
  
  

Více hroznů v Lysolajích 

Na základě četných dotazů Lysolajských i ná-
vštěvníků Lysolaj po původu jména naší městské 
části, rozhodl jsem se pro historický exkurs. Dle 
historických pramenů a bádání u nás dobře zná-
mého Járy Cimrmana existují minimálně tři možná 
vysvětlení vzniku názvu Lysolaje, který byl v histo-
rii psán s měkkým či tvrdým i/y, se s nebo z či dal-
šími pravopisnými odlišnostmi. Lyzolay, Lyssolay, 
Lissolage, Lysolai, Lisolaje, Lyszoley, Lisoleje…                                                    

Podle v současnosti preferovaného vysvětlení 
vznikl název Lysolaje ze staročeského láti, lajati 
rovná se výti. Lišky zde sice již dávno nedáva-
jí dobrou noc, ale jejich činnost se obrací jiným 
směrem, počty se množí a „drzost“ stoupá. Dle 
oznámení sbíhajících se na úřadu naší měst-
ské části totiž hojně navštěvují a plení lysolajské 
kurníky. Chovatelé drůbeže lají na neomalené 
jednání lišek často a nahlas, čímž bezděčně na-
bízejí neotřelou variantu vzniku názvu Lysolaj. 
Liška se dostala nakonec do lysolajského znaku, 
pro škarohlídy - není to vlk, je to opravdu liška.                                                                                

Další  z možností je výklad pramenící ze vzhle-
du lysolajské krajiny. Tzv. lysolajská terasa byla 
v minulosti holým, čili lysým návrším, a až osá-
zením rokliny, dnes přírodní památky Hous-
le a strání šáreckého údolí před více než sto 

lety zmizela tato lysá jednotvárnost lysolajské-
ho návrší. Právě nyní, po sklizni úrody na po-
lích, si můžete naši holinu nejlépe prohlédnout.                                                                                           

Třetím je historický výklad, založený na bádá-
ní Járy Cimrmana, kdy jméno Lysolaje vzniklo 
díky lisování lahodného moku, zvaného víno. 
Roku 1620 však byl začátek konce zlaté éry ly-
solajských vinic. Za Třicetileté války 1618 – 1648 
kultura viniční v Lysolajích poklesla a značný 
počet vinic zanikl. Další těžká pohroma postih-
la vinice za válek v letech 1742  a 1757. Teh-
dy vinice téměř zanikly a s nimi zmizela i vinič-
ní chasa. Ve vinohradech se rozhostilo ticho.                                                                                 

Jak šel čas, mnoho lysolajských pěstitelů navá-
zalo na své předky a lysolajské stráně byly nově 
osázeny. Pěstuje se zde bílé i červené a dle sou-
sedských ochutnávek obé chutné. Novodobá 
tradice pražských vinobraní, z nichž nejznámější 
jsou vinobraní v Troji, na Pražském hradě nebo v 
nově obnoveném parku Grébovka, je hodna ná-
sledování. A vezmeme-li za svůj třetí výklad mož-
ného původu názvu naší městské části odvozený 
od lisování vína, o to víc. Prvnímu Lysolajské-
mu vinobraní (třeba už 2016) nic nestojí v cestě.

Ing. Petr Hlubuček, 
starosta   

  
  

  
  

  
www.praha-lysolaje.cz
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Mami, neboj, už umím bezpečně přecházet! Naši hasiči mají napilno 

Lysolajský koláč v desítce variací

Lysolaje „sochařské“

Z klání o Pohár lysolajského starostyKouleli malí i velcí

Repertoár „Docentů“ je nevyčerpatelný

Do objektivu hleď!

lysolajské babí léto
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zprávy z radnice
| S potěšením mohu konstatovat, že 
komunikace Sídlištní je hotova a kom-
pletně zrekonstruována. V rámci re-
konstrukce byla opravena dešťová i 
splašková kanalizace, vedoucí pod ko-

munikací a přeloženy inženýrské sítě v 
rámci projektu výstavby bytového domu 
mezi plaveckým bazénem a penzionem 
Jas. Dále byl kompletně vyměněn po-
vrch komunikace i přilehlých chodníků 
dle nových bezpečnostních standardů 
a dodatečně zde byly taktéž instalovány 
dva zpomalovací retardéry, kdy na jed-
nom z nich byl zřízen přechod  spojující 
bytové domy Výhledy II s nově zřízenou 
zastávkou Sídlištní směrem do centra. 
Došlo také k osazení nového přístřeš-
ku na zastávce Sídlištní s informační 
nástěnkou. Jistě mnozí z vás zaregis-
trovali vysoký a problémový chodní-

kový přejezd při vjezdu na parkoviště 
u bytových domů Výhledy II. S velkým 
usílím se podařilo domluvit se stavební 
firmou, MČ Praha-Suchdol, investorem 
stavby a především dopravní policií a 
projektantem následné stavební sní-
žení celého prahu z 12 cm na 5 cm. 
Tato výška dostatečně ochrání přechá-
zející chodce,  a zároveň donutí řidiče 

projíždějících vozidel přizpůsobit svou 
rychlost. Bezpečnost tak zůstane za-
chována a nikdo z projíždějících si ne-
zničí své vozidlo. Při jakékoli realizaci 
není možno v projektu zohlednit vše a 
až při výstavbě samotné se ukáže na 
nedostatky projektu. Pevně věřím, že 
se nám i v tomto případě podařilo tyto 
nedostatky zavčas odchytit a komunika-
ce Sídlištní tak bude bezpečně a kom-
fortně sloužit všem svým uživatelům.

| S otevřením tunelu Blanka jste jistě 
všichni zaregistrovali nejen odlehčení 
dopravy v Praze 7, ale především  větší 
zatížení pro Prahu 6 v oblasti Vítězné-
ho náměstí, komunikace Svatovítská a 
okolí vjezdu a výjezdu z tunelu Blanka 
na Prašném mostě. V této souvislosti 
je vyvíjen zásadní tlak na to, aby byla 
co nejdříve dostavěna část vnějšího 
pražského okruhu v severozápadní 
části Prahy. Rád bych zde uvedl, že 
jakožto vedení městské části stále pre-
ferujeme variantu vzdálenější od Pra-
hy, tak, aby budoucí trasování okruhu 
nepoškodilo  krajinný ráz ani životní 
prostředí Lysolaj. Doposud vedením 
hl. m. Prahy prosazovaná tzv. jižní va-
rianta pražského okruhu by procházela 
obydleným územím v části Suchdola a 
přírodní lokalitou Natura 2000 na Sed-
leckých skalách. Dle vyjádření EU by 

právě z těchto důvodů nemohla být fi-
nancována z jejích fondů. Díky odporu 
mnohých starostů městských částí hl. 
m. Prahy, obcí a občanských sdružení 
je tato varianta dlouhodobě blokována 
včetně použití soudních  sporů. Z toho-
to důvodu je tato varianta v současnosti 
neprojednatelná. Přesto je důležité říci, 
že Praha dostavbu vnějšího okruhu ve 

své severní i východní části nutně po-
třebuje. Starostové, kteří zpochybňu-
jeme jižní variantu trasování okruhu 
nejsme odpůrci okruhu, ale jeho kritici.                                                                        
Existuje již dnes na papíře navržená al-
ternativní aglomerační varianta okruhu. 
Okruhu, který je prosaditelnější, levnější 
a šetrnější k životnímu prostředí. Vznik-
la  iniciativa 12 starostů „Starostové  pro 
okruh“, kde jsem jedním z těchto starostů 
a chci tímto způsobem hájit zájmy všech 
občanů Lysolaj a zároveň prosazovat 
stavbu okruhu v jeho severní variantě. 

| V průběhu letních prázdnin proběhla  
první  přípravná etapa dostavby Zá-
kladní školy Járy Cimrmana Lysolaje, 
při které bylo zásadně odizolováno zdi-
vo staré budovy ZŠ z roku 1934. Bylo 
provedeno obkopání  školy až k zákla-

dům, provedeny kompletní izolace proti 
vlhkosti, injektáže do zdiva, následné 
terénní úpravy a položeny okolní chod-
níky. Část prací bude ještě dokončena v 
zadní části budovy v návaznosti na dal-
ší stavební práce spojené s dostavbou. 
Dne 25. 8. 2015 bylo  vyhlášeno výbě-
rové řízení na samotnou dostavbu ZŠ. S 
projektem jste se mohli seznámit v minu-
lých číslech Lysolajského zpravodaje. V 
průběhu léta byla dokončena také reali-
zační dokumentace a nyní finišují práce 
na prováděcí dokumentaci na interiéry.  
Celkové odhadované náklady na reliza-
ci jsou více než 25 mil. Výběrové řízení 
by mělo být ukončeno do konce října a 
již v listopadu by mohly být zahájeny sta-
vební práce na kanalizaci, zesílení zá-
kladů původní budovy a další přípravné 
práce. V případě získání dostatečného 
finančního krytí  by stavba měla pokra-
čovat na začátku jarních měsíců s ter-
mínem dokončení do konce roku 2016.

