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ážení sousedé, ač to tak zprvu rozhodně nevypadalo, i ti největší škarohlídové musejí nakonec
uznat, že se babí léto nadmíru vydařilo. A dokonce,
řečeno v terminologii nedávno zahájené školní výuky. přetahovalo. Astronomický podzim pro rok
2021 nastoupil 22. září ve 21:21. To je hodně jedniček
a dvojek. A protože se jen těsně minul s úplňkem,
můžeme si ho klidně označit za magický, což by
mohlo odpůrcům jiných období, než je jaro a léto
spravit náladu. Teploty na koupání, tak snad jen
lehoučké pavučinky poletující vzduchem, hloučky
dětí před školou a kaštany bubnující o chodník
dávají tušit - léto je pryč a podzimní čas se navršil.
Jaké je ohlédnutí za lysolajským létem? Slunce i vláhy
bylo akorát, voda v bazéně s výjimkou období dešťů
průzračná, program v letním kině oddechový, v
Denkrově pískovně i na obou workoutových hřištích
živo, fotbalové míče i petanquové koule v pohybu,
co se mělo postavit stojí, co se mělo opravit funguje.
Po prázdninovém odpočinku se opět se svým programem přihlásily Lišky, draci lysolajských dětí (a
tatínků) létají vysoko, začínající podzim rozhodně
není obdobím zahálky před hektickými přípravami
na Vánoce. I když, až vyjde další číslo zpravodaje,
bude obsahovat adventní program. Nehudrujme jak
ten čas letí. Stále stejně. Jen je třeba najít si v něm

svůj rytmus a chvilky k zastavení. Užijme si dozvuků
léta, vystavujme své tváře hřejivým slunečním paprskům, nosme z lesů košíky plné hřibů, finišujme
na zahrádkách, sklízejme, konzervujme, zavařujme.
Nebo jen tak vycházkou vyrazme do Houslí na šípky,
v zimě se budou hodit, nejen ke kančímu, ale i jako
pravidelná nálož vitamínů. Pomalu se připravujme
na členství v klubu lysolajských otužilců, včas si zajistěme rezervaci v sauně a nezapomeňme na burčák.
Podzimní kulturní program bývá v Lysolajích ve
znamení pěstitelského klání o Zahradníka roku,
jehož 11. ročník již máme zdárně za sebou. Každoročně bývá ale něčím ozvláštněn. Tentokrát se
můžeme těšit na skutečně významnou událost,
kterou je požehnání nového zvonu pro kapličku
na návsi. Obřadu se ujme Dominik kardinál Duka,
program bude probíhat v sobotu 9. října od 16 hodin. Všem, v jejichž hlavách se myšlenka nového
zvonu zrodila, zvláště pak Milošovi Šimonovi, děkujeme. Všichni, kdo se jakýmkoliv způsobem na
tomto počinu podíleli vědí, že od nápadu k realizaci uplynulo mnoho dní. Děkujeme všem, kteří na
nový zvon přispěli i všem, kteří se aktivně účastní
programu. Ať už patříte k těm či oněm či se chcete
jen podívat, přijďte. Všichni jsou srdečně zváni.
Marie Štědrá, místostarostka

DĚNÍ V LYSOLAJÍCH

Expedice do pravěku se velmi vydařila

Zahájení nového školního roku v ZŠ Járy Cimrmana

Hasiči i nová technika v plném lesku

Zvonit se bude na lepší časy

Za každým exponátem je píle na zahradě...

... a v kuchyni

Sklizeno, čekáme na první košt

Závěr Mariánské pouti u kapličky v Houslích
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ZPRÁVY Z RADNICE

ková cena vozu byla 8 138 218 Kč a prostředky byly získány převážně z dotací.
Zastupitelstvo městské části Současně došlo k darování vyslouproběhlo dne 6. 9. 2021. žilého hasičského vozidla, cisternové požární stříkačky 32 T, které
Podařilo se nám vysoutěžit zhoto- dlouhé roky sloužilo naší zásahové
vitele poslední plánované stavby v jednotkce SDH, obci Horoměřice.
rámci projektu Dolina-Město jinak, a to
obecní sokolovny. Stala se jím společ- Uzavřeli jsme smlouvu se společností
nost ALSTAP, s.r.o. s nabídkovou cenou Drualas s.r.o. na vytvoření zcela no96 433 813 Kč včetně DPH. Bu- vých webových stránek, které budou
dova bude zahrnovat restauraci, splňovat veškeré současné nároky.
společenský sál a fitness centrum. Součástí stránek bude mimo jiné
Výstavba započne v měsíci říjnu a také nový rezervační systém pro
bude dokončena do konce roku 2022. sportovní areál v Denkrově pískovně.
Celkové náklady budou 209 000 Kč
V sobotu 4. 9. 2021 došlo ke slavnostnímu a budou kompletně hrazeny ze zíspředání nového hasičského vozu naší kané dotace Přívětivý úřad – Názásahové jednotce SDH Lysolaje. Cel- stroje komunikace s veřejností.
Detailní popis funkcionalit stránek přineseme v příštím čísle.

V naší revitalizované Denkrově pískovně
nám dozrálo první lysolajské víno, jehož první část jsme sklidili společně s
vinařem, který se o víno pečlivě staral.
Následně bude víno zpracováno a nabídnuto občanům. Víno bylo ošetřováno
výlučně BIO přípravky. Celkem zde byly
vysazeny tři odrůdy vína (dvě bílé – Solaris a Saphira a jedna červená – Cabernet) v celkovém počtu 540 hlav vína.

