Lysolajský
zpravodaj
Měsíčník MČ Praha – Lysolaje

Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
každý měsíc se vám na tomto místě naši
zastupitelé svěřují se svými postřehy, vyznávají se ze svého vztahu k Lysolajím,
píší o krásách naší městské části, reagují
na aktuální dění či se zamýšlejí nad tím,
co nás vbrzku čeká a nemine. Na jejich
převážně milá slova jste si již všichni
zvykli, někdy polemizujete nad spornými
tématy, jindy chválíte či káráte. Přesně
tak, jak to má být.
V tomto raně podzimním čase jsem si
vzal opět slovo já, abych se s vámi podělil
o dění v naší městské části.
Poté, co jsme v září slavnostně předali
zrekonstruovanou budovu lysolajským
školákům, vrhli jsme se do další práce.
Zakoupili jsme nový traktor na sekání
trávy, právě včas, abychom s jeho pomocí připravili lysolajské stráně k zimnímu
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odpočinku dřív, než zapadají pestrým
listím. Zabýváme se děrami v místních
komunikacích, které budeme ještě před
příchodem zimy asfaltovat. Snažíme se
pro Lysolaje získat z rozpočtu hlavního
města, který se právě připravuje, co nejvíce finančních prostředků na naše další investiční i neinvestiční plány. Naše snaha
směřuje především k tomu, aby se nám
podařilo v příštím roce kompletně zrekonstruovat komunikace Dolina a Podholí, které jsou díky minulé i současné
okolní výstavbě ve velmi špatném stavu.
Začala i příprava rozpočtu naší městské části na tok 2013. Zde bych vás rád
vyzval k návrhům a přáním, připomínám
však realistickým, které bychom mohli
zvážit a případně zahrnout do rozpočtu
na příští rok.
Nejze se nezmínit, jak uplynulý měsíc naši hasiči v plném lesku oslavili sto
dvacáté výročí založení, a sláva to byla

opravdu veliká, celý program byl obdivuhodný a na mažoretkách mohli všichni
pánové oči nechat.
Máme úspěšně za sebou i druhý ročník
lysolajské drakiády, kterou si zase užily
děti. Pochopitelně i s rodiči, protože
takový papírový drak, to je, přiznejme,
prestižní otázka otců. Sešlo se mnoho
krásných draků, a protože pilně foukalo
ze strnišť, tak létaly do úctyhodných výšek.
Při podzimních procházkách se nezapomeňte zastavit u informačních tabulí
nově otevřené naučné stezky v Houslích,
po sousedsku si předat rady, jak nejlépe
zazimovat zahradu a zajděte se podívat,
do jakých barev se na podzim převlékl
ten váš strom.
Milí spoluobčané, přeji vám všem
krásné podzimní měsíce.
Ing. Petr Hlubuček, starosta

Foto: Patrik Sláma
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Dvě slavnostní události měsíce září

Průvod SDH uctil památku obětí 1. a 2. světové války

Nová naučná stezka v Houslích slavnostně otevřena

Trefa!

Jaká je správná odpověď?

Perfektně sehraný tým

I kontrolované plameny vzbudily respekt

Ukázka práce ve výškách

Pokračovatelé rodinné tradice
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ZPRÁVY Z RADNICE
• Ve spodní části ulice Poustka jsme nechali usadit několik panelů. Došlo k rozšíření komunikace a vznikla zde točna
pro automobily. Vyslyšeli jsme požadavky zde žijících občanů a zvýšili tak obslužnost jejich domů. Na rekonstrukci
celé komunikace Poustka je již vydáno
stavební povolení, ale vzhledem k finanční náročnosti stavby v objemu cca 15
milionů nebudeme schopni rekonstrukci
v dohledné době provést.
Při opravách komunikací v Lysolajích
je pro nás momentálně prioritou rekonstrukce komunikace Dolina – Podholí.
Poté by měla následovat ulice Sídlištní, na kterou je v současnosti podána
žádost o stavební povolení. Avšak vše
bude záležet především na finančních
možnostech a ochotě hlavního města
Prahy.
• Došlo k podpisu darovací smlouvy se
společností Landia, která projektuje výstavbu pěti rodinných domů mezi ulicí
Sídlištní a Hřebenovou. Společnost se
zavázala uhradit městské části část nákladů spojených s výstavbou dětského
hřiště a výběhu pro psy na zrekultivova-
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ných pozemcích bývalých zahrádek na
Vinici, a to ve výši 200 000 Kč, za což
jí patří dík.
• Výstavba rodinných domů na Dolině
společností AG-Development pokračuje. Prvních devět domů se již dokončuje
a čeká na nové majitele. V příštím roce
by měla výstavba pokračovat stavbou dalších domů do finálního počtu 26.
• Lysolajský památník pražského povstání 5. 5. 1945, který musel být v rámci rekonstrukce školy přemístěn a stál zatím
na provizorním místě, našel na přání
lysolajských občanů na křižovatce ulic
Žákovská – Sportovců důstojné místo, na
které byl s opatrností a úctou usazen.
• V poslední době se množí krádeže
aut a jejich vykrádání, a to především na
parkovišti kolem bytových domů na Vinici – Výhledy II. Městská policie i PČR
byly požádány o zvýšený dohled nad touto lokalitou. S příchodem zimy se také
zvýší riziko vykrádání zahradních chatek
a rekreačních objektů. Žádáme všechny
občany i zahrádkáře, aby řádně zabezpečili svoje nemovitosti i automobily, střežili majetek svůj i ostatních a v případě

jakýchkoliv postřehů, pochybností či
pohybu podezřelých osob vše okamžitě
hlásili na městskou či státní policii a taktéž k nám na úřad městské části na tel.:
220 921 959. Je velmi důležité, aby se
nám od vás dostalo informací o těchto
skutečnostech a my poté mohli přijmout
případná preventivní opatření.
Objevily se návrhy na instalaci kamerového systému, který však s sebou nese také
určité prvky ztráty soukromí. Uvažujeme
také o možnosti zřízení oploceného střeženého parkoviště pro automobily vedle
bytových domů na Vinici. Napište nám
váš názor na umc@praha-lysolaje.cz.
Děkuji všem, kteří se v průběhu září
a začátkem října zúčastnili společných
akcí. Ať už jako organizátoři nebo jako
hosté. V příštím čísle Lysolajského zpravodaje na tomto místě naleznete již přehled
kulturních a společenských akcí, kterými
si zpříjemníme nadcházející zimní měsíce. Plánujeme nejenom tradiční adventní
program, ale rádi bychom pro vás v lednu
uspořádali společně s městskou částí Suchdol první společný reprezentační ples
a zahájili tak slavnostně nejen nový rok,
ale i plesovou sezónu.
Ing. Petr Hlubuček, starosta

