než na začát-
ku roku. Nových obyvatel přibylo hlavně 
díky stěhování, k tomu se narodilo více 
lidí, než zemřelo. Dle údajů ČSÚ se do 
Prahy během prvního čtvrtletí přistěho-
valo 10 439 lidí (5 tisíc jsou cizinci), z 
metropole odešlo 7841 osob (přírůstek 
2598). Narodilo se 3461 dětí, více než 
loni, zemřelo 3423 obyvatel Prahy. V 
naší městské části Praha-Lysolaje do-
šlo za 1. čvrtletí letošního roku ke sní-
žení počtu obyvatel o tři, tedy na 1411. 

| Džbán má další oběť. V červenci se 
tu utopil 36 letý muž. Na tragédii, která 
se odehrála v půl páté odpoledne, se 
zřejmě podílel alkohol. Džbán není dě-
jištěm tragédie poprvé. V srpnu 2013 
zde vyvolal rozruch případ 29letého 
cizince, jehož večerní hledání prová-
zela nepřehlédnutelná pátrací akce, do 
níž se zapojila policie, hasiči, potápěči 
i vrtulník. Potápěči nakonec uprostřed 
noci utopence našli. Dva roky předtím 
ve Džbánu utonul 56 letý Ukrajinec. 

| Stavba propojky mezi rychlostní sil-
nici R7 a dálnicí D8 na Teplice se za-
číná rýsovat. Bude částečně suplovat 
severní část Pražského okruhu, dokud 
se nepostaví. Zatím je ale stavba na 
začátku a začíná obchvatem kolem Kra-
lup, který schválili místní radní. Cent-
rem tu aktuálně projíždí zhruba dvacet 
tisíc aut denně. Kralupy využívají řidiči 
často pro tranzitní dopravu, protože ve 
městě je první most přes Vltavu na se-
ver od Prahy. Stavba celé nové silnice o 
celkové délce zhruba 18 kilometrů bude 
rozdělena do tří etap. V první fázi by 
měla zbavit dopravní zátěže obce mezi 
sjezdem z R7 u Tuchoměřic a Kralupy, 
kde se napojí na obchvat města. Dru-
hou etapu představuje samotný obchvat 
Kralup, jenž bude veden západně k obci 
Debrno a vyústí u Kovošrotu napojením 
na stávající silnici třetí třídy. Závěrečná 
etapa pak propojí obchvat v okolí Chva-
těrub se silnicí druhé třídy před obcí Úži-
ce, kde dojde k připojení na dálnici D8. 
Cena nové propojovací silnice byla od-
hadnuta na více než 4,5 miliardy korun. 

| Vedení Prahy 6 chce pojmeno-
vat náměstíčko se třemi sochami 
koní mezi Kafkovou a Wuchterlo-
vou ulicí po siru Nicholasi Wintonovi. 

fefík

Náměstíčko se třemi sochami koní mezi Kafkovou a Wuchterlovou ulicí

Pražská Opencard
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Ivan Hlas při vystoupení

Budoucí podoba Technoparku 



 

Téma aktuálního dvojčísla:
„Nesmazatelný letní dojem“

Ať už jste příznivci letního lenošení 
nebo vyhledáváte adrenalin, poděl-
te se s námi o neobvyklý zážitek ze 
země, vody či vzduchu, jehož společ-
ným jmenovatelem je neobvyklý pocit 

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

Odborná  porota  se  těší  na  vaše  snímky! 

Fotosoutěž

Životní jubilea
František Kaštánek

narozen 30. 5. 1935 - 80 let 
Miroslava Kubínová

narozena 23. 6. 1930 - 85 let

Daniela Venclová

narozena 14. 7. 1945 - 70 let

Jubilantům upřímně gratulujeme.

Přejeme vše nejlepší a hodně zdraví 
do dalších let.

V neděli 14. 6. 2015 se hrál již po-
sedmnácté na hřištích u sokolovny v 
Úněticích tradiční turnaj v pétanque 
Kulový král UBU, kterého se účastnili 
nejen začátečníci i mistři světa, např. 
Kim, trenér národního týmu Kambo-
dže, výborný Moma z Lyonu a celá 
řada dalších, ale samozřejmě i  hráči 
PC Lysolaje. Jen pro informaci, Kam-
bodža patří k pétanqueové světové 
špičce, mají i jeden titul Mistrů světa 
ve vyrážení v ženské kategorii. Titul 
Kulového krále, 7. ročníku, vyhrálo 
družstvo Pepy Majera z PC Lysolaje. 
Mezi jednotlivci se na 3. místě umís-
til Milan Bayer. Nedělní den stráve-
ný hrou pétanque si všichni užili, a 
proto po celé léto chodíme hrát i na 
naše hřiště U zázračné studánky. 

Dovoluji si vás pozvat na sobotu 
5. 9. 2015 od 14:00 hod. na akci 
„Zahradník roku“, kde se  jako 
každoročně  bude hrát podzim-
ní pétanqueový turnaj. Hráči i 
začátečníci jsou srdečně zváni.