V loňském roce dokončená budova
zázemí fotbalového oddílu Sokol Lysolaje zvítězila v soutěži Duhový paprsek, konkrétně v kategorii Světelná
a venkovní reklama za atypické, zajímavé řešení s optimálním využitím prostoru a propojení architektury s vizuálním značením.

Přeji všem příjemné a prosluněné dny
a těším se na setkání s vámi. Nejen při
příležitosti nadcházejících akcí, ale třeba
i ve volební místnosti. Věřím, že všichni
víme, jak se správně rozhodnout a komu
dát svůj hlas, ve prospěch budoucnosti naší země i každého jednotlivce.
Ing. Petr Hlubuček, starosta

VOLBY 2021

nosti. Pro občany MČ Praha-Lysolaje se
nachází místnost jako vždy v hasičské
zbrojnici na adrese Lysolajské údolí 113..

průkaz. Vydává ho každý obecní
úřad nebo úřad městské části v mísO čem se hlasuje? O novém složení
tě trvalého pobytu. Lze o něj požáPoslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
dat již jen osobně, a to do 6. října do
Volby do sněmovny patří k těm nejdů- Co dělat, když nebudu v místě tr- 16:00 hodin. Pro písemné a elektroležitějším a také nejsledovanějším. Svý- valého pobytu? Vyřídit si voličský nické podání termín vypršel 1. října.
mi hlasy občané ČR rozhodnou nejen o
poslancích, ale i o směřování České removny Parlamentu ČR, které mohou
SLOVO STAROSTY K VOLBÁM
publiky v nadcházejících čtyřech letech.
změnit poměry v naší zemi. Je proto
Kdo může k volbám? Každý svéprávný
občan
České
republiky, který alespoň ve druhý den
konání voleb dosáhl věku 18 let.

velmi důležité, abyste využili svého
občanského práva, přišli k volbám
a vaším hlasem dali najevo vaši vůli.
Každý hlas je důležitý a počítá se.

Kdy se volby konají? V pátek 8. a v
sobotu 9. října 2021. První den budou
volební místnosti otevřeny od 14:00 do
22:00, druhý den pak od 8:00 do 14:00.
Lze volit v kterékoliv volební místnosti? Pokud nemáte voličský průkaz,
tak nikoliv. Hlasovat musíte na určeném místě a v konkrétní volební míst-

Prosím, přijďte ve dnech
8. a 9. 10. 2021 k volbám.
Vážení sousedé, čekají nás v říjnu
důležité volby do Poslanecké sně-

Rozhodněte o naší budoucnosti.
Váš starosta Petr Hlubuček
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ZŠ JÁRY CIMRMANA
LYSOLAJE
Ve středu 1. září jsme se v osm hodin
sešli v atriu naší školy, abychom slavnostně přivítali nejen nový školní rok,
ale také těšící se prvňáčky. Úvodního
slova se ujal nastupující pan ředitel
Tomáš Zahoř, poté všechny pozdravil
i pan starosta Petr Hlubuček. Vzápětí
bylo předáno slovo paní učitelce Tkaczykové, aby uvítala své prvňáčky, kteří
nastoupili do řady. Po chvíli jejich hlavičky ozdobily pestrobarevné kšiltovky,
takže to za malou chvíli vypadalo, že
před námi rozkvetla louka. Nyní všichni
věděli, že patří k sobě. Nic nebránilo
tomu, aby se pod vedením paní učitelky
vydali prozkoumat svou novou třídu a
osladili si den připraveným zmrzlinovým pohárem. I ostatní žáci se rozešli
do svých tříd a školní rok tedy začal.
V průběhu září jsme ovšem jen nezjišťovali, co si žáci zapamatovali z učiva
minulého roku, ale též se konalo několik akcí zpestřujících výuku. Nejprve 10.
září 6. třída vyrazila na zážitkový den. A
že toho zažili! Ráno se sešli před školou s paní učitelkou Růžičkovou a ta jim
předala první nápovědu odhalující část
programu. První překvapení čekalo děti
na sportovním hřišti, kde paní učitelka
Radochová se svým pomocníkem připravila turnaj v potterovském famfrpálu.
Žáci měli jedinečnou možnost vyzkoušet
si tuto neobvyklou hru. Protože všechna
družstva bojovala s plným nasazením,
dostali šesťáci druhou nápovědu. Poté
vyrazili pěšky do Dejvic. Cestou hráli další
týmové hry (legrační toaletní expres a
navigaci). Těsně před Dejvicemi vyluštili
poslední nápovědu a odhalili zlatý hřeb
dne – bowling. Všem tento den přinesl
mnoho nezapomenutelných zážitků.
V pondělí 13. září se žáci 3. třídy a v pátek 17. září též žáci 2. třídy zapojili do
první části projektu Od hroudy k chlebu,
která spočívala v orbě pole a setí obilí.
Děti si nejprve vyzkoušely táhnout pluh
pouze svou vlastní silou a až poté si
každý vyoral brázdu s koněm. Po orbě
následovalo setí obilí, a nakonec se zaseté obilí zavláčelo bránami. Po dobře
odvedené práci si děti opekly buřty na
ohýnku. Všichni si tuto akci náramně užili.