Zahájení školního roku 2012/2013

Zprávy ze školy nemůžeme začít jinak,
než nejdůležitější informací, že dlouho
plánovaná a připravovaná rekonstrukce školy se úspěšně podařila uskutečnit
během letních prázdnin a nový školní
rok jsme již zahájili v budově, která se
rozrostla o téměř celé jedno podlaží.
V prostorách bývalé půdy vznikly tři
krásné nové třídy, které byly vybaveny
novými žákovskými lavicemi a nábytkem. Velkým bonusem je i instalace
dalších interaktivních tabulí v těchto třídách, takže se naše škola může pochlubit
již devíti učebnami vybavenými těmito
moderními didaktickými pomůckami.
Kromě nových tříd vznikl ve třetím patře i kabinet pro učitele II. stupně. Ke
změnám došlo i v ostatních patrech, bylo
prodlouženo hlavní schodiště, přibylo
venkovní požární schodiště, byl opraven
poškozený komín, většina tříd a chodeb

byla nově vymalována. V rámci stavebních prací byla také celá budova odizolována proti zemní vlhkosti, což by mělo
pomoci odstranit dlouholetý problém
v přízemí školy. Podařilo se též opravit
chodníky kolem školy a rozbité betonové
bloky nahradit zámkovou dlažbou. Došlo také na potřebné rozšíření prostoru
před hlavním vchodem. Financování
a zajištění celé akce bylo pod patronátem
ÚMČ Praha – Lysolaje, největší dík patří
jistě panu starostovi Hlubučkovi, který
se nejvíce zasadil o získání prostředků
a zdárný průběh stavby. Velmi nás těší,
že vedení obce považuje kvalitu vzdělávání v obci a rozvoj školy za jednu ze základních priorit.
Impulzem pro přístavbu školy byl trvalý nárůst počtu žáků v posledních letech, který pokračuje i nadále a můžeme
prohlásit, že se tak nepochybně podařilo naplnit základní cíl dlouhodobé koncepce školy. Počet žáků školy se po šesti
letech od nástupu nového vedení více
než zdvojnásobil a přesáhl dříve těžko
uvěřitelných 300 žáků. Z tohoto počtu
je téměř stovka studentů zahraničních
škol, kteří si na naší škole doplňují české devítileté vzdělání. Jedná se zejména
o žáky Riverside School v Sedlci a ISP
v Nebušicích, se kterými i letos pokračuje úspěšná spolupráce. Zájem o školu
se projevil i při zápisu do prvních tříd.

Po dvou letech máme tedy i letos dvě
první třídy s celkovým počtem 47 dětí.
Současný počet žáků považujeme za
ideální cílový stav a další jeho navyšování již nebude vzhledem k faktické kapacitě školy možné. Z tohoto důvodu bude
pro příští školní rok otevřena první třída
pouze jedna i přes předpokládaný vyšší
počet zájemců.
Z dalších důležitých informací uvádíme, že díky finanční podpoře městské
části můžeme i letos pokračovat ve výuce
anglického jazyka již od prvního ročníku. Navíc se nám podařilo do našeho
kvalitního a stabilního pedagogického
sboru získat další posilu pro rozšíření jazykového vzdělávání. Nová paní učitelka
je nejen plně kvalifikovaná k výuce Aj,
ale navíc i žila a studovala v U.S.A., takže angličtinu používá na úrovni rodilého
mluvčího a bude vést na druhém stupni
hodiny Aj s velkým důrazem na aktivní
komunikaci.
Učební plán na II. stupni byl také rozšířen o povinný předmět finance zaměřený
na získání základů finanční gramotnosti.
I v letošním školním roce nabízíme
pro děti množství zájmové činnosti
v odpoledních kroužcích. Jedná se
o hru na kytaru, sborový zpěv, keramiku, výtvarný kroužek, sportovní hry,
pokračování na str. 4
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Zahájení školního roku 2012/2013
pokračování ze str. 3

bojové sporty a sebeobranu, počítače
a Internet, hip hop, badminton a hru
na flétnu.
Doufáme, že i letošní školní rok bude
stejně úspěšný jako ty předchozí.
Michal Hevák

Školní akce

Nový školní rok započal vzhledem k stavebním úpravám netradičně až 10. září,
kdy jsme se všichni sešli na slavnostním
zahájení školního roku v tělocvičně, při
němž jsme slavnostně přivítali i dvě třídy
prvňáčků. V odpoledních hodinách mohli do školy zavítat rodiče i ostatní zájemci,
aby si při Dni otevřených dveří prohlédli
školu a především nově vybudované třetí
patro. Zároveň si mohli vyzkoušet i práci s interaktivními tabulemi, s čímž jim
pomohli přítomní učitelé. Tato akce se
setkala s velkým zájmem a nás to velmi
potěšilo.
4. a 5. třída se účastnila 20. září slavnostního zahájení naučné stezky Housle. Několik dětí přestřihlo pásku a za
přítomnosti pana ministra životního
prostředí Tomáše Chalupy a pana starosty Petra Hlubučka se všichni vydali na
50. otevřenou naučnou stezku. Na sedmi
zastaveních je vždy čekal odborník s komentářem, takže se zároveň dozvěděli
mnoho zajímavého. Tuto trasu absolvovala i 3.A v rámci tělesné výchovy. Na
závěr děti získaly propagační materiály
a občerstvení.
V dalším týdnu se vypravila 6. třída na
zážitkový kurz do Šlovic, jehož cílem bylo
posílení a zlepšení vztahů mezi žáky a novým třídním učitelem. Pobyt byl naplněn
psychosociálními hrami, které tomu napomohly, a zpříjemněn výbornou kuchyní, bazénem s vyhřívanou vodou, saunou.
Místní zaměstnanci si naše žáky velmi
chválili a celkově byl kurz úspěšný, bohužel se ho nemohli zúčastnit všichni žáci
ze zdravotních důvodů.
Zástupci 8. a 9. třídy se vypravili na fotbalový turnaj, kde porovnali síly v rámci Poháru Prahy 6. Protože jsme malou školou
a zápasů se účastnilo pouze 7 žáků, scházeli nám potřební náhradníci oproti jiným školám, přesto jsme v prvním kole
odolávali favoritům a odnesli si cenné
zkušenosti.
Na počátku října se 4. třída vydala
na dopravní hřiště v rámci dopravní výchovy. Žákům bylo vysvětleno bezpečné
přecházení, bezpečnost dětských cyklistů
a jejich správné vybavení. Prošli si celé
dopravní hřiště, poté dostali kolo a v praxi uplatňovali dopravní předpisy. Tímto
se inspirovala i 3.B, která se vydala na
dopravní vycházku.