Pokračování na straně 11.

Zrekonstruovaná komunikace Sídlištní

Setkání starostů 

Stavební práce v základní škole

Zřízený přístřešek na zastávce Sídlištní

Upravený chodníkový přejezd 

Iniciativa „Starostové pro okruh“



tip na výlet
jelení příkop

Dnešní tip je mimořádně vhodný pro 
horké dny, málokde najdete tak osvě-
žující stín jako u Brusnice v Jelením 
příkopu. Ten tvořil přirozenou ochranu 
Pražského hradu, jeho svahy byly proto 
převážně holé, až Karel IV. nechal jižní 
svah osázet vinnou révou. Roku 1534 
král a pozdější císař Ferdinand I., prv-
ní Habsburk na českém trůně, nechal 
přes příkop zbudovat dřevěný most, 
zvaný Prašný, přes který se chodilo 
do Královské zahrady. Most ale roku 
1541 shořel, po čase jej nechal Rudolf 
II. znovu vystavět, tentokrát už zděný 
a dvoupatrový. Jedním patrem chodil 
plebs, druhým směl pouze císař. V půli 
roku 1757 byl i tento zapálen pruskou 
pumou. Zbytky mostu byly při úpravách 
Hradu roku 1771 zasypány mohutným 
valem a Brusnice svedena do štoly a to 
je situace, která v podstatě trvá dodnes.

Jeleni v Jelením příkopu opravdu byli, 

ale jen krátce, někdy od počátku 17.

století, poslední byl zastřelen roku 
1743 za francouzského obléhání Pra-
hy. Pro zajímavost, císař Karel VI. byl 
tak pohodlný, že jeleny střílel přímo z 
oken Španělského sálu. V roce 1831 
byla dolní část Jeleního příkopu v sou-
vislosti s budováním Chotkovy silnice 
zkrácena a Brusnice svedena do potru-
bí, ze kterého se dostane až na Kosár-
kově nábřeží do Vltavy. Jelení příkop 
ale málem dostal mnohem tvrdší ránu, 

pražská obec koncem 19. století uva-
žovala, že dnem příkopu povede silnice 
a dokonce tramvaj. Tedy tramway. Na-
štěstí, jak už to u mnohých plánů pánů 
z magistrátu často bývá, z věci sešlo.

Za časů tatíčka Masaryka se pro změnu 
v horní části Jeleního příkopu vyskytovali 
medvědi. Ty dostal TGM od legionářů ze 
Sibiře a jiných zapadlých koutů, chov byl 
pak v 60. letech ukončen. Dnes už tuto ku-
riozitu připomíná jen domek medvědáře.

Pojďme nyní k jednotlivým zajímavos-
tem – Masarykova vyhlídka. Terasa ve 
tvaru bastillonu je dílem Josipa Plečni-
ka z let 1922-24. Je dodnes přístupná, 
jen cesta je trochu krkolomnější a nesmí 
vás znervóznit spousta cedulí se záka-
zem vstupu a občasná přítomnost vojá-
ka. A ještě dvě zajímavosti z dolní části 
příkopu. Roku 1621 bylo pod Bílou věží 
nalezeno tělo Martina Früweina z Podo-
lí, vězněného pro účast v protihabsbur-
ské rebelii. Leč ani sebevraždou se ne-
vyhnul potupnému trestu, jeho tělo bylo 
na Staroměstském náměstí také rozse-
káno a části rozvěšeny na přístupových 
cestách do Prahy. Smutnější událostí 
byl nález těl 21 převážně mladých lidí, 
které 7. a 8. května 1945 povraždili na-
cisté. Místo nálezu je označeno štíhlým 
obeliskem, vpravo před vstupem do 
Stájového dvora je pak pamětní deska.

 fefík                                                        
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Masarykova vyhlídka

Pyramidální trpaslík u krytu Krakonoš - socha z hořického pískovce

Mariánská pouť
V neděli 15. 9. 2015 se uskutečnil tra-
diční pěší pochod od farního kostela Sv. 
Matěje. Bylo krásné odpoledne, konec 
léta. Slunko svítilo na kostel svatého 
Matěje, jeho něžné paprsky probles-
kovaly mezerami v korunách stromů, 
ptáci zpívali a listy ševelily v rytmických 
poryvech teplého větru. Hlasy poutníků 
zaznívaly modlitbami a zpěvy, a blížíce 
se ke kapličce v Houslích, lidé už mezi 
sebou šuškali, těšíce se na osvěžení v 
zázračné studánce. Pan farář při poutní 

mši svaté připomněl jednotlivé bolesti 
Panny Marie jakožto matky, která strádá 
utrpením svého jediného syna - tako-
vé připomenutí přijde vždy vhod nejen 
bezbožníku, ale i lidu duchovně vzděla-
nému. Děti pak - poněkud rozdováděny 
cachtáním ve studené vodě Lysolajské-
ho potoka - zaujaly svá místa v sále ha-
sičárny a všem dobře známou pohádku 
O neposlušných kůzlátkách, avšak v 
podobě přetvořené na způsob pohádek 
soudobých, předvedli umělci z divadla 
Buchty a loutky. A ač se ti nejmenší ca-
parti báli vlka i v jeho loutkové podobě, 
všichni společně vtaženi do příběhu dr-

želi palce rozdivočelým kůzlátkům, aby 
protentokrát nezvolili loutkoherci ver-
zi Erbenovu, kde všechna vydechnou 
definitivně a naposledy v hubě šelmy. 
Vše se nakonec v dobré obrátilo, vlk 
byl rozpárán, naplněn spálenými zelní-
ky a opět zašit, aby po důkladné dře-
věné narkóze našel smrt na dně tůňky.

A propos, příští rok půjdeme naše Ma-
tějsko - Houslové putování již podesáté, 
přejme si tedy do té doby vše dobré a 
na shledanou na sklonku příštího léta.

                                  Petr Šoltys



zprávy ze školy

| Letošní školní rok zahajujeme opět s 
jedenácti třídami. Vzhledem k úspěš-
nému přijímacímu řízení na víceletá 
gymnázia v minulém roce spojujeme 
dvě loňské páté třídy do jedné šesté. 
Díky tomu se nám podařilo uvolnit jednu 
učebnu a otevřít dvě první třídy. Dlouho-
době se zvyšující počty žáků školy nás 
samozřejmě těší, neboť dokazují velký 
zájem o naši školu nejen mezi rodiči 
z Lysolaj, ale i z okolních obcí. V sou-
časné době je kapacita školy víceméně 
zcela naplněna, čímž se podařilo dosáh-
nout hlavního dlouhodobého koncepč-
ního cíle. Tento stav se budeme snažit 
udržet a další zvyšování počtu žáků již 
nepovažujeme za možné ani účelné, 
neboť bychom rádi zachovali „rodinný“ 
ráz naší školy. 

| Do budoucna však bude třeba rozšířit 
zázemí školy, vytvořit oddělený prostor 
pro samostatnou činnost školní družiny a 
navýšit kapacitu žákovských šaten. Ten-
to záměr je součástí projektu rozsáhlé 
rekonstrukce a přístavby školní budovy, 
který zahrnuje i potřebné zřízení nové 
výtvarné a keramické dílny, laboratoře 
F a Ch, žákovské polytechnické dílny, 
přestavbu kanceláří, přesun počítačové 
učebny, změnu dispozice tělocvičny se 
sociálním zařízením a propojení obou 
částí objektu školy. 

| Tento školní rok by tedy měl být ve 
znamení velkých změn. První etapa 
celé akce zahrnující izolaci budovy od 
zemní vlhkosti proběhla již o letních 
prázdninách 2015. Měla by definitivně 
vyřešit přetrvávající problém s vlhkostí v 
přízemí školní budovy. Během prázdnin 
také proběhlo malování ve většině tříd, 
na chodbách a na schodišti. Další sta-
vební akce by měly částečně probíhat 
během školního roku a závěrečná nej-
rozsáhlejší etapa je plánována na ná-
sledující letní prázdniny. Pokud se vše 
vydaří, výsledkem by měla být výrazně 
rozšířená školní budova s velmi kvalit-
ním a mnohem rozsáhlejším zázemím 

pro školní činnost. Projektová studie je 
zpracována velmi citlivě s ohledem na 
provázanost se současnou budovou. 
Celá akce samozřejmě probíhá v režii 
zřizovatele školy MČ Praha-Lysolaje a 
hlavním motorem je pan starosta Hlu-
buček, na jehož bedrech leží i zajištění 
potřebných financí.

| V současné době máme již za sebou 
slavnostní zahájení školního roku s při-
vítáním našich nových prvňáčků, naplno 
se rozbíhá výuka ve všech ročnících a 

připravena je opět velmi pestrá nabíd-
ka zájmových kroužků. Také bych rád 
zmínil, že náš skvěle sehraný tým pe-
dagogických i nepedagogických pra-
covníků zůstává opět zcela nezměněn. 
Budeme se nadále ze všech sil snažit 
o udržení správného směru rozvoje a o 
další budování vynikající pozitivní atmo-
sféry naší milé lysolajské školy Járy Ci-
mrmana, aby i nadále byla příjemným a 
přínosným místem pro všechny zúčast-
něné. Veškeré další informace můžete 
najít na našich internetových stránkách 
www.zs-lysolaje.net. 