Žáci 8. a 9. ročníku navštívili 15. září
Národní muzeum, kde zamířili do expozice Zázraky evoluce. Expozice ukazuje v šesti sálech pojmenovaných
Vykročení všemi směry, Voda, náš živel,
Z vody na souš, Dobytí vzduchu, Ovládnutí světa a Planeta zvířat bohatství a
rozmanitost druhů naší planety od bezobratlých až po savce. V nové expozici
nechybí ani moderní multimediální
technologie. Hned u vchodu se setkal
s velkým zájmem videomapping, který
seznamuje s expozicí jako takovou a
prostřednictvím „obživlých“ obrazů

bajky, okořeněné řemeslností cirkusových technik, výtvarného umění a živé
hudby. Odměnou za úžasný kulturní zážitek byl pro herce, hudebníky a akrobaty
obrovský potlesk všech dětí i učitelů.
Snad i následující týdny přinesou
mnoho dnů plných zážitků, se kterými vás rádi seznámíme příště.
Jana Skuhravá
Jak již paní učitelka v předešlém
článku podotkla, nový školní rok se
rozeběhl v plném proudu. Ano, i
nám – novému vedení. Naše cesta od katedry ze třídy plné dětí
do kanceláře plné dokumentů, lejster, předpisů, razítek a vyhlášek je
něco jako jít z teplého jihu na sever.
Oba jsme kovaní učitelé, oba máme
za sebou desítky let praxe. Oba máme
v úctě slušnost a oba také můžeme

ukazuje živočichy vystavené následně
v dalších sálech. Největší exponát je
kostra plejtváka s délkou 22,5 metru.
Celá prohlídka byla pro žáky zážitkem.
V pondělí 20. září se děti prvního stupně
spolu s šesťáky přenesly do pomyslného
lesa, vydaly se na cestu fantazie, kde
stejně jako v bajkách zvířata promlouvají k lidem, nebo dokonce mají lidskou
duši. Stalo se to díky divadelnímu představení Vlez v les mladé skupiny Feel The
Universe, které je inspirované poetikou

podepsat vlastní krví to, jak důležité
je si uvědomit, že učitel není nepřítel,
ale partner, který se snaží vám, rodičům, pomoci uvést vaše dítě do života.
My se budeme ze všech sil snažit vytvořit příjemnou atmosféru a dobré podmínky pro
všechny – učitele, děti i rodiče.
Vaše vedení naší školy
Daniela Benešová a Tomáš Zahoř
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MŠ PAMPELIŠKA

MC Liška. Děti mladší, které se sportem na přechod do školy doma. V minulém
začínají, mohou své dovednosti rozví- školním roce jsme měli nějaký čas proOtevřeli jsme další školní rok a jsme plni jet v kroužku Cvičení s Liškou. Oblíbená voz školky přerušen a přecházeli jsme
očekávání, co nám přinese. Jsem op- angličtina, kterou zajišťuje agentura na distanční výuku. Setkávali jsme se s
timista, takže se těším a jsem zvědavá, Spěváček, bude tentokrát vedena jed- dětmi v online prostředí, paní učitelky
jak v červnu budeme školní rok hod- nou z našich slečen učitelek. Agentura si s dětmi povídaly a vypracovávaly
pracovní listy. Rodiče s námi spolupracovali a pomáhali dětem při řešení
úkolů na naučných stezkách, které jsme
připravili. Nepřejeme si, aby byl provoz
opět přerušen, nicméně dopředu nic
neumíme odhadnout a s jistotou určit.
Víme však, že i tento způsob „školky“ je
možný a umíme zajistit fungující formu
vzdělávání pro naše děti. Nebudeme
propadat pesimismu, budeme dělat
co umíme. Od dětí se učíme být tady
a teď, žít v přítomnosti. Nedělat si stanotit, co se naučíme, jak se změníme. Kroužky nabízí činnost hudebního rost s tím, o čem nevíme, jestli se stane.
Září máme za sebou, přivítali jsme nové kroužku. Od listopadu bychom měli začít Pampeliška je umístěna v krásném proděti a rodiče. Po prvních dnech adaptace jezdit plavat. Plánujeme také podzimní středí, obklopena přírodou. Každý den
můžeme konstatovat, že děti do nového setkání s rodiči na zahradě školky, vá- děti vidí veverky, brouky, pozorují ptáky
prostředí pravidel a řádu pozvolna za- noční jarmark a další společné programy. a slyší jejich zpěv. Je pro nás důležité učit
pluly, a to zejména díky trpělivému a Naše školka má dvě heterogenní třídy. děti vnímat prostředí ve kterém žijí. Učit
laskavému přístupu všech našich paní Abychom se našim předškolákům mohli je zastavit se, zaposlouchat se. Naučit se
učitelek a spolupráci ze strany rodičů. více věnovat, zařadíme do programu i všímat si místa ve kterém jsou, všímat
Doufám, že to i oni cítí stejně. První kroužek Předškolák. Děti se naučí pra- si svých kamarádů i života dospělých.
rozkoukávací měsíc je za námi a mů- covním návykům, sedět v klidu u své Čeká nás pestrý školní rok a my se v
žeme zahájit činnost kroužků, realizovat práce a dokončit ji. Věnovat se budeme Pampelišce těšíme na nové zážitky. Bunávštěvy divadel, muzeí atd. Pro velký ve větší míře grafomotorice, rozvoji deme moc rádi, když se občas při nějaké
zájem budeme pokračovat ve spolu- slovní zásoby, řeči, jazyka a předma- zahradní slavnosti nebo při akcích popráci s TJ Tatran Střešovice, který pro tematickým dovednostem. Naše paní řádaných MČ Praha-Lysolaje potkáme.
naše děti pořádá všesportovní kroužek. učitelky absolvovaly v loňském roce
V loňském školním roce děti sportovaly několik školení, která byla těmto témaNaděje je způsob myšlení, který je
hlavně venku, a to za každého počasí. tům věnována, takže mají co předávat.
možno se naučit. (Andreas Kraft)
Letos budou moci ke sportování vyu- Pro rodiče předškoláků připravujeme
žít tělocvičnu ZŠ Járy Cimrmana. Tělo- schůzku, kde se budou moci dozvědět Přejeme všem klidné podzimní dny.
cvičnu ke svému sportování využije i více o tom, jak mohou připravit své dítě
Kolektiv MŠ Pampeliška