Z dalších akcí v blízké budoucnosti
chystáme zážitkový kurz v rámci dramatické výchovy pro žáky třetích tříd v Peci
pod Sněžkou inspirovaný příběhem Heinricha Harrera a jeho pobytem v Himalájích, pro žáky 8. a 9. třídy je připravena
přednáška zaměřená na úspěšné přijetí
na střední školy. Pro rodiče organizujeme
1.11. přímo ve škole seminář zabývající
se aktuálním tématem rizik na Internetu.
I letos samozřejmě plánujeme osvědčené akce jako vánoční program, lyžařský
kurz, účast na Slavnosti květů a Lysolajském běhu. Zvažujeme také zorganizování jazykového výjezdu do Velké Británie.
Jana Plechingerová

Zážitkový kurz 6. třídy

24. září jsme jeli na zážitkový kurz
s mými kamarády, panem učitelem a paní
učitelkou. Naše ubytovna se nacházela
pod Starým mlýnem. Jeli jsme vlakem
a autobusem, když jsme dorazili, vybalili
jsme si. Přibližně za půl hodiny jsme se
vydali prohlédnout si okolí, kde byly dva
bazény, sauna, tenisové a fotbalové hřiště.
Pak jsme šli na oběd, měl jsem velký hlad
a všiml jsem si, že ostatní také. Po obědě
a poledním klidu, který trval hodinu, ale
řádit jsme mohli už za půl hodiny, jsme
hráli hry stejně jako i další dny. Určitě
doporučuji všem tam jet.
Adam Bartl, 6. třída

Areál rekreačního střediska Nad Starým mlýnem byl velice hezký a program
bohatý. Hráli jsme např. čelovku, lukostřelbu, na ovce apod. Každý večer jsme
se koupali ve vyhřívaném bazénu. Také
zde byla pevnost z doby praotce Čecha.
Byli jsme rozděleni do dvou týmů: Gladiátoři a Hoodové. A jako bonbonek si
pro nás pan učitel připravil výlet ke Skryjským jezírkům.
Dominik Tomášek, 6. třída

Asi v 8.15 hod. jsme vyjeli z nádraží
Praha-Dejvice. Po 45 minutách jsme dojeli do Rakovníka. Potom jsme jeli autobusem. Když jsme dorazili na zastávku,
jejíž jméno si nepamatuji, čekalo na nás
auto, kam jsme si dali krosny a kam nastoupila Lili, protože jí bolely paty. Pak
jsme šli asi 4 kilometry k rekreačnímu
středisku, cestou jsme nasbírali plno hub.
Ubytovali jsme se a naobědvali. Já, Johan
a Milan jsme bydleli na pokoji č. 23.
Byla tam zábava a legrace. Nejvíce se
mi líbilo večerní koupání v bazénu. Také
se mi líbila cesta do Skryjských jezírek,
jen mě mrzelo, že jsem nenašel trilobita.
Matěj Řešátko, 6. třída

Zprávičky ze školky

Školní rok začal v pondělí 3. září a po
dvou měsících prázdnin jsme přivítali ve
školce 56 dětí, z toho 23 těch nejmenších
a 12 budoucích školáčků.
Během září nás navštívilo jedno loutkové divadélko s představením Neposlušná
kůzlátka a J. Helekal se svým hudebním
vystoupením plným veselých písniček.
Také jsme spolu s dětmi zasadili do zahrady cibulky tulipánů a jsme zvědaví,
jakými barvami nás na jaře překvapí.
V pondělí 1.10. zahájily svou činnost
kroužky. Pro letošní rok si rodiče vybrali
tanečně-pohybový, angličtinu, keramiku
a pěvecký kroužek. Současně začal probíhat i kroužek pro předškoláky Těšíme se
do školy. Velký zájem rodičů je i o plavecký výcvik, se kterým jsme byli v loňském
roce velmi spokojeni. Budeme s dětmi
opět jezdit do Radlic, a to v druhém pololetí.
V nejbližší době čeká děti podzimní
dýňový týden a ti starší se už těší na to,
jaká strašidýlka zase společně vytvoříme.
Počasí je zatím krásné, a tak si můžeme
dosyta užívat babího léta.
Denisa Vranová
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Tip na výlet
Obora Hvězda

Obora Hvězda je místem, které odnepaměti lidi přitahuje. Kdysi tu snad bylo
pohanské obětiště, pak nad Litovickým
potokem vyrostla nevelká tvrz. První
písemná zmínka o tomto území pochází z roku 993. Jde o darovací listinu, ve
které přenechal Boleslav II. les, tehdy
zvaný Malejov, s dvorem Hluboc (dnešní Liboc) nově vzniklému břevnovskému
klášteru.
Oboru založil kolem roku 1530 císař
Ferdinand I., když od břevnovského kláštera odkoupil les zvaný Malejov.
Ještě před sto čtyřiceti lety se mělo
zato, že letohrádek v oboře nechal roku
1450 postavit král Jiří Poděbradský na
památku své choti Kunhuty z rodu Šternberského. Až pátrání archiváře Davida
Schönhera přineslo překvapivý nález.
Lovecký letohrádek, podle půdorysu
zvaný Hvězda, navrhl sám Ferdinand
Tyrolský, v oboru řekněme poučený laik.
Tento mladší syn Ferdinanda I. byl od
roku 1548 v Čechách místodržícím. Sám
položil základní kámen k letohrádku
27. června 1555. Stavbu, která trvala tři
roky, prováděli nejprve hradní stavitelé
Giovanni M. Avostalli a Giovanni Lucchese, pod vedením císařského architekta
Hanse Tirola a pak Bonifáce Wohlmuta.
Krom toho, že obora sloužila jako
královská honitba, byla také využívána
při slavnostních příležitostech, jako byly
korunovace či diplomatické návštěvy.
Čeští stavové před příchodem německého kurfiřta Fridricha Falckého (zvaného
Zimní král) do Prahy uspořádali pro něj
poslední říjnový den roku 1619 velkolepou hostinu. Jaká ironie, že císař Ferdinand II. si pak nechal druhé patro letohrádku vymalovat výjevy z bitvy na Bílé
hoře. Bitvy, která vyvrcholila 8. listopadu
1620 u oborní zdi u pramenu zvaného
Světlička.
Avšak kromě období rozkvětu se v historii obory nacházejí i časy devastace.
Obora byla v historii s oblibou využívána
jako tábořiště pro vojska, jež ji využívala
jako zdroj dřeva a zvěře. To máme císařští, Pasovští, Bavoři, Francouzi, Švédové
– ti si mimochodem odvezli z Hvězdy
měděnou střechu, Střecha letohrádku několikrát měnila podobu. Původně jehlan
se změnil v cibulovitou báň a pak v jakýsi
stan. Ani doba pragmatického osvícenství Josefa II. se Hvězdě nevyhnula, když
byl letohrádek přenechán vojenskému
eráru a byl v něm zařízen sklad střelného prachu a do obory zakázán vstup.
Sklad byl vyklizen až v roce 1874, teprv
pak byla obora volně přístupna a libočtí
občané si mohli oddechnout, že nevyletí
do luftu. – Jen tak mimochodem, obora