Pravidelné tréninky  v letních mě-
sících jsou vždy v úterý od 18.00 
hod do 20:00 hod.  na hřišti, které 
je u restaurace  Sokolovna v Úněti-
cích. V pátek od 18:00 hod. na hřišti 
U zázračné studánky v Lysolajích.

Pétanque club přijímá stále nové 
členy bez nutnosti předchozí  zku-
šenosti.  V případě zájmu pište na 
email majerovaivana@seznam.cz

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: 1. 10. 2015 v nákladu

650 ks, uzávěrka je 18. 9. 2015
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–Veleslavín

www.falon.cz

Lysolajský zpravodaj

Petanque club
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Miloslava Dvořáková

narozena 16. 7. 1925 - 90 let

Autorem vítězného snímku 
minulého dvojčísla 

je Michaela Císařová.
Gratulujeme!

Ocenění Kulový král UBU

Miroslav Günther

narozen 18. 7. 1935 - 80 let

Ačkoliv na „ocenění“ Antilišák bylo v 
poslední době hned několik nomina-
cí, cenu nakonec vyhrál autor z Čá-
belecké ulice. Posuďte sami, jeho zá-
tiší je téměř dokonalé! Gratulujeme.

Stejně jako náš oceněný byli i všichni 
nominovaní vyzváni, aby si na svých 
zahradách, a na zahradách přímo 
sousedících s obecními pozemky o 
to důrazněji, udělali pořádek. Trvá-
me na tom, aby pozemky v soukro-
mém vlastnictví byly, v souladu s par. 
29 zákona 131/2000 Sb., Zákona 
o hl. m. Praze řádně udržovány. Při 
nerespektování zákona jsme opráv-
něni udělovat pokuty, v případě fy-
zických osob hrozí při zanedbání 
pořádku pokuta až do výše 100 tisíc 
korun, u osob právnických hrozí po-
kuta mnohem vyšší, až půl milionu.

Žádáme o nápravu a vyzývá-
me vás - respektujte zákon  
a  kulturu životního prostředí.

ÚMČ Praha-Lysolaje

Antilišák

Typický krásný obrázek v naší měst-
ské části - rozkvetlá lysolajská okna.

Lišák chválí

ROZLOUČENÍ
Paní Jindřiška Kotěrová zesnula 
dne 3. 7. 2015  ve věku 60 let.

Žila tady s námi. 
Uctěme její památku.
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Fotosoutěž

Z nabídky našich knih v Místní knihov-
ně Petra Šabacha Lysolaje jsme pro 
vás vybrali:

Jenny Lawson: Fakt se to stalo?

Kdo by neměl rád historky? Vždyť pří-
běhy o podivných událostech a ještě 
podivnějších lidech vyhledává lidstvo 
od nepaměti. Ústní tradici v novodo-
bé společnosti nahradily blogy, na 
kterých se mohou lidé z celého světa 
svěřovat se svými nejintimnějšími zá-
žitky. A pak je sdílet s kýmkoliv, kdo si 
je bude chtít přečíst. Kniha Fakt se to 
stalo? od jedné z nejvtipnějších a nej-
sledovanějších amerických blogerek  
Jenny Lawson je důkazem, že pokud 
vaše životní zkušenosti patří mezi 
rarity, je škoda se o ně nepodělit…

Americká blogerka a sloupkařka Jenny 
Lawson, jež je především známá díky 
svému blogu thebloggess.com, pochá-
zí z vesničky Wall v Texasu a žije se 
svým manželem a dcerou. Přestože 
trpí revmatickou artritidou, nachází v 
sobě dostatek energie nejen na svou 
rodinu a blog, ale ve volném čase se 
věnuje také charitě. Svá moudra pro-
tkaná historkami z dětství a z dospě-
losti vepsala do své autobiografické 
prvotiny Fakt se to stalo?, kterou u 
nás vydalo nakladatelství Kristián. 
„Když se had tváří jako chřestýš 
a přitom má před sebou po zuby 
ozbrojenou matku, je to stejné, jako 
kdybyste před policajtem vytáh-

li falešnou pistoli. V obojím přípa-
dě vás nečeká nic jiného než smrt.“
Jenny Lawson neprožila klasické dět-
ství jako ostatní.  Její rodina byla tak 
chudá, že místo bot nosily s mladší 
sestrou okolo nohou ovázané pytle od 
brambor, jídlo se zásadně kupovalo 
neznačkové a všude okolo Jenny se 
odmalička válely zvířecí mrtvoly. Jejím 
otec byl totiž vášnivý preparátor a lovec.

Proto dívku pohled na vykuchanou ve-
verku, se kterou si její otec hrál jako 
s maňáskem, nebo na vyvrhnuté-
ho srnce nijak nepřekvapil. Přestože 
byla zvyklá na ledacos, některé zážit-
ky ji však poznamenaly na celý život.

Autorka dokáže o svých zkušenostech 
hovořit s obrovskou dávkou cynismu a 
sebeironie, nechybí ani neustálé ujiš-
ťování, že to, co nám právě svěřuje, 
je buď nevyvratitelná pravda nebo bo-
hapustá lež, anebo tak trochu obojí. 