Michal Hevák, ředitel školy
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Slavnostní zahájení nového školního roku 

 

Dne 19. 9. 2015 proběhl 17. ročník tra-
dičního čtyřboje ,,O pohár lysolajské-
ho starosty“. Turnaje se zúčastnilo 14 
dvojic ve čtyřech skupinách. Ve finále, 
stejně jako loni, se o prvenství utkaly 
dvojice Martin Bartoš/Petr Pihera a 
Michal Fišer/Viktor Dvořák. Prven-
ství obhájila dvojice Bartoš/Pihera.

O třetí místo se utkaly dvojice Ro-
man Čihák/Jiří Kuželka a Jaroslav 
a Lukáš Hrádkové. Třetí příčku zís-
kala prvně jmenovaná dvojice. Or-
ganizátor turnaje děkuje Městské 
části Praha-Lysolaje za finanční 
podporu.     
   Jiří Kuželka

Čtyřboj - O pohár                                                               
lysolajského starosty

Starosta vítá nové prvňáčky

Předávání poháru vítězům



  

 Advent 2015  
v Lysolajích    

 
 
Sobota 28. 11. 2015, 14:00 Vánoční výtvarná dílna v sále hasičské 

zbrojnice pro děti i dospělé.  
 
Neděle 29. 11. 2015, 16:00  Adventní setkání u lysolajského betléma od 

akademického sochaře Milana Váchy s 
vystoupením dětí ze ZŠ v ulici Starodvorská u 
samoobsluhy a následné slavnostní rozsvícení 
vánočního stromu. 

 
Sobota 5. 12. 2015, 15:00  Hasičská mikulášská besídka s diskotékou, 

nadílkou a dalším překvapením v sále hasičské 
zbrojnice. 

 
Pondělí 7. 12. 2015, 9:00 Liška peče perníčky - Pravidelný pondělní 

program s hrami, zpívánkami a výtvarkou 
v sále hasičské zbrojnice. Pro děti a maminky 
připravují dobrovolníci MC Liška. 

 
 
Neděle 13. 12. 2015, 13:00  Adventní petanquový turnaj s ochutnávkou 

vánočního cukroví na hřišti u Zázračné 
studánky. 

 
Pondělí 14. 12. 2015, 9:00 Kapr - pravidelné výtvarné a hudební pondělí 

v MC Liška. Dopoledne plné her, výtvarných 
činností a zpívání v sále hasičské zbrojnice. 
Pro děti a maminky připravují dobrovolníci 
MC Liška.   

 
Úterý 15. 12. 2015, 9:00 Den otevřených dveří v základní škole spojený 

se zpíváním vánočních koled a divadelním 
představením. 

 
Neděle 20. 12. 2015, 14:00           Vánoční koncert vážné hudby, vystoupí 

kvarteto ARCHI DI PRAGA – komorní 
orchestr, umělecký vedoucí František Eret, 
sólo Věra Eretová, zazní skladby starých 
mistrů, směs českých a světových vánočních koled 
v sále hasičské zbrojnice. 

 
 Čtvrtek 24. 12. 2015, 24:00  Půlnoční setkání u kapličky Panny 

Marie Sedmibolestné v Houslích 
se svátečním slovem, tradičním 
svařákem a koledami. 

 
  Pátek 1. 1. 2016, 14:00 Sousedská novoroční procházka 

po krásách Lysolaj. Sraz na 
Novoročním mostku v parku 
Kaménka. 

Všichni jste srdečně zváni! 
Těšíme se na vás! 

policejní okénko

Ve svém dnešním příspěvku chci 
věnovat pozornost začátku škol-
ního roku a s tím spojeným situa-
cím,  kterým jsou vystavovány děti, 
které navštěvují ZŠ v Lysolajích.

Výrazným způsobem, oproti prázdnino-
vým měsícům, vzrostla hustota dopravy 
přes Lysolaje. A do školy začali cho-
dit noví prvňáčci, kteří zatím nepoznali 
různá nebezpečí spojená s cestou do 
školy, neboť tyto děti byly v péči rodi-
čů. A i ti, kteří jsou ve druhé třídě, se po 

prázdninách vrátili plni zážitků a zapo-
mněli na bezpečné chování na vozovce.

Proto jsem s kolegy z Útvaru prevence 
Městské policie hl. m. Praha uspořádal 
ve dnech 19. 9. a 23. 9 základní dopravní 
výchovu, jejímž cílem bylo dětem vysvětlit 
pravidla bezpečného chování na vozov-
ce (rozuměj ulici), při cestě do a ze školy.

Překvapující pro nás bylo, že základní 
pravidla většinou znaly i děti předškolní-
ho věku, pro které jsme tuto přednášku 
uspořádali rovněž. Po nutné teoretické 
hře jsme s kolegy provedli praktické 

procvičení na našich přechodech v uli-
ci Lysolajské údolí, kudy valná většina 
dětí minimálně 2x za den musí projít.

Pevně věřím, že získané vědomos-
ti děti budou praktikovat a používat 
v každodenním životě, ale současně 
chci požádat všechny rodiče, aby je 
dále s těmi malými dětmi nenásilnou 
formou procvičovali a tím nám na-
pomohli k tomu, aby se všechny děti 
vždy vrátily domů ze školy zdravé.

                             Strážník – okrskář 
Ing. Vít Bumbálek                    
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Vodní svět v Lysolajích
S několikaměsíčním zpožděním dorazil 
do Lysolaj poslední účastník letošní-
ho II. Sochařského sympozia. Chhatna 
Tour z Kambodži, jeden z restauratorů 
světoznámé památky Angkor Wat, prá-
vě vytváří dílo „Vodní svět“, inspirované 

životem v kambodžském jezeře Tonlé 
Sap, které je největším sladkovodním 
jezerem celé jihovýchodní Asie. Jezero 
je napájeno nejen dešti, ale také táním 
himálajských ledovců z řeky Mekong. 

Oblast jezera Tonlé Sap byla v roce 
1997 vyhlášena chráněnou biosférou a 
zařazena do Světového přírodního dě-
dictví UNESCO. Právě lotosy a ryby či 
krokodýli inspirovali umělce ke ztvárnění 
podvodního světa v českém pískovci. V 

současné době na sochu již betonujeme 
sokl v parku Kaménka, kde bude socha 
instalována a dne 4. 11. 2015 v 17:00 
hodin slavnostně odhalena. Do té doby 
se můžete při podzimních procházkách 

v Houslích zastavit u pramene, sezná-
mit se s umělcem a pozorovat jeho zruč-
né ruce a zrod nového uměleckého díla, 
jehož tajemství vám autor rád prozradí. 
Nebojte se, mluví anglicky, nestyďte se 
ho na cokoliv zeptat! Při přilěžitosti slav-

nostního předávání sochy do majetku 
naší městské  části si přijďte připít do par-
ku Kaménka na krásu uměleckého díla. 

ÚMČ Praha-Lysolaje

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ 

UMĚLECKÉHO DÍLA 
 

Ve středu 4. 11. 2015 od 17:00 hodin proběhne  

v parku Kaménka  

 

Slavnostní odhalení sochy „Vodní svět"  

kambodžského umělce Chhatna Tour. 
 

Všichni jsou srdečně zváni. 

 
 



  

 Advent 2015  
v Lysolajích    

 
 
Sobota 28. 11. 2015, 14:00 Vánoční výtvarná dílna v sále hasičské 

zbrojnice pro děti i dospělé.  
 
Neděle 29. 11. 2015, 16:00  Adventní setkání u lysolajského betléma od 

akademického sochaře Milana Váchy s 
vystoupením dětí ze ZŠ v ulici Starodvorská u 
samoobsluhy a následné slavnostní rozsvícení 
vánočního stromu. 

 
Sobota 5. 12. 2015, 15:00  Hasičská mikulášská besídka s diskotékou, 

nadílkou a dalším překvapením v sále hasičské 
zbrojnice. 

 
Pondělí 7. 12. 2015, 9:00 Liška peče perníčky - Pravidelný pondělní 

program s hrami, zpívánkami a výtvarkou 
v sále hasičské zbrojnice. Pro děti a maminky 
připravují dobrovolníci MC Liška. 