5
s letohrádkem čp. 1 náležela do Dolní
Liboce a při sčítání obyvatel roku 1890
v ní dlelo 19 duší.
Les je z 54 procent osázen dubem zimním, z 15 procent tu je buk. Nejvíce zdejších stromů je starších 140 let. A když
už jsme u těch stromů – obora byla oblíbeným místem sebevrahů. Tak třeba jistý
Foit, pokladník malostranské záložny
z Liboce, ukončil tu svůj rozmařilý život,
když zpronevěřil 70 tisíc zlatých.
Za první republiky se o Hvězdu starala
kancelář prezidenta republiky.
Po válce byl letohrádek upravován dle
návrhu Pavla Janáka. Pak tu bylo Muzeum Aloise Jiráska, ke kterému přibyl
Mikoláš Aleš. V roce 1962 byla obora
spolu s letohrádkem a hromadným hrobem obětí bitvy na Bílé Hoře, jenž byl
objeven při budování tábora kvůli Spartakiádě 1960, vyhlášena národní kulturní
památkou. V současnosti je v letohrádku
expozice o bitvě na Bílé hoře.

Císařská kuchyně zvaná Hájenka byla vybudována společně s letohrádkem. Dnes je tu
studovna Památníku národního písemnictví

A. Gustav zobrazil libockou krajinu kolem
roku 1818

Antonín Pucherna před rokem 1810 zvěčnil zahradní restauraci ve Hvězdě při libocké bráně

Pavel Körber maloval Hvězdu někdy kolem
roku 1900

Studánka Světlička kdysi a dnes

Letohrádek před rokem 1652 podle Pamětí
obce Liboce Josefa Hykeše
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Zelené (živé) fasády – vertikální zahrady

Neustále rostoucí ceny energií vedou
v poslední době k tlaku na snižování
energetické náročnosti budov. Podíl budov činí na celkové spotřebě energie v EU
40% a s přibývající zástavbou a urbanizací krajiny neustále roste. Základem pro
nízkou energetickou náročnost budovy
je především energeticky úsporný obvodový plášť. Jednou z jeho variant, která
je zároveň šetrná k životnímu prostředí,
jsou systémy zelených fasád.
Zelené fasády dokáží klimatizovat
budovy pasivní cestou – pomocí stínění
a odvodu slunečního záření, a pomocí evapotranspirace lepšit mikroklima
uvnitř a v blízkosti budovy. Zeleň zároveň chrání spodní vrstvu fasády před
nepříznivým počasím a funguje částečně
jako tepelná izolace. Popínavé rostliny
v létě brání průniku slunečního záření
a přehřívání budovy. Naopak v zimě, kdy
je krátkovlnné sluneční záření žádoucí,
jsou rostliny víceméně bez listů a průchodu slunečního záření dovnitř budovy nic
nebrání.
Speciálním prototypem zelených fasád
jsou fasády francouzského botanika Patricka Blanca, který pro ně využívá systém
panelů a stěn. Tento ojedinělý systém –
systém vertikálních zahrad – je v současné době velmi oblíben a vyhledáván. Vychází z teorie, že rostliny ke svému životu
nepotřebují půdu (která je jen mechanickou podporou), nýbrž jen vodu a minerály v ní rozpuštěné. Rostliny v přírodě
dokážou růst i v extrémních podmínkách
– na svislých plochách, skalách, kmenech stromů, prudkých svazích, a všude
tam, kde je voda k dispozici po celý rok.
Systém vertikálních zahrad (Mur végé-

tal) představuje novou techniku kultivace
rostlin bez substrátu. Na nosnou stěnu či
zeď je umístěna kovová konstrukce, která
slouží jako podklad pro PVC plachtu. Na
ni jsou připevněny 2 vrstvy nasákavé zahradnické plstě, která napodobuje mech,
který roste na skalnatých stěnách a slouží
jako podpora kořínků mnoha druhů rostlin. Rostliny (semínka, odnože, či výhonky s kořeny) jsou uchyceny v zářezech
a rozmístěny po celé ploše stěny.
Plsť je napuštěna výživným roztokem.
Systém je ovládán elektronicky a funguje
jako uzavřený okruh: rostliny si vezmou
výživu, kterou potřebují, a přebytečná vláha je zachycena vespodu konstrukce v odtokovém kanálu, odkud je vedena znovu
do oběhu. Vzniká tak uzavřený okruh, který je nenáročný na spotřebu vody. Patrick
Blanc dodává, že rostliny klasické zelené
fasády, rostoucí z půdy a hledající vláhu,
se povětšinou dostávají k samotné konstrukci budovy a mohou pak způsobovat
statické problémy a konstrukci narušovat.
K tomu u vertikálních zahrad nedochází.
Hustota osazení rámu je zhruba
30 rostlin na 1. Hmotnost vertikální zahrady (včetně rámu a rostlin) nepřesahuje 30kg/m2. Systém vyžaduje jen jednoduchou údržbu – rostliny postačí jednou
za rok ostříhat a odstranit suché listy.
Vertikální zahrady je díky nízké hmotnosti možné realizovat na stěny libovolné
výšky i plochy, ve venkovních i vnitřních
prostorách a téměř při jakýchkoliv klimatických a světelných podmínkách.
Výběr rostlin by měl být vždy individuální záležitostí. Prvotním předpokladem
je schopnost růstu bez zeminy. Důležitým faktorem je i typ stavby, její umístění

(orientace ke světovým stranám, expozice, klima místa stavby) a množství dostupného světla. V případě interiérových
stěn je nutné zabudování speciálního
osvětlení, které supluje přirozené denní
světlo. V neposlední řadě zde hraje roli
též estetický záměr autora a vzhled rostliny – barva, tvar a velikost listů/květů,
opadavost, atd. Osazení více druhů rostlin je ve většině případů možné a i žádoucí, je však nutné předem zjistit, zda si
jednotlivé druhy nebudou bránit v růstu
a zda je jejich soužití vůbec možné. Zároveň je dobré pamatovat, že zelená fasáda
nebude stejného vzhledu po celý rok, ale
bude se měnit v závislosti na ročním období a v závislosti na stáří rostlin.
Vertikální zahrady tak představují možnost ozelenit město i na místech, kde by
klasická výsadba zeleně nebyla možná,
při zachování výhod standardních zelených fasád (efekt tepelné izolace, zlepšování klimatu odpařováním vody, chlazení
v letních měsících).
Patrick Blanc je uznávaný francouzský
botanik, vědec, výzkumný pracovník na
CNRS (Národní ústředí pro vědecký výzkum), specialista na rostliny tropických
lesních podrostů a v neposlední řadě
umělecký designér. Vystudoval v Paříži
na Université Pierre et Marie Curie, kde
získal i doktorát věd. V roce 1993 dostal
Cenu za botaniku od francouzské Akademie věd. V současné době spolupracuje
s předními světovými architekty a jeho
vertikální zahrady vznikají na významných stavbách po celém světě. Mezi jeho
nejznámější projekty patří Musée du
Quai Branly v Paříži (2006) a CaixaForum v Madridu (2008). www.murvegetalpatrickblanc.com
Pokud Vás téma vertikálních zahrad
zaujalo, kontaktujte Ekoporadnu Praha
(www.ekoporadnapraha.cz), která se zabývá i souvisejícími tématy jako je výstavba jezírek, zelené střechy, hospodaření
s dešťovou vodou či ochrana zeleně. Více
informací naleznete také v níže uvedené
literatuře.
Zdroje:
Schmidt Marco (2010): The Watergy Concept
towards a new Water Paradigm – Energy Performance of Green Roofs and Green Walls
Schmidt Marco (2006): The evapotranspiration of greened roofs and facades
Patrick Blanc: Vertikální zahrada, z přírody
do města
http://www.murvegetalpatrickblanc.com
http://www.archiweb.cz
http://www.bydleni-iq.cz
Autorka článku: Dita Mrázková
Autorka fotografií: Veronika Kalníková
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ZA HUMNY