Žádné téma není pro Lawson svaté, 
a tak se například dozvíme nejen o 
netradičních poměrech panujících v 
její rodině, ale i o tom, jak se sezná-
mila s manželem, jak se poprala s 
potraty a jak vychovává svou dcerku. 
To vše popisuje vtipně a nenuceně.
„Texas je stát, kde kdysi zakázali so-
domii a orální sex, ale s bohorovným 
klidem se tu ve jménu lovecké vášně 
toleruje, když chlapi smrdí jako tchoři.“
Jennina kniha Fakt se to stalo? je 
často srovnávání s knihami od Cait-
lin Moranové (Jak být ženou, Mo-
rantologie) nebo Betty MacDonaldo-
vé (Vejce a já, Co život dal a vzal). 
Hýří však svým osobitým, bláznivým 
humorem, nekonečným nadhle-
dem a jednoduchým vyjadřováním. 

Pokud hledáte něco, co vás v let-
ním čase osvěží, našli jste ideální-
ho parťáka. Kniha Fakt se to stalo, 
která je mimochodem doplněna o 
autorčina osobní fotky,  je totiž jed-
ním z těch děl, u kterého se budete 
tak chechtat, až se budete popadat 
za břicho. Bez ohledu na to, zda se-
díte sami doma nebo se mačkáte v 
městských hromadných prostředcích. 

Eva Korytářová
evasworldofwriting.blogspot.cz

V současné době probíhá v naší 
knihovně povinná inventarizace.
Provozní doba knihovny zů-
stavá i přes léto zachována.

Místní knihovna 
Petra Šabacha Lysolaje

V sobotu 8. srpna bude v naší klášterní 
kapli v 8.15 h mše svatá, kterou bude 
sloužit pan kardinál Dominik Duka.

Všechny srdečně zveme.

Sestry dominikánky

Klášter mnišek 
Kazatelského řádu

V Městské části Praha-Lysolaje se 
nově nachází druhý kontejner na 
sběr textilu a obuvi, který je umís-
těn u bytových domů Na Vinici. 

Do kontejneru můžete vkládat:

veškeré nepotřebné ošacení, spá-
rovanou obuv či hračky pro kte-
ré již nemáte žádné další využi-
tí a v domácnosti jen „překáží“.

Do kontejneru tedy vkládejte:

košile, trička, mikiny, svetry, šaty i suk-
ně, kalhoty, tepláky, pyžama, saka, 
kabáty, bundy,  utěrky, ručníky, ložní 
prádlo, bytový textil, spárovanou obuv, 
kabelky, tašky, batohy, hračky, nepotřeb-
né ošacení, spárovanou obuv či hračky.

Věci vkládejte, prosíme, v igelito-
vých taškách (či jiných obalech).

Do kontejneru nepatří:

koberce, matrace, netextilní materi-
ály, silně znečištěné a mokré textilie.

Myslete, prosíme, na skutečnost, že 
s tímto materiálem bude při násled-
ném zpracování ručně manipulováno.

Děkujeme.
ÚMČ Praha-Lysolaje

Projekt KOUTEX



    
  

  

II. Sochařské sympozium Lysolaje
II. Sochařské sympozium Lysolaje bylo 
slavnostně zakončeno dne 23. 6. 2015

Dle vašich návrhů a návrhů autorů 
byla vybrána místa, kde budou sochy 
osazeny. Podstavce jsou již vyrobeny 
a k vlastnímu osazení dojde dne 12. 
srpna. Milenci našli své místo v loka-
litě Na Vinici, Ohňostroj vás bude ví-
tat při vjezdu do Lysolaj na Štěpnici, 
Hnízdo a Mlčenlivý bůh budou umís-
těny  v parku Kaménka. Umělecká díla 
pak zástupci Sdružení sochařů Čech, 
Moravy a Slezska slavnostně předají 
do majetku naší městské části u pří-
ležitosti oslav babího léta Zahradník 
roku v sobotu 5. září. Stále ještě oče-
káváme příjezd sochaře z Kambodže, 
který dle vlastního návrhu vytvoří dílo 
s hinduistickou tematikou. Letošní nej-
pilnější sochařka Anička Plačková při-
slíbila ze zbylého kamene vytvořit své 
druhé dílo, Koupající se měsíc. Tak 
jako v loňském roce i letos plánujeme 
vydat katalog, v němž se seznámíte s 
průběhem celé akce i s výsledky letoš-
ního sympozia slovem i obrazem. Loň-
ské vydání katalogu je stále zdarma k 
dispozici na úřadu naší městské části.

ÚMČ Praha-Lysolaje

Všichni bedlivě naslouchali odbornému výkladu - toto je Hnízdo, přátelé!        Ze slavnostního zakončení U Valentů 
                 

Mlčenlivý bůh promluvil Ak. soch. Plačková u svého díla ...

... Ohňostroj

Zahnízdit v Lysolajích by chtěl každý ...

Hra stínů