SLAVNOSTNÍ ŽEHNÁNÍ NOVÉHO ZVONU
Kaplička v ulici Starodvorská
Sobota 9. října 2021 v 16:00 hodin

Žehnání zvonu provede
Dominik kardinál Duka OP
arcibiskup pražský a primas český
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LYSOLAJSKÉ BABÍ LÉTO
Sobota 11. září, druhá odpolední, přeháňka, zataženo. Start významné podzimní akce nikoliv
optimální, ale tradice je tradice, nepřízeň počasí nikoho nerozhází.
Vše bylo včas připraveno, výpěstky a soutěžní koláče naaranžo-

vány na výstavních pultech a organizátoři hotovi přivítat první hosty
tradičních oslav Lysolajského babího léta.
Oproti minulému ročníku, kdy se prestižní soutěžní klání o nejlepší výpěstky
a koláče konalo v Denkrově pískovně,
sešli se letos soutěžící i návštěvníci
opět na hřišti u Zázračné studánky.
Účast letos nebyla zrovna rekordní, i

tak bylo ale patrné, že si soutěžící dali
se svými exponáty záležet a jejich píle
na zahrádkách byla náležitě oceněna.
První cenu si odnesl Petr Bouberle za
Mix ovoce a zeleniny, druhou příčku
vybojovala rodina Brettlova s Voňavým snem, neboť jak jinak nazvat soubor květin, ovoce, zeleniny a různých
tinktur a vonných směsí a třetí cena

druhá byla Dana Reichlová s nealko opilým Izidorem (zlé jazyky tvrdí, že vědí,
kde skončil rum) a pozadu nezůstali ani
Cedrik Liška s tatínkem za borůvkový
koláč. Cenu diváka dostala paní Eva Procházková za mrkvové rohlíčky. Ačkoliv
se sešlo jen šest soutěžních dobrot, jistě
by obstály i v mnohem větší konkurenci.
Počasí se těsně po zahájení rozhodlo
pro příjemnou, téměř letní variantu, a
tak se Docenti mohli držet osvědčeného
repertoáru a nevzývat tak jako vloni nebesa, aby se umoudřila. Vítaným bodem
doprovodného programu byly jako vždy
chuťovky páně Hudery, po nichž se jen
zaprášilo. Ačkoliv všichni pili a hodovali,
ku startu turnaje v petanque se dostavili
v dobré kondici. Letos se účastnilo 16
hráčů, kouleli všichni od dětí po vyšší
věkové kategorie, dokonce přijeli i hrající hosté z „města“ a jak už to tak bývá,
vyhráli všichni. Programové Babí léto je
u konce, to pravé, co se počasí týče, je
stále v plném proudu. Účast v soutěži o
Zahradníka roku byla letos slabší, věříme
ale, že se jednalo jen o drobné porušení
soutěžní kázně, které nepřišedší zdůvodní nějakými neodkladnými aktivitami a příští rok se soutěžící polepší a
připadla Věrce Benešové za Podzimní stoly se opět budou prohýbat pod množkvítí v dýni. Pozadu nezůstali ani pokra- stvím exponátů. I tak si ovšem všichni
čovatelé rodu. Dětskou cenu si odnesla návštěvníci odpoledne užili a už jistě
Beata Brettlová za něžné voňavé růžičky. přemýšlí, čím oslní porotu napřesrok.
Obecně letos Brettlovi excelovali,
ÚMČ Praha-Lysolaje
po zásluze získali i Cenu diváka.
Při hodnocení koláčů měly chuťové poPETANQUE CLUB LYSOLAJE
hárky od samého začátku jasno. Zvítězily
Beata a Ája Liškovy za tvarohový koláč,
V průběhu akce „Zahradník roku“
se hrál petanque turnaj, kterého se
účastnilo 16 hráčů, od dětí po seniory. Vítězi byli všichni, kdo se dobře
bavili. Odměnou všem hráčům byly
sazenice květin. Po téměř roce se
opět začaly hrát petanque turnaje
po celé republice. Naši hráči se průběžně umísťují na předních příčkách.
Posledním zářijovým turnajem byl
„Jarní pohár“ bohužel uskutečněný
na podzim, pořádaný sousední Prahou 8. V tomto turnaji naše družstva
skončila na 4. a 7. místě. I nadále
trénujeme každé úterý a pátek na
hřišti u Zázračné studánky. V případě nepříznivého počasí budeme v
pátek dojíždět na tréninky na Ubulodrom do Únětického pivovaru.
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MC LIŠKA
Milé lišky a liščata, milí přátelé, sousedé,
těšíme se na další setkávání s
vámi. Připravili jsme v tomto
roce cvičení pro děti i dospělé.
Kruháč pro dospělé se koná na work
-outu v Denkrově pískovně s Jitkou
Mašátovou každý čtvrtek od 18:30 hodin.
V pondělí 4. 10. 2021 začnou lekce Pilates clinic s Martinou v tělocvičně.
Cvičení s Liškou pro děti v MŠ Pampeliška začne ve čtvrtek 7. 10.2021. Přihlášky najdete na našem webu https://
www.mc-liska.cz, informujeme také na
FB profilu nebo na Whatsapp skupině.
Výtvarné pondělky v Lišce
Hledáme dobrovolníky na dopolední
program, zatím bohužel bez úspěchu. O
možném otevření vás budeme informo-