předpokládaná částka nákladů na tuto
část projektu 30 miliard korun.

• Už třetím měsícem je v Dejvicích
v Muchově ulici u stanice metra
Hradčanská Krkonošská hospůdka.
Krkonošská proto, že pivo Krakonoš
z Trutnova je vlajkovým pivem podniku, k tomu je na čepu polotmavý speciál z Nové paky – a pak už se střídají
Kumburák také z Paky, Otakar z Poličky, Rampušák z Dobrušky a nejnověji
také značně hořké pivo z nového pivovaru Hendrych ve Vrchlabí. Jako doplněk jsou klobásky a tlačenka z Úpice.
Podnik je otevřen ve všední dny od
15 hodin, v sobotu od 17, v neděli je
zavřeno.

• Neustále zůstává také otevřena otázka prodloužení tramvajové tratě z Podbaby do Suchdola. Ačkoli existují děsuplné varianty jako tunel pod Babou
nebo most přes ulici V Podbabě, které
z nápadu činí téměř sci-fi, připadá
v úvahu rozšíření Podbabské silnice
pomocí jakéhosi „obmostění“. Na druhé straně Praha si pro úsporu pár desítek milionů téměř rozvrátila dopravu
– a nyní chce vyhodit kvůli suchdolským studentům miliardy, když autobusy jsou flexibilnějším řešením?

• Na obecní pozemky v centru Prahy 6 brzy vyjedou stavební stroje. Nedělejme si naděje, že by zde vyrostlo
něco pro lidi, ale zas jen kanceláře
a obchodní centra a parkoviště. Současné vedení Prahy 6 tak podle Strany
zelených tuneluje veřejný prostor.
Nejaktuálnější je výstavba Tykačovy
společnosti Czech Coal vedle hotelu
Diplomat, tzv. Evropská 11. Lidé přijdou o oblíbený „psí“ park, milovníci
architekury o předposlední domek
z tzv. úřednické kolonie. Dostavovat
se má i samotný hotel Diplomat, především o garáže pro asi 450 vozidel.
Budovat se má i na konci ulice Generála Píky. Zmizet má nepříliš povedená
budova Telekomu a vyrůst tu má administrativní kolos, tři monobloky plné
kanceláří. Nevyhneme se ani stavbě
kanceláří PPF na místě provizorního
parkoviště přímo na Kulaťáku.
Ve hře jsou ale i dva projekty, ze kterých mrazí. Dejvice Center, gigantická nákupní galerie v místech, kde se
dnes pořádají farmářské trhy. Druhým
děsivým projektem je záměr dostavět
menzu ČVUT z roku 1967, kde je dnes
Billa, v desetipatrový kolos.
• Přívoz z Podbaby do Tróje prodloužil svůj provoz denně do 22 hodin.
• Stavba rychlodráhy na letiště se
možná rozběhne do dvou let. Mluví se
o ní roky, tak uvidíme. V první etapě
by se stavěla repsektive rozšiřovala
trať v úseku z Ruzyně do Veleslavína,
kde má vyrůst dopravní terminál. Ten
sice dráždí Veleslavínské, ale aspoň by
ulevil oblasti kolem Kulaťáku. Rychlodráha by mohla vést až na Masarykovo nádraží, ale uvážíme-li, že by část
tratě musela jít pod povrchem, přes
nádraží Bubny, kolem nějž se už slétají developerští mrchožrouti, a „nějak
přes Vltavu“, protože toto by Negrelliho viadukt nepobral – ani nepřekvapí

• Převor Břevnovského kláštera Siostrzonek ve středu posvětil Pivovar
svatého Vojtěcha. Ten sídlí v opravených klášterních prostorách, dříve stájích. Ročně vystaví asi 4 tisíce hektolitrů piva. Z jeho nabídky ochutnal jsem
velmi chutného, ale silného Benedikta. Výrobky pivovaru se dají koupit
v místní prodejně, která má otevřeno
ve všední dny.
Pivo se v Břevnově vařilo odedávna,
možná, že už za časů svatého Vojtěcha.

Domek z úřednické kolonie

Břevnovský klášter – pivovar

• Tři desítky objektů a množství dobových fotografií a plánů přináší výstava
Osada Baba 1932, která je v galerii ve
Skleňáku. Prohlédnout si ji bude možné do konce října.
• Pozemky na Bořislavce, kde má vyrůst obchodní komplex, koupila skupina KKCG. Oprášila projekt z roku
2008 a ledva tam umlkne stavba metra, dočkáme se dalších developerských
radovánek.
• Dejvické divadlo oslavilo dvacáté
narozeniny. 14. října 1992 se představením hry Matěje Kopeckého Johanes
doktor Faust v režii Jana Borny otevřelo veřejnosti, byť jen provizorně.
U této příležitosti bude v listopadu
v Písecké bráně přístupna výstava fotografií z historie divadla od uznávaných autorů jako Hynek Glos a Alena
Hrbková. Také zde bude slavnostně
pokřtěno fotoalbum.