 
 
Neděle 13. 12. 2015, 13:00  Adventní petanquový turnaj s ochutnávkou 

vánočního cukroví na hřišti u Zázračné 
studánky. 

 
Pondělí 14. 12. 2015, 9:00 Kapr - pravidelné výtvarné a hudební pondělí 

v MC Liška. Dopoledne plné her, výtvarných 
činností a zpívání v sále hasičské zbrojnice. 
Pro děti a maminky připravují dobrovolníci 
MC Liška.   

 
Úterý 15. 12. 2015, 9:00 Den otevřených dveří v základní škole spojený 

se zpíváním vánočních koled a divadelním 
představením. 

 
Neděle 20. 12. 2015, 14:00           Vánoční koncert vážné hudby, vystoupí 

kvarteto ARCHI DI PRAGA – komorní 
orchestr, umělecký vedoucí František Eret, 
sólo Věra Eretová, zazní skladby starých 
mistrů, směs českých a světových vánočních koled 
v sále hasičské zbrojnice. 

 
 Čtvrtek 24. 12. 2015, 24:00  Půlnoční setkání u kapličky Panny 

Marie Sedmibolestné v Houslích 
se svátečním slovem, tradičním 
svařákem a koledami. 

 
  Pátek 1. 1. 2016, 14:00 Sousedská novoroční procházka 

po krásách Lysolaj. Sraz na 
Novoročním mostku v parku 
Kaménka. 

Všichni jste srdečně zváni! 
Těšíme se na vás! 
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zprávičky ze školky

|  V úterý 1. září jsme po prázdninách 
ve školce přivítali 18 nových dětí. V le-
tošním roce máme 15 předškoláčků 
a 20 těch úplně nejmenších. Paní uči-
telky ve třídách zůstaly stejné, to zna-
mená, že ve třídě Berušek jsou paní 
učitelky Markéta Hamplová a Denisa 
Vranová a v Medvíďatech se o děti sta-
rají Jiřina Ayestarán a Kamila Lungová.                                                                                                                                  

| Od rodičů jsme dostali několik nových 
hraček i zásobu výtvarného materiálu. 
Městská část nám pomohla zajistit nové 
knihy a máme také nový odšťavňovač, 
takže budeme moci dětem připravo-
vat čerstvé ovocné a zeleninové šťávy.                                                                                                                                           

| Na zahradě nám během prázdnin 
dozrála rajčata, která jsme s dětmi 
vysazovali na jaře, a tak si děti v jed-
nom dopoledni zahrály na zahradníky 
a pochutnaly si na své opravdu boha-
té úrodě.  V nejbližších dnech čeká na 
děti divadelní představení pohádky „Sůl 

nad zlato“ a na předškoláky a starší děti 
dopravní výchova s městskou policií.                                                                                                         

| Od října bude probíhat ve školce krou-
žek angličtiny, keramiky a jógy. Od úno-
ra budeme jezdit do Radlic na plavecký 
výcvik a v červnu pojedeme s dětmi na 
školu v přírodě. Kroužek předškoláků Tě-
šíme se do školy bude probíhat dvakrát 
týdně v úterý a ve čtvrtek a stejně jako v 
loňském roce budou ve třídách probíhat 
každý pátek různá logopedická cvičení a 
hry pro rozvoj řečových dovedností dětí.                                                                                                                                            
  Počasí je zatím krásné, a tak si mů-
žeme dosyta užívat babího léta.

Denisa Vranová                                                               
ředitelka 

Malí „zahradníci“ z mateřské školky

Město je propojeno s přírodou
Město je propojeno s přírodou, učí 
děti Ekodomov

Praha je mnohem více, než spleť as-
faltu a betonu. Obepíná ji příroda, kte-
rá se noří i do jejího nitra. Díky spoustě 
zeleně tady hnízdí tolik krahujců jako 
v žádném jiném městě Evropy. Okolo 
zříceniny Baba lze při troše štěstí vy-
stopovat lišku, v suchdolském potůčku 
tekoucím do Tichého údolí zase spo-
kojeně žijí larvy chrostíků, čímž dávají 
vědět, že tamní voda je opravdu čistá.

Tohle všechno lektorky a lektoři Ekodo-
mova dobře vědí. Vědí také, že i děti z 
města mohou mít rády přírodu, mohou 
se dobře vyznat ve svém okolí a rozu-
mět souvislostem mezi tím, jak člověk 
žije, a tím, co se děje v přírodě. A po-
máhají dětem to vše rozvíjet a chápat.

Na pravidelném kroužku Malý průzkum-
ník přírody děti bádají v přírodě okolo 
své školy, setkávají se se zvířaty a po-
znávají přírodu všemi smysly. Díky eko-
logickým výukovým programům Ekodo-
mova se děti dozvídají třeba to, proč je 
půda významná pro život a kdo v ní žije, 
setkávají se s divokými ptáky při jejich 
kroužkování, nebo poznávají, jakým lu-
xusem je voda z kohoutku. Vzdělávací 
divadla je mohou pobavit a zároveň na-
učit například tomu, jak fascinující a vý-
znamný je život včel. Díky ekodílničkám 
si zase vyzkoušejí, zač je toho loket s 
tvořivou recyklací odpadů, a při progra-
mu Ekopokusy se ponoří do tajů vědy.

„Kdokoli chce pomoci rozvíjet ekologic-
ké myšlení dětí a dopřát jim některé z 
těchto dobrodružství, může o našich 
službách říci třeba učitelům ze školy či 
školky. Anebo některou z našich aktivit 
pro děti zařadit do programu na firemní 
nebo komunitní akci,“ vybízí Tomáš Ho-
dek ze spolku Ekodomov, kde má eko-
výchova již více než desetiletou tradici. 
Kroužek Malý průzkumník přírody nyní 
míří například za dětmi ze ZŠ Hanspaul-
ka nebo ZŠ Mikoláše Alše v Suchdo-
le. Průzkumníci z prvního stupně se 
do kroužku mohou přihlašovat už teď.

Barbora Janečková

zdroj: archiv ROPID

 

V poslední době se nám mno-
ží stížnosti občanů na častý zá-
pach a kouř z ohňů v ozduší.

Pálení jakéhokoliv odpadu je však 
ze zákona o odpadech (zákon č. 
185/2001 Sb.) i z obecně závazné 
vyhlášky hlavního města Prahy (vy-
hláška č. 5/2007 Sb. HMP) zaká-
záno. Týká se to tedy i odpadu ze 
zeleně. Pálit je možné pouze čis-
té a suché dřevo, které se použije 
jako palivo na otevřeném venkov-
ním ohništi. V tomto případě nejde
o pálení odpadu, ale paliva. 

Bioodpad se přednostně kompos-
tuje. Pokud občan nevlastní kom-
postér či nemá místo na založení 
kompostu, může bioodpad odvézt
do nejbližšího sběrného dvora nebo 
si objednat sběrnou nádobu s pravi-
delným vývozem u Pražských služeb. 

Naše městská část zajišťuje kaž-
doročně 8 - 10krát odvoz biood-
padu velkoobjemovými kontejne-
ry z předem avizovaných míst.

ÚMČ Praha-Lysolaje

Pálení bioodpadu



Sbor dobrovolných hasičů

Požár v Kolběnově ulici v Praze-Vysočany
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Uběhly dva měsíce a my vám opět při-
nášíme zprávy o činnosti našeho sboru.

Požár v Kolbenově ulici

Spolu s profesionálními jednotkami 
jsme se 22. 8. 2015 účastnili likvidace 
rozsáhlého požáru tovární haly v Praze 
Vysočanech v Kolbenově ulici. Jednalo 
se o plně rozvinutý požár uskladněného 
textilu v bývalé tovární hale o rozměrech 
cca 100 x 60 m.  Zásah hasičům velice 
komplikovala skutečnost, že se na mís-
tě požáru nacházely tlakové lahve. Na 
hasební a záchranné práce zde bylo po-
stupně nasazeno sedm profesionálních 
jednotek a šestnáct jednotek dobrovol-
ných hasičů z Prahy i Středočeského 
kraje. Během zásahu pomáhal hasičům 
také vrtulník, který svrhával vodu přímo 
do nepřístupného středu hořícího objek-
tu. Zásah byl velice náročný a za jeho 
zvládnutí patří našim hasičům veliký dík.

Šárecký okruh 

Šárecký okruh je pochod pro děti a do-
spělé, který se koná vždy na začátku 
září, letos 5. 9. Tento rok byl již jeho 
24. ročník. Letošní téma pochodu byla 
historie republiky. Proto jsme si zvolili 
téma nám blízké, a to požár Národní-
ho divadla. Na kontrole děti vítal Lukáš 
Zapletal v replice  dobové uniformy. 
Povyprávěl jim o historii a děti na něm 
mohly oči nechat. Po krátké přednášce 
je čekal úkol v pravdě hrdinný, uhasit 
hořící budovu Národního divadla. Nau-
čily se, jak správně uhasit požár a ha-
siči jim předvedli vybavení zásahového 
vozidla Scania CAS 24. Celá akce se 
velmi vydařila a jako již v předchozích 
letech jsme byli dětmi prohlášeni za 
jednu z nejzábavnějších částí pochodu.