DOLINA-MĚSTO JINAK
Na konci letošního září jsme si mohli maličko oddychnout – jsou hotové hrubé
stavby budov Komunitního centra, Bytového domu a Mateřské školky, do zimy by
měly být provedeny i konstrukční vrstvy
vegetačních střech a dodavatelé se mohou soustředit na vnitřní prostory – nyní
probíhají instalace vnitřních rozvodů vodovodů, kanalizace, vzduchotechniky
a silno a slaboproudé elektroinstalace.

vat v našem kalendáři a na Facebooku.

vence s problémy s držením těla a bolestmi zad. Cvičení je určené pro dospělé.
Přihlášky online zde: https://www.
m c - l i s k a . c z / p i l ate s - s - m a r t i n o u /

Cvičení s Liškou MŠ Pampeliška
Čtvrtek od 16:00 - 16:45 hodin
Určeno pro děti od 4 do 7 let z MŠ
pokračuje v tělocvičně ZŠ Járy Cimr- Kruhový trénink s Jitkou ve čtvrtek
mana Lysolaje a v případě nedostup- Cvičíme s Jitkou ve čtvrtek od 18:30 honosti tělocvičny z důvodu opatření din na workoutovém hřišti v pískovně.
ve třídě MŠ a nebo při pěkném po- Kruhové cvičení pro zlepšení celkové
časí venku. Přihlášky online na http:// kondice. Jedná se o kombinaci aewww.mc-liska.cz/cviceni-s-liskou/ robních a anaerobních aktivit, které
posilují svaly, zpevňují tělo, zrychlují
Pilates Clinic s Martinou v pondělí
metabolismus a spalují tuky. Kruhové
Pondělí od 18:30 do 19:30 ho- cvičení vede k pevnému a zdravému
din v tělocvičně ZŠ Járy Cimrmana. tělu. Cvičení je vhodné jak pro začátečPomalu vedené lekce zdravotního pi- níky, tak i pro pokročilé. Cena: 100 Kč/
lates budou zaměřené na správné dr- osoba (při počtu 7 osob), cvičení vede
žení těla, na nácvik správné techniky Jitka Mašátová. Přihlášky: Whatsapp
dýchání, zapojení hlubokého svalo- skupina, pro přidání do seznamu konvého stabilizačního systému v kom- taktujte 775210624, Marcelu Blažkovou.
binaci s povrchovými svalovými parMarcela Blažková
tiemi při správném kloubním rozsahu.
www.mc-liska.cz
Cvičení pro funkční pohyb tak, aby byl Partnerem Spolku Liška Lysovyužit v každodenním životě jako pre- laje je Městská část Praha Lysolaje

Jsou vyvzorkovány a zajištěny i
dodávky dveří, oken, dlažeb, obkladů a zařizovacích předmětů.
Máme vysoutěženého dodavatele
na budovu Sokolovny – je jím společnost ALSTAP s.r.o., tato poslední
stavba občanské vybavenosti v lokalitě bude zahájena začátkem října.
Na podzim nás ještě čeká vysoutěžit dodavatele retenčních nádrží na
děšťovou vodu a firmu, která zde vybuduje nový park. Na začátku září

proběhla prohlídka celého staveniště se zastupiteli Lysolaj, jsme rádi,
že se stavby daří a zdárně postupují.
Sešlo se nám hned několik návrhů
na pojmenování nových ulic a náměstí, které budeme dále konzultovat a řešit. S vybranými návrhy vás
seznámíme v dalším čísle Zpravodaje.
ÚMČ Praha-Lysolaje

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
V pondělí 4. října budou zahájeny
stavební práce pro rozšíření ulice
Štěpnice v délce cca 250 m, provoz bude zachován v jednom jízdním pruhu a bude řízen semafory.
Kompletně hotovo by mělo být
nejpozději do poloviny listopadu.
Po dokončení této dílčí stavby, financované z prostředků hlavního
města Prahy, bude mít upravený
úsek Štěpnice jednotnou šířku
6 m (nyní je šířka proměnlivá).
O úpravě provozu budou občané informováni těsně před zahájením stavby
prostřednictvím webu městské části.
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ZA HUMNY
Dopravní podnik (DPP) získal stavební
povolení na prodloužení trati ze současné konečné Divoká Šárka. Nová trať
bude měřit 2,3 kilometru, bude na ní
pět párů zastávek a bude končit smyčkou Dědinská u křižovatky Drnovské
a Dědinské ulice. Letos bude vypsáno výběrové řízení na dodavatele. Stavět by se podle plánu
podniku mělo začít v příštím roce.
Vina? je třetí titul, který napsal Daniel
Majling přímo pro Dejvické divadlo.
Dramatický příběh se odehrává v divadle, které v mnohém připomíná to
naše, ale nejsme to my. Členy hereckého
souboru po premiéře Goethova Utrpení
mladého Werthera zasáhne nečekané
oznámení jednoho z nich. Od té chvíle
už nic nebude jako dosud. Hrají: Václav Neužil, Martha Issová, Lenka
Krobotová, Simona Babčáková, Tomáš Jeřábek, Pavel Šimčík, Lukáš
Příkazký a další. Režie: Ivan Trojan.