Vlastní vila architekta Baby Pavla Janáka

Ředitelka Dejvického divadla Eva Kejkrtová- Měřičková

• Už tři měsíce měli cyklisté jezdit
po novém dvoukilometrovém úseku
cyklostesky z Tróje do Klecan. Těsně před zahájením prací ale policie
zatkla hejtmana Středočeského kraje
Ratha a kraj část zakázek pozastavil,
mj. i tuto. Dvoukilometrový úsek do
Klecan má vyjít na 10 milionů korun,
85 procent částky má přitom zaplatit
pokračování na str. 8

Pelléova čp. 44

8
pokračování ze str. 7

EU. Je přitom frekventovanější než
cyklostezka v Sedlci na protějším břehu, jejíchž dvě stě metrů přišlo Prahu
na 18 milionů! Nyní by se už konečně
mělo začít budovat. (zdroj Marek Pokorný 5+2 dny)

LYSOLAJSKÝ ZPRAVODAJ

SDH Lysolaje

• Ražba metra trasy A se chýlí k závěru. Koncem listopadu bude hotova hrubá stavba. Razicí štít Adéla se v těchto
dnech nachází mezi budovou Siemensu
a gymnázia na Evropské třídě. Štít
Tonda je osmdesát metrů před ním
a razí si ve svém tunelu cestu k Vítěznému náměstí. Štíty za den urazí 15 až
20 metrů, dohromady musí každý prorazit
čtyři kilometry podloží. (zdroj Metro)
• Budova někdejšího čínského velvyslanectví v Pelléově ulici s konečnou
platností náleží Památníku národního
písemnictví. Nejvyšší soud odmítl dovolání hlavního města Prahy. Památník
převzal takzvanou třetí nebo prostřední Petschkovu vilu do své „péče“ v roce
2006. Po rekonstrukci se stane jeho
sídlem. Příčinou sporu je víc než 60 let
staré nedopatření, když se vila dostala
v roce 1946 do národní správy. Tři roky
poté předal osidlovací úřad budovu
hlavnímu městu, načež ji po několika
měsících úředníci vrátili státu.
Dnes chátrající objekt postavili bratři Otto a Karel Kalichové v roce 1929
pro Mariannu Gellertovou, ve 30. letech přešla do majetku Petschkovic rodiny, ale nikdy nebyla zcela dostavěna
dle původních plánů.
• V Muzeu hlavního města na Florenci se v příštích sedmi měsících můžete
seznámit s histoií Žižkova a Královských Vinohradů.
Za východní Prahou byly kdysi
volné plochy se sporým obydlením.
Byla tu pole a vinice. Roku 1867 byla
rozrůstající se obec pojmenována na
Královskou Vinohradskou obec, tehdy měla 23 tisíc obyvatel. V červenci
1875 byla obec rozdělena na Vinohrady
I. a II. , v srpnu 1877 Vinohrady I. přijaly
název Žižkov a Vinohrady II si ponechaly jméno Královské Vinohrady. Ty byly
o dva roky později povýšeny na město, tehdy měly skoro 15 tisíc obyvatel.
Žižkov si na povýšení počkal do května
1881, kdy tu žilo přes 21 tisíc duší.
• Hotel Marriott, který už pět let slouží poblíž letiště v Ruzyni, chtějí jeho
rakouští majitelé prodat. Cena za budovu s 234 pokoji však není veřejně
známa.
fefík

Měsíc září byl pro nás, vzhledem k počtu akcí, kterých jsme se účastnili, jedním z nejnáročnějších měsíců tohoto
roku, avšak zároveň jedním z nejzábavnějších.

Šárecký okruh
a Lysolajské babí léto

Dne 8. 9. 2012 se členové našeho sboru
zúčastnili hned dvou akcí.
Ráno jsme si přivstali, abychom pomohli s přípravou Šáreckého okruhu.
Šárecký okruh je pochod pro děti a dospělé, který se koná vždy na začátku září
a letos byl již jeho 21. ročník.
Za svítání jsme pomohli s nakládáním stolů a ostatních potřebností zapůjčených ZŠ Hanspaulka, a poté jsme se
přesunuli do blízkých Nebušic, kde jsme
zaujali pozice a připravili se na příchod
prvních dětí.
Naše kontrola byla šestá v pořadí
a jmenovala se „Přestávka a hašení problémů“. Přestávkovou část naší dvojité
kontroly měly na starosti tři odvážné
školačky, které si pro děti připravily
disciplínu v pravdě královskou – hod
mokrou houbou na školní tabuli. Bylo
zřejmé, že tato činnost byla nejen dětskému srdci blízká, do házení se zapojila i spousta nadšených tatínků, kteří se
tak vrátili do svých školních let.
V hasičské části naší kontroly měly
děti za úkol symbolicky napravit napáchané škody. Naučili jsme je, jak správně uhasit požár a předvedli jim vybavení
našeho zásahového vozidla Scania.
Celá akce se velmi vydařila a jako již
v předchozích letech jsme byli vyhláše-

ni za nejlepší část pochodu. V poledne
jsme se vrhli na přípravu následující
akce, a to Lysolajského babího léta.
V letošním roce se po loňském úspěchu
konal jeho druhý ročník. Centrem dění
bylo hřiště pro volný čas u Zázračné studánky v Lysolajích. Lysolajští zahrádkáři se zde mohli pochlubit plody své
celoroční práce a vystavit své výpěstky.
Ty posoudila odborná porota a vítězný
pěstitel získal titul nejlepšího lysolajského zahradníka. Soutěživí občané měli
možnost se zúčastnit petanquového turnaje o lákavé ceny.
Sdružení dobrovolných hasičů se aktivně zapojilo už do příprav samotné
akce. Postavili jsme stanové městečko
a poté jsme obsadili tři z pěti dětských
atrakcí. Letos, stejně jako i loni, měl obrovský úspěch člun vozící děti po hasičské nádrži. Role lodního motoru se ujal
Václav Nykodým, který svou úlohu plnil
s velkým nasazením, takže mnohá dítka
výskala radostí.
Druhou atrakcí bylo, stejně jako na
Šáreckém okruhu, hašení požáru. Zde
se ukázalo, že lysolajské děti navštěvují
hasičské akce pravidelně a práce s hadicemi je jim blízká. O pár desítek metrů dál bylo třetí stanoviště, kde si malí
účastnící Babího léta mohli vyzkoušet
dobývání hradu pomocí dřevěného katapultu. Hrad jenom stěží odolal četným
útokům, avšak podhradí bylo zcela zdevastováno.
Byl to náročný den, ale doufáme, že
si ho návštěvníci obou akcí užili stejně
jako my.
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Čištění rezervoáru vody
z lysolajského pramene

Dne 15. 9. 2012 jsme se, s vervou sobě
vlastní, vrhli na práci, která je velmi náročná jak po technické, tak po fyzické
stránce a vyžaduje dokonalou přípravu.
Po 20 letech jsme znovuotevřeli kryptu, která se nachází pod kapličkou panny
Marie Bolestné v Houslích a tvoří vstup
do podzemního rezervoáru, který po staletí jímá vodu lysolajského pramene. Jak
velí tradice, prováděli zásah nejzkušenější členové sboru, a proto nikdo nepochyboval, že se celá akce vydaří.
Po náročném odčerpání části vody
jsme se dostali do prostor krypty. Jak
jsme předpokládali, byl celý prostor silně
zarostlý kořeny, které bylo nejprve potřeba vysekat. Následně jsme mohli kalovým
čerpadlem odsát bahno a zbytky kořenů.
Po ukončení čisticích prací jsme, stejně jako předchozí generace lysolajských
hasičů, vepsali svá jména na zeď krypty.
Celá akce, včetně vyčištění a uklizení
techniky, nám zabrala většinu sobotního dne, ale jsme rádi, že díky naší práci
získala voda z lysolajského starodávného
pramene zpět svoji svěží chuť.