Lysolajské babí léto

Odpoledne 5. září jsme se přesunu-
li zpět do Lysolaj, kde jsme jako každý 
rok pomáhali s přípravou a realizací 
Lysolajského babího léta. Opět jsme 
měli štěstí na počasí, a tak jediný, kdo 
se namočil, byl náš vodník Venca, kte-
rý ochotně vozil děti po hasičské ná-
drži ve člunu. Ostatní členové měli 
na starosti přechod přes provazový 

můstek a asistenci u hašení Národní-
ho divadla. Všichni jsme pak svorně 
obdivovali výpěstky lysolajských za-
hradníků a chlouby místních chovatelů. 

Další aktivity naší jednotky

V průběhu tohoto léta jsme vyje-
li celkem sedmkrát k likvidaci bo-
davého hmyzu v katastru Lyso-
laj a přilehlém okolí. Dále jsme v 
letošních tropických dnech kropili silni-
ce, abychom tak alespoň trochu ochla-
dili horký vzduch v naší městské části a 
snížili vysoký  obsah prachu v povětří.

Dne 1. 8. 2015 naše jednotka vyko-
návala požární asistenci na akci Opel 
Handy Cyklo Maraton na Ladronce. 
Naší další asistencí byla Opera v Šár-
ce 2015 – Rusalka, a to 5. 9. 2015.

                                  Anna Zapletalová

Šárecký okruh pro děti

 

Úterý 13. 10. 2015 od 14:00 do 18:00 hodin
ul. Dolina, otáčka MHD

Úterý 10. 11. 2015 od 14:00 do 18:00 hodin
ul. Sídlištní - u psího výběhu

Úterý 8. 12. 2015 od 14:00 do 18:00 hodin
křižovatka Starodvorská x Žákovská 

VO Kontejnery  

Sobota 3. 10. 2015 od 9:00 do 12:00 hod.
ul. Štěpnice - Zavážka
Sobota 17. 10. 2015 od 13:00 do 16:00 hod.
ul. Květová - ZO Laťka

Sobota 24. 10. 2015 od 13:00 do 16:00 hod.
ul. Lysolajské údolí u č.p. 115/33
Sobota 31. 10. 2015 od 13:00 do 16:00 hod.
ul. Hřebenová u č.p. 181

BIO Kontejnery



Mc liška
Těšme se, co nám Liška přinese…

Všichni v Lysolajích už vědí, že Liška 
dávno neběhá k Táboru, zabydlela se 
kousek od Houslí a je nám tady spolu 
dobře. I v novém školním roce přináší 
osvědčené programy, jako je výtvarné 
pondělí či oblíbené kreativní Liščí tlapky, 
ale troufne si i na nové aktivity. Od října 
se budou děti ve středu učit hravou for-
mou základům angličtiny a s postupem 
roku vám představíme další novinky.

Tuto sezónu jsme v Lišce začali už kon-
cem srpna příměstským táborem „Stro-
jem času“. Cestovatelé  časem navštívili 
různé epochy, zařádili si v Kaménce, po-
pustili uzdu kreativitě a jen tak mimocho-
dem se dozvěděli spoustu zajímavých 
dějepisných informací. Děkujeme všem, 
kteří s námi byli nebo nám pomáhali, 
už chystáme nápady na příští ročník.

Se změnou ročního období se přesou-
váme opět do hasičárny. Hračky, spor-
tovní náčiní, štětce, čtvrtky a barvičky 
už se nedočkavě tetelí až je liščata 
začnou zase používat. A tak zveme 
všechny známé, kamarády i ty, kteří 
se teprve rozmýšlejí, co budou na pod-
zim dělat a právě se o nás dozvědě-
li. Přijďte do Lišky, užijeme si to spolu!

Kreativní pondělky v Lišce 

program zahájen, pondělí  9:30 – 
11:30

Dopoledne plné her, výtvarných činností 
a zpívání. Vstupné 50 Kč za rodinu, po-
třebné jsou přezuvky a svačina, Plnému 
kreativnímu vyžití napomůže oblečení, 

které se může umazat. Více zde: www.
mc-liska.cz/vytvarne-pondeli

Aktivní středy v Lišce s hravou 
angličtinou – začínáme od říj-
na 2015 - středa  9:30 – 11:30

Začínáme a končíme volnou hernou, 
program s hravou angličtinou od 10 ho-
din přinese písničky, tanečky, říkačky 
a pomocí pohybu a her zafixuje dětem 
první anglická slůvka. Pro upřesnění 
sledujte liščí web: www.mc-liska.cz/stre-
da-v-lisce

Čtvrteční podvečer v Lišce

JEMNÁ JÓGA PRO DOSPĚLÉ SE    
SOŇOU ZEMANOVOU, čtvrtek  19:30 
- 21:00

Cvičení pro uvolnění, relaxaci, získání 
nové energie a harmonizaci těla i duše. 
Hodiny jsou vedeny jemnou a citlivou for-
mou, cvičíme  jednoduše a klidně. Zpes-
třením jsou prvky her, které dodávají dy-
namiku a probouzejí spontánnost. Lekce 
jsou otevřené všem a jsou vhodné i pro 
úplné začátečníky. Více na http://www.
mc-liska.cz/ nebo http://jogahrou.cz/

PŘIPRAVUJEME:

Šikovná liščí tlapka aneb doba ledová 

29. 9. 2015 od 16:00 do 18:00 
na starém hřišti na Výhledech

Jak se stopuje, loví a vaří mamut? 
Tak to si právě můžete vyzkoušet 
na dobrodružném odpoledni pro ro-
diny s opékáním. Vstupné 30 Kč.

KROUŽEK V MŠ PAMPE-
LIŠKA pro děti od 4 do 7 let

Cvičení s Liškou každý čtvrtek  16:00 - 
16:45 v tělocvičně ZŠ Járy Cimrmana

Děti si vyzvedneme v 15:30 v MŠ, v 
baťůžku by měly mít s sebou pití, obuv 
s bílou podrážkou, pohodlné oblečení. 
Půlroční vstupné 600 Kč na dítě, členové 
MC Liška 540 Kč. Kroužek vede Marcela 
Blažková a Andrea Žitková.  Přihlášky na 
http://www.mc-liska.cz/cviceni-s-liskou/

KROUŽEK V ZŠ JÁRY CIMRMANA 
pro děti od 6 do 12 let

EKO Kroužek Lišák. čtvrtek 13:00 – 
14:30 v ZŠ Járy Cimrmana

EKO kroužek pro děti od 6 do 15 let ve 
čtvrtek od 13:00 do 14:30 h. Pro školní 
rok 2015/16  zaměřený na poznávání 
místního prostředí, ekologická téma-
ta a přírodu. Spojený s častou návště-
vou u koníka Bleska a jeho kamarádek 
oveček. 1x týdně v rozsahu 1,5 hodiny. 
Cena 600 Kč/pololetí. Přihlášky zde: 
http://www.mc-liska.cz/krouzek-lisak/

Liščí univerzita 

I letos bude pokračovat úspěšný projekt 
vzdělávacích workshopů pro dospělé. 
Pro velký ohlas zopakujeme například 
workshop záchranářky Lenky Navrátilo-
vé zaměřený na praktický nácvik první 
pomoci a stejně tak přednášku peda-
gožky Katky Hartlové “Co má umět před-
školák?” Pro bližší informace sledujte 
náš liščí web a vývěsky v městské části.

Činnost Spolku Liška Lysolaje (dříve 
Mateřské centrum Liška o.s.) probíhá v 
sále hasičské zbrojnice, Lysolajské údo-
lí 38, Praha-Lysolaje. Aktuální informa-
ce najdete na webu www.mc-liska.cz.

Patronem Spolku Liška Lysolaje je 
Městská část Praha-Lysolaje.

Šárka Gabriel
EKO kroužek 2015/16 v ZŠ Járy Cimrmana Lysolaje
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Tvořivé práce s Liškou
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LYSOLAJSKÁ DRAKIÁDA 

 

V. ROČNÍK 
 

V neděli 4. října 2015 ve 14.00 hodin 
 

Na louce na konci ulice DOLINA 
 

Draky s sebou! Kdo nestihne vyrobit vlastního, může ho zakoupit na místě. 
 

Soutěž o nejkrásnějšího 
a nejvýše létajícího draka. 