narození architekta Jana Kotěry, který
je považován za vůdčí osobnost moderní české architektury a od níž se
odvíjí vývojová linie tuzemské stavební
tvorby od secese až do současnosti.
V Jízdárně Pražského hradu se v modelech a fotografiích představí více
než 500 nejvýznamnějších architektonických děl a téměř 300 architektů, působících na našem území
od konce 19. století do současnosti.
Architekturu Prahy reprezentuje na 300
nejvýznamnějších děl moderní architektury městských částí metropole v jejich
funkční i stylistické různorodosti, včetně
těch, které vyvolávaly kontroverzní
diskusi. Návštěvník tak bude moci na
jednom místě porovnávat českou moderní architekturu se současnými vizemi,
hledat nabízející se paralely a inspirace.
Výstava Architecture Week – Česká
architektura od secese k dnešku
bude v Jízdárně k vidění denně
mezi 10. a 18. hodinou až do 31. října.
Vstupné je symbolické, 20 korun.

Zoologická zahrada
V Pražské zoologické zahradě je nově
možno užít si noční prohlídku areálu.
Návštěvníci budou po setmění moci
zvířata ve výběhu pozorovat prostřednictvím termokamer, noktovizoru a dalších zařízení pro noční vidění. Vstupenka
na noční prohlídku zájemce vyjde
v e-shopu zahrady na 1000 korun.
„Nově představujeme speciální noční
prohlídky, během kterých budou návštěvníci vybaveni termokamerami i
další technikou, aby mohli sledovat život
v noční zoo a současně se kolem sebe
rozhlédnout očima zvířat,“ uvedl ředitel zoo v pražské Troji Miroslav Bobek.
Délka noční prohlídky trvá 90 minut.
Během této doby se podle mluvčí
účastníci seznámí mimo jiné s tím,
jak se zvířata chovají po setmění. Dozví se také to, jak funguje u různých
druhů zvířat termoregulace jejich těl.
Termokamerou bude možné pozorovat
kupříkladu plameňáky. Podle ředitele
zoo Bobka lidé díky ní uvidí kupříkladu
Výstava „Architecture Week – Česká jak těmto dorůžova zbarveným vodarchitektura od secese k dnešku“ je ním ptákům postupně chladne noha,
nejrozsáhlejší výstavou moderní archi- na níž stojí ve vodě, a jak ji střídají za
tektury v českých zemích za posledních druhou, kterou do té doby hřáli u těla.
20 let. Koná se na počest 150. výročí Zážitkový program Noční výprava s
V přízemí zrekonstruovaného obecního
domu Dejvická 4 vznikne první pražská restaurace rodinného pivovaru Matuška. To je výsledek výběrového řízení
na pronájem nebytového prostoru v
domě, který městská část Praha 6 nechala kompletně opravit. Výběr provozovatele schválila rada městské části.
Nový nájemce nabídl nejvyšší cenu,
což bylo jediné kritérium hodnocení.
Díky pronájmu přibude do městské pokladny ročně přes dva miliony korun.

termokamerou je možné zakoupit na
webových stránkách eshop.zoopraha.cz.
Botanická zahrada
Orchideje – miniatury a giganti Ekvádoru
23. 9. - 10. 10. 2021
Letošní podzimní výstava přiblíží rostlinné bohatství a extrémy jihoamerického Ekvádoru v dechberoucích
aranžmá. Expozice se zaměří zejména
na extrémy v této rostlinné skupině,
a to jak na miniatury, tak na druhy
dorůstající doslova obřích rozměrů.
V jihoamerickém Ekvádoru je ve volné
přírodě možné nalézt více než 4 000
druhů orchidejí. Kurátoři naší zahrady
podnikli právě do této země v roce
2019 expedici s cílem studovat rostliny
na původních stanovištích v přirozeném prostředí. Získané poznatky využívají při pěstování orchidejí a dalších
cenných rostlin ve sbírkách zahrady.
Množství fotografií zdejší krajiny a
rostlin právě z této expedice zpestří
připravenou výstavu. Ačkoliv Ekvádor
není co do rozlohy velký, setkáváme
se tu s nejvyšší biodiverzitou na světě.
Různorodost prostředí se odráží v neskutečné rozmanitosti zdejší přírody.
Praha 6
TEDDY BEAR PRAGUE - 22. - 24. 10.2021
3. ročník mezinárodní prodejní výstavy
ručně šitých autorských medvídků.
Chcete zažít báječnou výstavu plnou
krásných autorských medvídků, pak
neváhejte navštívít sál Na Marjánce,
Bělohorská 35, Praha 6 - Břevnov. Můžete nakupovat, obdivovat, hlasovat a
zúčastnit se slavnostního vyhlášení výsledků autorské soutěže „Zlatý Marjánek“.
Praha-Suchdol
SUCHDOL BĚŽÍ 2021
Seriál Běhej s námi a běžecký závod
SUCHDOL BĚŽÍ proběhne v neděli 24.
října 2021 v Komunitní zahradě Suchdol.
Závodí se v dětských závodech
od 10:30 hodin a hlavní závod pro
dospělé a dorost ve 12:30 hodin.
Pro amatérské běžce můžeme zaregistrovat Hobby závod v kratší trase.
Více informací a registrace na webových stránkách www.behejsnami.com/
f.
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MARIÁNSKÁ POUŤ

kněz vyzval k toleranci nejen v rámci také dokáže ve všech lidech - a to necírkve, ale také mezi vyznáními, národy jenom divácích, ale i náhodných koi sousedy. Jsem moc rád, že o pohádku lemjdoucích - šířit dobrou náladu s hlupro děti i dospělé bylo opět postaráno bokým a citlivým humorem, kterému
díky skvělému Víťovi Marčíkovi, držite- nechybí étos i ta špetička užitečného
li mnoha cen a svéráznému vypravěči patosu. Neuvěřitelnou energii, kterou
pohádek sice klasických, avšak v ne- rozdává publiku při každém vystoupe-