120. výročí založení
SDH Lysolaje

V letošním roce uplynulo 120 let od založení Sboru dobrovolných hasičů (SDH)
Lysolaje. Při této příležitosti jeho členové
ve spolupráci s ÚMČ Praha – Lysolaje
uspořádali v sobotu 22. září 2012 velkolepé oslavy.
Akce oficiálně začala ve 13 hodin valnou
hromadou, na kterou byli pozváni nejen
členové místního, ale i okolních hasičských
sborů a široká veřejnost. Na schůzi starosta
SDH, Zdeněk Sedláček, přiblížil přítomným důležité okamžiky z historie sboru
a vyzvedl skutečnost, že sbor od svého založení byl, a nadále je, pro obec oporou.
„Členové a členky SDH pomáhají
s organizací většiny kulturních akcí po-

řádaných úřadem MČ Praha – Lysolaje.
Odpracovali spoustu hodin na zvelebení
naší městské části a členové výjezdové
jednotky uchránili mnoho majetku a zachránili nejeden lidský život“, uvedl starosta SDH.
Po úvodním proslovu předal Jindřich
Riesner, starosta Městského sdružení hasičů hl. m. Prahy, členům sboru vyznamenání a ocenění za jejich obětavou práci.
Na závěr schůze věnoval starosta Ing.
Petr Hlubuček hasičskému sboru slavnostní prapor a společně pozvali přítomné na následující oslavy.
Program pokračoval průvodem, který
vedl sbor mažoretek, následovaný dechovou kapelou, starostou MČ Praha – Lysolaje a zástupem hasičů. Cílem průvodu
bylo uctění památky obětí 1. a 2. světové
války. Pamětní věnec k pomníku položil
velitel SDH Pavel Peprníček spolu se
svým zástupcem Lukášem Zapletalem.
Od pomníku se průvod vrátil zpět k hasičské zbrojnici, kde pokračoval program
oslav.
Návštěvníci mohli vidět historická
i soudobá hasičská vozidla a ukázku každodenní práce hasičů, například hašení

v protipožárním obleku za pomoci plynového hasicího automobilu, vyproštění
uvíznutého dělníka visícího na laně skupinou lezců či uhašení hořícího zahradního domku. Děti zaujalo především vystříhání zaklíněného řidiče z havarovaného
automobilu za použití hydraulických nůžek, které si pak samy mohly pod dozorem hasičů vyzkoušet.
Rovněž bylo možné shlédnout ukázku
požárního sportu. Útok předvedlo původní družstvo žen SDH Lysolaje, které se
v minulosti umístilo na předních místech
na Mistrovství ČR v požárním sportu.
Slavnostní den uzavřela večerní zábava, na kterou hasiči pozvali všechny přítomné do sálu hasičské zbrojnice.
Oslavami 120. výročí založení SDH
Lysolaje jsme uzavřeli jedno náročné období, ale už se těšíme na přípravu dalších
událostí, například mikulášské nadílky.
Na dalších akcích
s lysolajskými hasiči na viděnou.
Lukáš zapletal,
zástupce velitele SDH Lysolaje
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Klášter mnišek Kazatelského řádu
Historie dominikánských
mnišek v Praze – poslední
období kláštera svaté Anny

Na začátku 18. století zažil klášter období
rozkvětu, takže si mohl dovolit podpořit
novou fundaci v Plzni. Iniciátorkami tohoto díla byly dvě členky pražské komunity z rodu Vratislavů z Mitrovic. První
kroky byly podniknuty už v r. 1708, ale
teprve r. 1711 sestry obdržely císařské
povolení k založení. Mateřský klášter
nové dílo podpořil materiálně i personálně. Neklidné 18. století mělo pochopitelně výrazný vliv na život komunity.
Postupující sekularizace, spory o trůn
a válečné útrapy, zejména v době pruské

Životní jubilea
říjen 2012
paní Zdeňka Trojanová
nar. 4. 10. 1942 – 70 let
paní Vlasta Pejšová
nar. 10. 10. 1932 – 80 let
paní Jana Kloudová
nar. 18. 10. 1942 – 70 let
pan Jan Šena
nar. 23. 10. 1942 – 70 let
paní Danuše Linhartová
nar. 24. 10. 1937 – 75 let
Jubilantům upřímně
gratulujeme.
Přejeme vše nejlepší
a hodně zdraví do dalších let.

okupace, klášter v žádném případě nepovznesly. Nakonec také naivní důvěřivost
sester způsobila, že byl klášter zavlečen
do různých občanských sporů, na které
pak doplatil. Poslední ranou byl reskript
císaře Josefa II. z r. 1782, jímž byl klášter
definitivně zrušen. Komunita byla rozpuštěna, několik starších sester odešlo do
cisterciáckého kláštera v Pohledu, kam
byly donuceny se přestěhovat pražské
karmelitky. Komunita, která přestála husitské války, nakonec nepřežila působení
osvíceného panovníka. Klášterní budovy
pak dlouhou dobu sloužily jako tiskárna.
sestra Marie

Dobrota NA říjen
Václavkový guláš

Konečně jsme se dočkali! Letos si dal
svatý Václav opravdu na čas, ale právě
nyní václavková sezóna vrcholí. Kdo
se vyzná, nosí hřiby i „když nerostou“.
Ale přiznejme si, kolikrát už jsme krátké období růstu této význačné houby
propásli...
Mladé malé houby ponecháme
v celku, větší kloboučky václavek překrojíme na půlky a důkladně vypláchneme. Občas nějaké to jehličí nevadí,
řadíme mezi koření. Na drobno nakrájenou cibulku zpěníme na sádle a zasypeme paprikou a drceným kmínem.
Přidáme houby, mírně osmahneme,
podlejeme a za občasného míchání
vaříme asi deset patnáct minut. Osolíme, přidáme na menší kousky nakrájené brambory a vaříme je doměkka.
Je-li potřeba, zahustíme chlebovými
kůrkami. A podáváme.