Všechny děti i s rodiči jsou vítány 

Pokračování ze strany 3.

| Dne 14. září začala revitalizace kory-
ta Lysolajského potoka. Jak jsme vás 
již infomovali, do zimy by měla být do-
končena první etapa - od fontánky po 
pramen. Kamenická úprava prameniště 
samotného bude dle návrhu ak. soch. 
Milana Váchy odborně provedena  zku-
šenými kameníky v jarních měsících. 
Očekáváme tak, že při Slavnosti květů 
2016 bude již celé prameniště s novou 
tváří z hořického pískovce. Příští rok by-
chom také rádi pokračovali v další části 
revitalizace toku etapou II - od fontánky 
k hasičské nádrži. Dle finančních mož-
ností a schvalovacích  řízení bychom 
dále pokračovali s revitalizací hasičské 
nádrže do podoby koupacího biotopu a 
úsekem pod hasičskou nádrží až k za-
stávce autobusu Žákovská, kde uvažu-

jeme o zbudování lávky vedoucí podél 
potoka a zřízení tzv. venkovní galerie. 

| Jak jsme vás již informovali, naší měst-
ské části se podařilo získat v dotačním 
řízení Ministerstva žvotního prostře-
dí dotaci na svozové vozidlo a dále na 
štěpkovač pro lepší nakládání s rostlin-
ným odpadem. Na pořízení těchto strojů 
proběhla v letních měsících výběrová ří-
zení a můžeme vám opět s radostí sdě-
lit, že na svozové vozidlo zvítězila na-
bídka společnosti SAP spol. s.r.o., která 
dodá vůz italské výroby včetně sněžné 
radlice a 3ks velkoobjemových kontej-
nerů. Vozidlo tak plně nahradí naši do-
sluhující „multikáru“. Štěpkovač bude 
dodán společností PEKASS  a.s. Od 
této společnosti městská část již vlastní 
úklidový traktor, zakoupený v minulosti. 

| Součástí dotace na štěpkovač byla 
také žádost o poskytnutí finančních pro-
středků na kompostování v naší měst-
ské části. Bylo nám poskytnuto finanční 
krytí na pořízení 70 ks kompostérů o 
kapacitě 900 l  bioodpadu. Zájemci o 

kompostérty se mohou stále hlásit na 
ÚMČ Praha-Lysolaje. Kompostéry jsou 
poskytovány občanům MČ Praha-Lyso-
laje formou bezplatné výpůjčky na dobu 
5 let s následným převodem do majetku 
uživatele. Kompostéry byly představe-
ny na společenské akci Zahradník roku 
a v současné chvíli zbývá  posledních 
15 volných kompostérů, které je mož-
né na požádání dovézt až na vaši za-
hradu. Proto neváhejte a přihlaste se.

S přáním hezkého babího léta                     
Ing. Petr Hlubuček, starosta

Zahájení revitalizace Lysolajského 
potoka

Svozové vozidlo společnosti SAP s.r.o.

Jeden z prvních kompostérů již slouží 
svému majiteli



za HuMny

| Pražský magistrát a radnice Prahy 6 
se shodly na potřebnosti vybudování 4 
a půl kilometru dlouhé tramvajové trasy 
do Suchdola. Ta by měla vést podél že-
lezniční trati a dál komunikací Kamýcká 
na Suchdol. Obsloužit by tak měla také 
nově plánovanou výstavbu v Sedlci v 
místě bývalé výtopny ČZU a střelnice 
a také část Lysolaj v lokalitě Žebrák. 

| Vedení Prahy 6 požaduje, aby želez-
nice spojující centrum Prahy s letištěm 
byla zahloubená. Podle ministerstva 
dopravy to ale bude o 3,5 miliardy draž-
ší. „V případě, že by stát nebyl ocho-
ten tuto variantu financovat, jsem 
připraven prosazovat, aby finančně 
přispělo hlavní město,“ uvedl náměs-
tek primátorky Petr Dolínek (ČSSD).

| Na Hadovce odhalili historický meteo-
rologický sloupek, který v minulosti slou-
žil k předpovědi počasí. Prozatím bude 
ukazovat jen základní údaje, například 
teplotu, tlak nebo vlhkost. Ještě ho čeka-
jí další opravy, řekl médiím autor nápadu 
na jeho umístění v parku Hadovka Jan 
Trejbal. Meteorologický sloup pochází 
z vesnice Újezd u Prahy. „Sloupku se 
chtěli zbavit. Prodávali ho ve výběrovém 
řízení, kam jsem se přihlásil jen já,“ vy-
světlil architekt Trejbal. Památku koupil 

za 1200 korun. „Je poměrně náročné do-
mluvit se s úřady na umístění nového ob-
jektu do veřejného prostoru, navíc když 
potřebuje elektrickou přípojku,“ dodal.

Trejbal se podobnými památkami za-
bývá od roku 2009. „Fascinovalo mě, 
jak ten objekt ve veřejném prostoru šíří 

meteorologické informace,“ uvedl. Lidé 
ve městech, kde sloupky ještě zůstaly, 
se podle něj i v době internetu a tele-
vize chodí na meteorologické údaje 
na sloupcích dívat. Historické meteo-
sloupky sloužily k předpovědi počasí od 
roku 1850. Do druhé světové války jich 
bylo po celé Evropě vyrobeno asi 400 
kusů. Buď byly tvořené přímo pro dané 
místo, nebo se dovážely z Německa. 
V současné době se na území České 
republiky nachází 40 těchto unikátních 
objektů. Podle Trejbala ročně jeden až 
dva takové sloupky zaniknou, o ty zbý-
vající se většinou starají dobrovolníci.

| V Dejvicích přibyla jedna ulička – V Tr-
níčku. Nachází se na Jenerálce přímo 
u autobusové zastávky směr centrum. 
Před rokem 1719 stávala na Jenerál-
ce kaplička se sochou, které se říkalo 
Svatý Jan v trní, trníčku. Jméno pak 
přešlo i na nově postavený kostelík.

| Skupina KKCG podnikatele Karla Ko-
márka začala v pražském Šáreckém 
údolí na místě bývalé cihelny v těs-
ném sousedství Jenerálky stavět 50 
nízkoenergetických rodinných domů. 
Hotová už je základová deska řady 
domů. Investice vyjde na 600 milionů 
korun. Domy budou mít plochu od 176 
do 299 metrů čtverečních s dvojgaráží 
a předzahrádkou. Nejmenší dům vyjde 
na 12,5 milionu, největších na 26 mili-
onů korun. Mezi domy bude společný 
polosoukromý park, do areálu se bude 
vstupovat přes recepci s ostrahou. Do-
minantou bytového komplexu bude 
zrekonstruovaný komín bývalé Urbán-
kovy cihelny. Dokončit všechny domy 
chce developer do třetího čtvrtletí 2017.

| Stotisícovou škodu si plameny vyžá-
daly, hodnoty vyčíslené na dalších sto 
tisíc korun se podařilo zachránit. Tuh-
le bilanci zveřejnila Ivana Svitáková z 

centrály pražských hasičů v souvislosti 
s požárem replik staveb z 12. století, 
k jehož likvidaci přispěchali hasiči do 
Archeologického parku Liboc. Osma-
dvacet dětí, které se na místě účastni-
ly příměstského tábora, bylo ihned po 
zpozorování požáru evakuováno do 
bezpečí. Třebaže plameny zachvátily 
primitivní stavby, boj s ohněm nebyl jed-
noduchý a hasiči museli využít i dýchací 
techniku. Hořely dřevěné konstrukce se 
stěnami vymazanými hlínou a střechou 
pokrytou rákosem. Právě tato krytina 
se ukázala jako největší problém: ho-
řely totiž především krovy – a odlétající 
zbytky spáleného rákosu byly nalezeny 
až ve stometrové vzdálenosti. Sálavým 
teplem byl poškozen v sousedství stojící 
rodinný dům. Je zde zřejmá souvislost s 
činností dětí, které se staraly o oheň v 
peci. Policisté se nicméně zaměřují pře-
devším na činnost dospělých, kteří na 
děti dohlíželi; předmětem zkoumání je 
také protipožární zabezpečení lokality.

Pokračování na následující straně.