Nejde o to, abychom byli k světu nepřátelští, ale abychom byli lidmi, kteří
začínají dialog, když vidí odlišné postoje, kteří šíří příjemnou vůni solidárnosti
tam, kde často převládají osobní a kolektivní formy sobectví, kteří chrání a
zachovávají život tam, kde se uplatňuje
logika smrti,“ uvedl papež František ve
slovenském Šaštíně. Jeho návštěva u
našich sousedů proběhla v den svátku
Panny Marie Sedmibolestné, která je
patronkou Slovenska a které je zasvěcena i naše kaplička v Lysolajích. Letos
poprvé jsme naše Mariánské putování
nezahajovali u kostela svatého Matěje, ale u svatého Gotharda v Bubenči,
odkud se vydalo skromné procesí v všedním provedení. Jeho představení
doprovodu faráře Miloše Szabo, kte- bylo poctivým gesamtkunstwerkem
rý některé z papežových myšlenek ve - divadlem, koncertem, výpravou do
svém kázání na Mariánské pouti při- hlubin paměti starších diváků i do říše
pomněl. Stejně jako pontifex, i tento nepoznaného dětí nejmenších. Víťa

ní, nejlépe charakterizuje jeho věta “Při
představení jsem tak nabitý, že dokážu vyskočit až na špičku tohohle stromu, ale nebudu to dělat, protože pak
hrozně dlouho klesám.”
Petr Šoltys

PRAGUE SCIENCE
FILM FEST

Mezinárodní festival populárně-vědeckých filmů na Suchdole!
Přijďte zažít mimořádnou událost Prague Science Film Fest do zmodernizované auly České zemědělské univerzity v Praze. Festival probíhá na ČZU
každoročně již od roku 2011. Letos se
koná od pondělí 18. října do pátku 22.
října 2021 poprvé s novým názvem, a
to nejen v areálu ČZU v Suchdole, ale
i v centru Prahy – v kinech Edison Filmhub (Praha 1) a Přítomnost (Praha 3).
Kromě fantasticky ztvárněných a neobyčejně pojatých dokumentů o životě
sýčků, goril i ekvádorských kmenů či
o lepku, odpadu i seberealizaci, mají
všichni návštěvníci jedinečnou příležitost potkat vzácné hosty z mnoha
moderních oborů a zažít neopakovatelnou atmosféru filmového festivalu.
Prague Science Film Fest pořádají
Česká zemědělská univerzita v Praze
a Univerzita Palackého v Olomouci.
Podrobné informace včetně programu naleznete na www.psff.cz.
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FOTOSOUTĚŽ

BIO KONTEJNERY MČ

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY

Milé fotografky, milí fotografové!

Pondělí 11. 10. 2021

Úterý 19. 10. 2021

Z mnoha příspěvků na téma Letní kratochvíle jež dorazily do redakce Lysolajského
zpravodaje, odbornou porotu naší fotosoutěže nejvíce zaujala příprava na budoucí
povolání od Kateřiny Sáblové. Gratulujeme
k vítězství. Věcná cena od Městské části
Praha-Lysolaje je připravena k vyzvednutí
na ÚMČ Praha-Lysolaje.

ul. Mateřská

14:00 - 18:00 hodin
Žákovská x Starodvorská (u samoobsluhy)

Pondělí 18. 10. 2021
ul. Poustka, ZO V Háji

14:00 - 18:00 hodin
Pondělí 25. 10. 2021
Lysolajské údolí proti č.p. 62 (u biotopu)

Nad Podbabskou skálou x K Vinici

13:00 - 16:00 hodin
Lysolajské údolí proti č.p. 62 (u biotopu)

Pondělí 8. 11. 2021

Sobota 6. 11. 2021

Lysolajské údolí u č.p. 115

09:00 - 12:00 hodin
ul. Podholí - ZO Sadová

V tomto čísle vyhlašujeme soutěž
s tématem:

Pondělí 22. 11. 2021

Mykologické okénko

ul. Hřebenová

Vítězní fotografové se mohou těšit
na věcnou cenu od MČ Praha-Lysolaje.

periodikum je v evidenci MK ČR E 11537
Za věcnou správnost textů odpovídají autoři,
příspěvky nemusí vyjadřovat názor redakce.
Tisk zajišťuje Falon, José Martího 31, Praha 6,
www.falon.cz

Sobota 20. 11. 2021
13:00 - 16:00 hodin
ul. Poustka, ZO V Háji

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Čtvrtek 4. 11. 2021

Pondělí 29. 11. 2021

18:00 - 18:20 hodin

ul. Květová

ul. Hřebenová u č. 16
18:40 - 19:00 hodin

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

příště vychází: 26. 11. 2021 v nákladu 800 ks,
uzávěrka je 15. 11. 2021

BIO KONTEJNERY MHMP
Sobota 16. 10. 2021

ZO Zavážky - horní ulice

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

Lysolajské údolí u č. p. 115

Pondělí 1. 11. 2021

Pondělí 15. 11. 2021

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

Úterý 16. 11. 2021

ROZLOUČENÍ
Pan Štěpán Kletečka zesnul
dne 7. 8. 2021 ve věku nedožitých 30 let.

křižovatka Žákovská x Starodvorská

Paní Jana Pánková zesnula
dne 30. 8. 2021 ve věku 87 let.