KLUB AKTIVNÍHO STÁŘÍ
Vážení přátelé,
dne 4. 10. jsme po delší odmlce obnovili
chod známého Klubu aktivního stáří. Sešli jsme se zatím v počtu 12 občanů Lysolaj, a to 10 žen a 2 můžů. Všem se nám
zde opravdu líbilo. Udělali jsme si malé
občerstvení, popovídali si a co je důležité
– Toník Kolář hrál na harmoniku, společně jsme si zazpívali a všichni jsme byli
opravdu spokojeni. Proto zveme ostatní
seniory. Přijďte mezi nás. Přijdete na
jiné, hezké myšlenky. Máte-li někdo hudební nástroj, vezměte ho s sebou.
Budete opravdu vítáni. Těšíme se na vás.
KLAS se koná každý čtvrtek od 14:30
hodin v hasičárně.
Zvou vás členové KLAS

Kontejnery
v listopadu
VELKOOBJEMOVÝ KONTEJNER
13. 11. 2012
– Stanoviště ul. Dolina, otáčka MHD
KONTEJNERY NA BIOODPAD
3. 11. 2012 od 9:00 do 12:00
– stanoviště ZO Zavážka
– ulice Štěpnice
3. 11. 2012 od 13:00 do 16:00 –
stanoviště aréalu Housle, prostranství
u bazény

pranostiky
• Teplý říjen – studený únor.
• Po svaté Tereze mráz po střechách
leze.
• Déšť na Havla, déšť na Vánoce.
• Spadne-li v říjnu listí, bude mokrá
zima.
• Čím déle vlaštovky u nás v říjnu
prodlévají, tím déle pěkné a jasné
dny potrvají.
• Když dlouho listí nespadne, tuhá
zima se přikrade.
• Do svatého Lukáše, kdo chceš, ruce
volny měj, po svatém Lukáši za ňadra je dej.
• Divoké husy na odletu – konec i babímu létu.
• Kolik dní v říjnu uplyne do prvého
deště, po tolik dnů bude i v zimě
pršeti.
• V říjnu-li ještě bouří, neodlétají-li
dlouho tažní ptáci a opadá-li list
záhy ze stromu, bude dlouhý podzim a mírná zima.
• Když se pavouk křižák v říjnu nebo
v listopadu ukrývá a nevylézá, není
daleko od sněhu.
• Čím více se urodí červených bobulí,
tím více bude v zimě mrazu a sněhu.
• Do štíru nevyseté žito nebude bito.

Lysolajský
zpravodaj
vydává:
Úřad městské části
Praha – Lysolaje,
Kovárenská 8/5,
165 00 Praha – Lysolaje
tel.: 220 921 959;
fax: 233 920 297
e–mail:
umc@praha–lysolaje. cz;
www. praha–lysolaje. cz
příště vychází:
9. 11. 2012 v nákladu 650 ks
uzávěrka 2. 11. 2012
periodikum je v evidenci
MK ČR E 11537
Za věcnou správnost textů
odpovídají autoři, příspěvky
nemusí vyjadřovat
názor redakce.
Tisk zajišťuje
Falon, José Martího 31,
Praha 6 – Veleslavín
www.falon.cz
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Mateřské centrum Liška
v Lysolajích
•Z programu října zveme
na výtvarné dílny:
22. říjen – Želvy a myšky z ořechů
29. říjen – Krmítka pro ptáčky
•Program na listopad 2012
Černá hodinka s divadlem
1. listopadu od 15:45
Připravili jsme opět „Černou hodinku“,
odpolední výtvarnou dílnu pro celou
rodinu. Nejdříve si vyrobíme lampióny
a netradičního draka. Od 17:00 hodin vás
čeká originální divadlo Víti Marčíka jr.
– Eliščiny pohádky. Po pohádce se projdeme s vyrobenými lampióny večer do
Kaménky. Občerstvení zajištěno.
5. listopad – Párty čepička
12. listopad – Domeček
19. listopad – Svícen
26. listopad – Mikuláš a čert v Lišce –
výtvarná dílna
•„Pondělní cvičení s Liškou“
V tělocvičně ZŠ Lysolaje v pondělí od
16 hodin „Cvičíme s Liškou“. Připravili
jsme relaxačně cvičební program pro rodiče s dětmi od 2 do 6 let pod vedením
Mgr. Lucie Stavárkové, instruktorky programů FitMami a Fit4Mimi. S sebou pití,
obuv s bílou podrážkou, pohodlné oblečení a dobrou náladu. Půlroční vstupné 600 Kč na dítě, členové MC Liška
540 Kč. Je možné hradit i jednotlivé hodiny na místě 60 Kč na dítě. Program je
připraven tak, aby si i rodiče zacvičili, pokud budou chtít. Přijďte se podívat!
• Hudební středy v Lišce
od 10:00 do 10:45
• Kurz První krůčky k hudbě pro děti od
1,5 r. do 4 let od 10:00 do 10:45 probíhá,
pokud budete mít ještě zájem, bez obav
se přihlašte, rozdělíme děti do dvou skupin. Kurzy pořádá Yamaha class HUDBA PRO RADOST - Licenční partner
hudební školy Yamaha –
www.hudbaproradost.cz.
• Novinka! V případě zájmu o výuku
hry na zobcovou flétnu v odpoledních
hodinách, kontaktujte nás.
Kontakt: 775 210 624 –
marcela@panoch.net – www.mc-liska.cz
Patronem MC Liška o.s.
je Městská část Praha – Lysolaje

Anketa měsíce
Z odpovědí na minulou anketní otázku je zřejmé, že největší zájem o to, jakým jménem se bude honosit budova,
v níž se vzdělávají, hrají si a obecně
tráví spoustu času, měly děti školkové. V návrzích na nové označení se to
hemžilo všemi možnými pohádkovými
postavami a zvířátky, mezi nimiž hrály
prim, pochopitelně, lištičky. O poznání méně návrhů obdržela škola, a to
převážně od dospělých. Takže, školáci, jak by se vám líbilo, kdyby vaše
škola nesla jméno Elišky Krásnohorské, vlastním jménem Alžběty Pechové? Víte, že tato vlastenecká básnířka,
prozaička, libretistka a překladatelka
měla velkou zásluhu na tom, že v roce
1890 vzniklo jako první v rakouských
zemích dívčí gymnázium s názvem
Minerva a ženám tak byl umožněn
přístup k vysokoškolskému vzdělání?
A že navíc s oblibou trávila letní měsíce v Lysolajích? V Čábelecké ulici?
Anketní otázka na měsíc říjen:
Souhlasili byste s instalací bezpečnostního kamerového systému v naší
městské části?

Fotografická
soutěž

Poslední rozloučení s letním sluníčkem.
I tak by se mohl jmenovat snímek, který do naší fotosoutěže poslal třináctiletý
Daniel Kraus. Ten ho však nazval „Západ
slunce nad ostrovem Sámos“. Děkujeme
za fotografii, posíláme gratulaci a doufáme, že se k nám letní sluníčko brzy vrátí.
Téma na měsíc listopad:
Příroda se ukládá ke spánku
Fotografujte a své snímky přineste nebo
pošlete na úřad naší městské části.
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