Plánovaná výstavba v Šáreckém údolí

Požár v Archeologickém parku Liboc 

Meteorologický sloupek na Hadovce
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| Poslední srpnový den hořel v bu-
benečské části ulice Na Hutích 
plyn, odnesla to spořitelna a to 
nejdůležitější na ní – bankomat. 

| Čestnými občany Prahy 6 se letos stali 
im. režisér František Vláčil, im. gene-
rál Karel Kutlvašr, im. chemik Jaroslav 
Heyrovský, výtvarník Zdeněk Smetana, 
přednosta neurochirurgické kliniky ÚVN 
Vladimír Beneš a kněz, bohemista a ně-
kdejší ministr školství Petr Piťha. Cenu 
Městské části Praha 6 za rok 2015 do-
stali im. hudební skladatel Jan Hanuš, 
Imrich Bugár a cestovatel Jiří Hanzelka

| Zemřel sládek únětického pivovaru 
Vladimír Černohorský, autor Pita či Dia-
piva. Srdeční selhání ho dostihlo v 74 
letech. Únětické pivo  je i v Lysolajích 
velice populární. Dříve se točilo v re-
stauraci U kapličky a v současné době U 
Valentů. Doufejme, že si i po smrti své-
ho vrchního sládka udrží svou kvalitu.

| Československé letce ze druhé světo-
vé války připomíná nový pomník v parčí-
ku u haly starého letiště v Ruzyni. Odha-
len byl v pondělí při příležitosti 70. výročí 
návratu tří stíhacích perutí Royal Air 
Force (RAF) a jedné bombardovacích 
perutí z Velké Británie do osvobozené 

vlasti. Autorem památníku je architekt 
Martin Zajíček ze Slaného. Železobe-
tonová konstrukce připomíná vítězný 
oblouk. Korpus je obložen z ušlechti-
lého kamene, leštěné žuly, na níž jsou 
připevněny symboly všech čtyř perutí 
i letecký znak. Na pomníku jsou vyob-
razeny také dva britské stíhací letouny 
Spitfire, které za války používaly RAF 
a letectva spojeneckých armád. Vznik 
památníku finančně podpořily zejména 
soukromé firmy, obec přispěla 25 tisíci 
korun. Čeští a slovenští piloti se zapsali 
do paměti obyvatel Spojeného království 
zejména při slavné bitvě o Británii. Bě-
hem ní nacisté utrpěli první významnou 
porážku ve druhé světové válce. Celko-
vě v době druhé světové války působilo 
v britském vojenském letectvu (RAF) 
přibližně 2500 českoslo¬venských pilo-
tů, přičemž 493 z nich v bojích zahynulo

| V soutěsce „Džbán“ v Divoké Šárce 
začalo odstraňování některých skalních 
převisů, které hrozí samovolným pádem 
na asfaltovou cestu pro pěší a cyklisty. 
„Nebezpečný stav skalních bloků po-
tvrdily dva geologické posudky. Práce 
podle zpracovaného projektu předpo-
kládají odstranění asi 380 m3 kamene z 
jižní skalní stěny soutěsky, a to převáž-
ně horolezeckým způsobem,“ vysvětlila 
radní Jana Plamínková.  Práce zajistí 
specializovaná firma za cenu 1 652 000 
korun. Náklady budou hrazeny z rozpoč-
tu Odboru ochrany prostředí pražského 
magistrátu. Odstraněné kameny budou 
odvezeny z prostoru Divoké Šárky na 
deponii a následně budou využity při 
údržbě pražských vodních toků a nádrží. 
V souvislosti s pracemi v blízkosti cesty 
bude od 14. září uzavřen průchod sou-

těskou, a to v pracovních dnech od cca 8 
do 17 hodin. Po ukončení prací v pracov-
ních dnech a po celé víkendy bude prů-
chod po cestě soutěskou otevřen. Podle 
předpokladu by měly být práce prove-
deny do přibližně tří týdnů. „Dočasné 
omezení průchodnosti soutěskou je ne-
zbytné pro bezpečné provedení prací s 
cílem stabilizovat dlouhodobě narušený 
a nebezpečný úsek této krásné přírod-
ní lokality Prahy,“ dodala Plamínková. 

| Některé ulice v Suchdole budou připo-
jeny na veřejnou kanalizační síť. Rada 
Prahy schválila dvě veřejné zakázky, 
jejichž předmětem je vybudování gra-
vitačních uličních stok a veřejných čás-
tí přípojek. První veřejnou zakázkou je 
doplněn projekt výstavby gravitačních 
uličních stok a veřejných částí přípo-
jek, které jsou nutné k odvedení splaš-
kových vod v oblasti Budovce. Jedná 
se o stoky v ulici Kamýcká, Lysolajská, 
Budyňská, Výjezdní, Suchdolská, Má-
jová, Osvobození a Stehlíkova. Před-
mětem druhé zakázky je výstavba 
splaškové kanalizace a veřejné části 
domovních přípojek v části ulic Pod 
Rybníčkem, Ke Kozím hřbetům a Ba-
žantní. Splašková kanalizace je navrže-
na gravitační se vstupními šachtami a je 
ukončena napojením na stávající kana-
lizaci v ulici Pod Rybníčkem. Výstavba 
bude vedena ve stávající komunikaci. 

| Na konci Terronské ulice proti Inter-
nacionálu vyrostly dvě nové kavárny. 
Kavárna Sofie nabízí kávu Milani za 
32 korun, kapučíno za 39, ledové latté 
za 45. Vína pořídíte za 39 korun dvoj-
ku bílou, 42 červenou. V Sofii se ne-
kouří, otevříno je od pondělka do pátku 
od 8 do 18 hodin. Druhým podnikem                                                 

je Café Terronská. Otevřeno je denně 
do 20 hodin. Dostanete tu dobrou kávu 
Vergnano za 35 korun, kapučíno za 45 
korun. Víno mají Cuvée Darin Portu-
gal Alentago bílé a červené, dvojka v 
obou případech vyjde na 39 korun, ji-
nak je i menší výběr z láhví v cenovém 
rozmezí 260 až 320 korun za pistolku.

fefík

Nový pomník v Ruzyni

Nová kavárna v ulici Terronská
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Požár v ulici Na Hutích



 

Voda v Lysolajském potoce poklidně 
plyne a omývá své břehy. Tématem 
podzimního dvojčísla Lysolajského 
zpravodaje je právě to, co potkáváte 
na každém kroku - pohyb, směr, změ-
na, vývoj, ať již hmatatelné a na první 
pohled viditelné nebo to, jež nejprve 
vyvolá pocit, k němůž pak dohledává-

me patřičný podnět. 

Vážení fotografové, projděte se po 
podzimních sluncem zalitých Lyso-
lajích, vdechujte atmosféru, objevte 
změnu, vývoj, najděte konkrétní objekt 
svého zájmu a potěšení a hlavně foťte, 

foťte, foťte.

Téma aktuálního dvoučísla:

„Jaká novinka v Lysolajích 

vás zaujala nejvíce?“

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
Jaroslava Vondrová

narozena 2. 8. 1940 - 75 let 

Jubilantce upřímně gratulujeme.
Přejeme vše nejlepší a hodně zdraví 

do dalších let.

Stejně jako v posledních čty-
řech letech, i letos v září se při 
příležitosti Babího léta a sou-
těže o nejlepšího zahradníka 
hrál výroční petanqueový turnaj.

Všichni účastníci hry pétanque se 
sešli na hřišti u Zázračné studánky, 
aby strávili příjemné chvilky se za-
hradníky a „cukrářkami“. Bylo krás-
né teplé odpoledne, plné sluníčka 
a pohody. Ostatně tak jako je na 
našich akcích v Lysolajích obvyklé.

Po ocenění zahradníků a cukrářek 
všichni, kteří měli chuť, nastoupi-
li k Výročnímu turnaji ve hře pé-
tanque, rozděleni do šesti družstev 
po třech, ale i čtyřech hráčích. Hrá-
lo se do sedmi bodů, každý s ka-
ždým.  Hra se všem líbila a všich-
ni si ji dosyta užili. Po ukončení 
turnaje dostal každý hráč kytičku 
do své zahrádky nebo truhlíku.

Petanque club Lysolaje byl za-
ložen v září 2011 a od té doby 
se s touto hrou seznámilo mno-
ho Lysolajských i přespolních.

Závěrem chceme všechny, kterým 
se tato hra líbí pozvat na trénin-
ky do Únětic.  Trénujeme v úterý 
a v pátek od 18:00 hodin v úně-
tickém pivovaru. Přijďte si zahrát!

Milada Komárková

Petanque club
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Autorem vítězného snímku 
minulého dvojčísla je 

Martin Komárek a jeho let          
balónem nad Českým Krumlo-

vem. Gratulujeme!

ROZLOUČENÍ
Pan Miroslav Vidner zesnul 

dne 27. 8. 2015  ve věku 78 let.

Paní Věra Trnková zesnula 
dne 10. 9. 2015  ve věku 95 let.

Paní Naděžda Bendlová zesnula 
dne 10. 9. 2015  ve věku 83 let.

Žili tady s námi. 
Uctěme jejich památku.

Mimořádná příležitost se na-
skytla milovníkům tulipánů. 

Městká část se rozhodla nabídnout 
občanům cibulky tulipánů zdarma 
pro vysázení do svých předzahrádek.

Cibulky těchto jarních květin v „dár-
kovém“ balení  si můžete vyzved-
nout na ÚMČ Praha-Lysolaje v 
úřední dny. Přijďtě všichni, ať se na 
jaře rozkvetlé tulipány stanou spo-
lečným znakem nás Lysolajských. 