Pan Jiří Zajíc zesnul

Pan Čestmír Zajíc zesnul
dne 12. 8. 2021 ve věku 67 let.

dne 20. 9. 2021 ve věku 73 let.

Paní Emilie Kohoutková zesnula
dne 29. 8. 2021 ve věku 93 let.

Žili tady s námi. Uctěme jejich památku.
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ŽIVOTNÍ JUBILEA

MLADÝ HASIČ ZÁCHRANÁŘ

Paní Anna Trnková - 75 let
Pan Pavel Vlasák - 80 let
Pan František Stehlík - 85 let
Jubilantům upřímně gratulujeme.
Přejeme vše nejlepší a hodně zdraví
do dalších let.

TIP NA VÝLET
Hrad Kost
Opravy hradu Kost skončily. Od Vánoc
už bude památka přístupná celoročně.
Staletí se shlíží v hladině rybníků, tam,
kde se setkávají tři údolíčka, úctyhodná
Kost. Gotický hrad na Sobotecku pro-

Dětský kroužek MHZ Lysolaje přijme do svých
řad chlapce i děvčata od osmi let.
Mladým hasičům v Lysolajích byl předán nový prostor (hřiště) se zázemím,
kde mohou trénovat nejen požární útok, proto můžeme rozšířit své řady o
nové zájemce.
Kroužek, který bude fungovat již čtvrtým rokem, je zaměřen na hasičské
dovednosti. Dále se děti v kroužku naučí poskytovat první pomoc, záchranu
tonoucích, základům záchrany v terénu a horském prostředí. Budou se učit
samostatnosti, ale i práci v kolektivu, orientaci v přírodě a mnoha jiným
dovednostem, které se určitě budou v životě hodit. Za podpory Městské části
Praha-Lysolaje pořádáme i víkendové akce s bazénem a soustředění o
prázdninách.
Kroužek začíná pravidelně každý čtvrtek v 17:00 hodin.

Zájemci mohou napsat na:

mhzlysolaje@seznam.cz

Dále je možnost rozšířit kroužek o chlapce i děvčata od šesti do osmi let,
kteří by se formou hry pomalu připravili na výše uvedenou činnost. Mladší
děti pouze samostatné. V případě dostatečného počtu dětí by kroužek začínal
ve čtvrtek v 15:00 hodin. Školkové děti můžeme vyzvednout a vrátit do
školky. Školní vyzvednout před školou. Vše je na dohodě.

602 279 582, nebo
pište na vzs.bv@seznam.cz

Zájemci mladší osmi let volejte na tel.

Fotky z činnosti kroužku najdete na rajčeti: mhzlysolaje

Za MHZ Lysolaje Michal Skála

cházel v posledních dvou letech velkou
rekonstrukcí, která teď skončila. Opravy
vyšly asi na 105 milionů korun, zhruba z
80 procent je podpořily evropské dotace v rámci Integrovaného regionálního
operačního programu. Rekonstrukce
se zaměřila na stabilizaci podloží pod
hradem, odvodnění areálu, sanaci a
stabilizaci parkánových a hradebních
zdí, konzervaci plastických částí kamenného zdiva, odvlhčení a práce na
krovu kaple sv. Anny a revitalizaci povrchu nádvoří a parkánů. Významný byl
také předchozí archeologický výzkum,
který posunul vznik objektu o 100 let
dříve, tedy do poloviny 13. století, takže osoba stavebníka hradu je pro nás

velkou neznámou. Původně se mělo
za to, že hrad založil a vystavěl před
rokem 1349 Beneš z Vartem/nberka,
sídlem na tvrzi v Sobotce. Hrad časem
vlastnili Vartem/nberkové, Házmburkové, Zdeněk Lev z Rožmitálu, Šelmberkové, Biberštejnové, Lobkovicové,
dva roky ho držel i Albrecht z Valdštejna (po něm tu zůstala nedokončená
salla terrena), Černínové z Chudenic,
Netoličtí, dal Borgo Netoličtí, v letech
1948 až 1992 hrad vlastnil stát, za jeho
hospodaření v letech 1953 – 1962 prošel generální opravou. V roce 1992 byla
Kost navrácena Giovannimu Kinskému
dal Borgo, staršímu synovi poslední
majitelky hradu Anny Marie z rodu dal

Borgo-Netolický, ten pak dal polovinu
vlastnictví hradu přepsat na svého bratra Pia Kinského dal Borgo a památku
vlastní prostřednictvím akciové společnosti Kinský dal Borgo. A co Kost nabízí
turistům? Prohlídka hradu je rozdělena
do čtyř okruhů – Rod Kinských v Čechách (60 minut), Mučírna (60 minut),
spojené okruhy (90 minut) a zkrácený,
bezbariérový okruh (30 minut), vynechávající interiéry. Otevřeno je denně
mimo pondělí mezi 9. a 18. hodinou.
V areálu Kosti se nachází restaurace a
občerstvení U Draka s venkovními grily.
Hrad bude otevřen do konce října, od
vánočních svátků pak bude přístupný
celoročně, v zimě ale jen o víkendech.

Náhradní termín
Vítání občánků
Žádáme rodiče, kteří mají zájem, aby
jejich miminko narozené od 1. 1. 2019
do 31. 8. 2021 bylo přivítáno v naší
městské části, obraťte se na ÚMČ
Praha-Lysolaje do 15. 10. 2021.
Děkujeme.

Vaše

zahrada

projektu
po údržbu
od

kvalita se zárukou

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