Za lysolajské zahrádky   
(ještě) krásnější
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Fotosoutěž

Zdeněk Svěrák - Nové povídky

„Ptám se sám sebe, co to vlastně dě-
lám, když píšu povídku. Jako bych 
našel pecku a dělal kolem ní třešeň. 
Nebo švestku. Podle toho, co sebe-
ru. Jádro každého příběhu jsem našel 
na cestě. Byl to třeba zážitek, s nímž 
se mi někdo svěřil, nebo jen věta za-
slechnutá od vedlejšího stolu v re-
stauraci. Moje práce spočívá v tom, 
že si představuju, co bylo předtím a 
co potom, a hledám v mateřštině slo-
va, která dovedou vrátit dávno sně-
denému ovoci dužinu a šťávu. Kéž 
by vám chutnalo.“ - Zdeněk Svěrák.

Lépe by se autorova práce nedala po-
psat, než jeho vlastními slovy. Nové 
povídky jsou druhé pokračování sou-
boru povídek z pera tohoto českého 
autora, kterého snad známe úplně 
všichni, Zdeňka Svěráka. Povídky, 
které jsou Čechy jak poleno. Vše oba-
leno do krásným slov a slovních obratů 
typických pro tohoto spisovatele. Jed-
noduché, ale naprosto výstižné. Dech 
beroucí, někdy srdce rvoucí a velice 
často kouzlící úsměv na tváři čtenáře.
I Nové povídky se prostě poved-
ly. A troufám si říct, že mnohem víc 
než první soubor nesoucí ten nej-
jednodušší název - Povídky. České 
prostředí, česká nátura, ale tak, že 
nebudete mít chuť nadávat, ale na-
opak se usmívat, bavit, odpočívat.

Tyto povídky mají jeden krásný spo-
lečný rys. Příběhy jsou opět jednodu-
ché a příjemné na čtení, ale v jednom 
momentě se tam v každé z nich něco 
otočí, zvrtne, naprosto překvapí. V 
pár povídkách jsem si odnesla i pár 
regulérních šoků. A to právě přidává 
těmto literárních počinům na šťávě.
A opět se můžete těšit na ilu-
strace Jaroslava Weigela.
Najdeme tu všechno možné. Hádku 
důchodců v supermarketu, Betlémské 
světlo, „burana“ při návštěvě sanato-
ria pro duševně choré, taxikáře, který 
mluví zásadně spisovně, dokonce se 
podíváme do lázní, i se projedeme 
vlakem. Na první pohled jednodu-
ché zápletky, které pan Svěrák učinil 
výjimečnými. Někdy to na mě půso-
bí jak kouzlo. Proto je mám tak ráda.
Nikdy nemůžete vědět, co čekat a než 
se dočkáte, stejně je dost těžké se za-
čít nudit. Prakticky nemožné. Protože i 
„omáčka“ je nedílnou součástí a je tak 
krásně napsaná, že si není nač stěžovat.
Bude nejlepší, když si knihu vez-
mete, posadíte se někde venku pod 
strom a necháte se vtáhnout do svě-
ta slov Zdeňka Svěráka. A i tomu 
největšímu nepatriotovi se snad ty 
české povídkové ulice začnou líbit.
Já na českou literaturu s typickém čes-
kým prostředím vážně nejsem, ale od 
pana Svěráka si nenechám nic ujít. 
A Nové povídky mě tak neskutečně 
překvapily a nadchly, že mi nezbý-
vá než ji doporučovat všem okolo.

Lucie Rejdová
http://lucysfinearts.blogspot.cz/

Vybráno pro čtenáře

Jonáš a velryba
Jonášův příběh bývá celkem vděčnou 
předlohou pro umělecké zpracování. 
Pochopitelně nejvíce vždy zaujme scé-
na, kdy proroka spolkne velká ryba. A 
my si samozřejmě představíme velrybu, 
jak jsme ji měli v učebnicích přírodopisu. 
O co ale v biblické knize Jonáš vlastně 
jde? Prorok Jonáš dostal od Boha úkol jít 
do města Ninive a prorokovat jeho zká-
zu, pokud obyvatelé nezmění své hříšné 
jednání. Ninive bylo hlavním městem 
Asýrie, tedy městem pohanským a ná-
rodu proroka nepřátelským. Jonáš se 
před úkolem, s nímž nesouhlasil, poku-
sil utéci. Nastoupil na loď, která mířila 
do velmi vzdálených krajin. Silná bouře 
mu však cestu znemožnila a sám Jonáš 
se nechal hodit do moře, aby se ostatní 
zachránili. V tu chvíli vstupuje na scénu 
ryba, onen vděčný objekt pro umělce. 
Autor biblické knihy ji charakterizuje jen 
jako velkou rybu. Tím, že Jonáše spolk-
la, mu vlastně zachránila život, loď byla 
jistě velmi daleko od břehů. Po třech 
dnech Jonáše zase vyvrhla a prorokovi 
nezbylo, než se vypořádat s úkolem, kte-
rý dostal. Bůh mu pak vysvětluje, že mu 
záleží na životě člověka a proto chce, 
aby Ninivané změnili svůj život. Prorok 
poslechl a úkol nepříliš ochotně vyko-
nal. S údivem ale zjistil, že jeho slova 
byla účinná. Jako Bůh zachránil Jonáše, 
tak také zachránil ty, k nimž ho poslal.

sestra Marie

Klášter mnišek                          
Kazatelského řádu

 

Pondělí 2. 11. 2015 od 18:00 do 18:20 hodin - ul. Hřebenová u č.p. 16
Pondělí 2. 11. 2015 od 18:40 do 19:00 hodin - Starodvorská x Žákovská

Kontejnery na nebezpečný odpad



    
  

  

Ač v mírném pásmu, užili (nebo „užili“, jak 
kdo rád či měl-li dovolenou v pravý čas) 
jsme si léta tropického. Nadprůměrné 
teploty a vysoká vlhkost  vzduchu jako 
by odstartovaly nový trend v českých za-
hradách. Lysolajští  i lysolajští zahrádkáři 
celé léto pilně běhali s konvemi, odháněli 
od svých záhonů škůdce i nenechavé ru-
čičky vnoučat, jen aby jejich úroda byla ta 
nej, ovoce to nejvoňavější, kytky nejba-
revnější, zelenina sám vitamín.  Výstavní 
plocha V. ročníku prestižní akce Zahrad-
ník roku 2015 se tak  prohýbala pod množ-
stvím cizokrajných soutěžních exponátú, 
jimž se letos i v pražské kotlině nadmíru 
dařilo. Diváci  mohli ochutnat  fíky, mandle 
nebo třeba pomerančové chutney či obdi-
vovat květy bugenvileí. Aspoň že tradiční 
ovocný koláč zůstal tím, čím je. Švestko-
vým koláčem s mákem, koláčem  hruško-
vým, jablkovým, ostružinovým, samozřej-
mě s nezaměnitelnou českou drobenkou. 

Celé odpoledne se obhlíželo, hodnotilo, 
mlsalo, korzovalo mezi exponáty ať již z 
rostlinné či živočišné říše (na venkovský 
dvorek slepice prostě patří, i když přítom-
né holanďanky, hedvábničky a sebritky by 
dokázaly ozdobit i dvůr královského palá-
ce), pilo se limo i pivo, dobrá klobáska při-
šla vhod a kdo se při ochutnávkách sou-
těžních koláčů nepřecpal, nastoupil ku 
hře v petangue. Lysolajští Docenti podpo-
řili  svou skvělou muzikou domácké klima 
a sousedskou atmosféru udržovali,  i přes 
jistý díl soutěživé rivality, naprosto všichni. 
Zatímco zarputilí petangisté kouleli dlou-
ho do večera, zahradníci museli jít zalé-
vat a posbírat pár housenek a slimáků, 
na něž bylo, naštěstí, letošní léto skoupé. 

Takže přestože  jsme se sešli na sklon-
ku léta  tropického, bylo  to „naše 
babí“ léto po česku, takové, na jaké 
jsme zvyklí a jaké máme rádi. Plné 
příjemného sluníčka, pohody a dob-
ré zábavy ve společnosti blízkých.  

Babí léto jak má být!

Návštěvnost na Lysolajském babím létu každoročně stoupá

Sobota 16. 5. 2015 - Sympózium oficiálně zahájeno

Na Lysolajském babím létu je tradičně 
příležitost i k oficálním záležitostem. 
Tentokrát MČ převzala do sbírky své 
galerie pod širým nebem sochy od aka-
demických sochařů Anny Plačkové, 
Jana Turského, Pavla Míky a Mirosla-
va Mlynáře. Jednotlivá díla  za všech-
ny občany převzal od Sdružení socha-
řů Čech, Moravy a Slezska starosta 
naší městské části Ing. Petr Hlubuček.

Sochy již byly osazeny a našly si 
své obdivovatele v lokalitě Štěp-
nice, Na Vinici a v parku Kamén-
ka. Přijďtě se na ně také podívat.

ÚMČ Praha-Lysolaje


