
Vážení spoluobčané, máme za sebou dlouhé 
měsíce pilné práce a před sebou nejpoetičtěj-

ší období z celé zimy, dobu předvánoční. Dovol-
te mi, abych vás, než spolu vstoupíme do času 
adventního, ve stručnosti seznámil s některými 
novinkami a změnami, které, doufám, všichni spo-
lečně oceníme. Jako každý rok se snažíme dů-
stojně připravit na nadcházející svátky nejen ve 
svém soukromí, ale i v širší společnosti. Při této 
příležitosti bych vás všechny rád pozval první 
adventní neděli 27. listopadu od 16 hodin do par-
ku Kaménka. Když jsme se tam sešli v loňském 
roce u našeho betlému poprvé namísto obvyklé-
ho setkání na hřišti u Zázračné studánky, zcela 
spontánně mnozí z nás přemýšleli, zda by právě 
vzrostlý smrk, dominantu Kaménky, nebylo pěkné 
vánočně nazdobit. Od dobrého nápadu k realiza-
ci nemá být daleko. Vedle betlému, který ještě do 
Vánoc obohatí velbloud Milana Váchy, tak bude 
tento nově nasvícený strom dokreslovat slav-
nostní atmosféru v Kaménce. Původní vánoční 
strom na petanquovém hřišti se I letos rozzáří a 
jeho světlo bude vidět zdaleka.  Není třeba dlouze 
představovat vánoční dílnu nebo posílat pozvánky 

např. na tradiční vánoční koncert v sále hasičské 
zbrojnice, že si i letos přijdeme vyrobit vánoční de-
korace a na chvíli se vytrhneme z nakupovacího, 
uklízecího či pečícího transu a zaposloucháme se 
do tónů koled v podání Archi di Praga už se rozu-
mí samo sebou. Všichni se těšíme i na půlnoční 
setkání u kapličky Panny Marie Sedmibolestné, 
v nové kamenické úpravě tohoto poutního místa, 
která nese nezaměnitelný rukopis Milana Váchy. 
A protože v Lysolajích ctíme tradice, na všechny 
z vás se těším na novoroční vycházce, sraz jako 
obvykle 1. ledna ve 14 hodin u Novoročního most-
ku. Počasí nám jistě bude přát, přípitek perlivým 
šampaňským na jiskřivém sněhu si nenecháme 
ujít. A sváteční atmosféru si udržíte až do 21. led-
na, kdy se společně vrhneme do víru tance na 
parketu hotelu Galaxie. Vstupenky na 5. repre-
zentační ples městských částí Lysolaje a Such-
dol budou od prosince v prodeji. Do očekávaných 
slavnostních příležitostí přece jen ještě nějaký čas 
zbývá. Prožijte ho spokojeně, radostně a klidně.                                                                                                                                      

Ing. Petr Hlubuček, starostawww.praha-lysolaje.cz
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Na klání o Pohár lysolajského starosty panovalo fair-play

Lysolajská drakiáda, zábava pro celou rodinuPředškoláci již umějí přecházet bezpečně

Kardinál Dominik Duka OP na Mariánské pouti 

LYSOLAJSKÝ PODZIM

Vánoční příprava v parku Kaménka

... již brzy bude v novém hávuNevzhledná hasičská nádrž je již minulostí...

Definitivní úpravy se pomalu blíží
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ZPRÁVY Z RADNICE

Zastupitelstvo Městské části Praha-
-Lysolaje zasedalo dne 12. 10. 2016.

| Z finančních prostředků získaných 
z rozpočtu hl. m. Prahy na sportovní 
aktivity v městské části bylo schvále-
no poskytnutí neinvestiční dotace na 
provoz oddílu kopané TJ Sokol Lyso-
laje, z.s. v roce 2016 a 2017 v celkové 
výši 70 000 Kč. Sokol Lysolaje v sou-
časné době působí v pražské II. třídě.

| Zastupitelstvo odsouhlasilo koupi po-
zemku parc. č. 13/3 o výměře 78 m² za 
symbolickou částku 10 Kč/m².  Děkuje-
me majiteli pozemku, panu Michalu Brej-
níkovi, za vstřícný postoj, který umož-
ní další část revitalizace Lysolajského 
potoka směrem za hasičskou nádrží. 
Městská část se zároveň zavázala, že 
na vlastní náklad provede oplocení nové 
hranice pozemku s instalací nové branky.

| Zastupitelstvo schválilo směnu po-
zemku ve vlastnictví městské části 
parc. č. 66/4 k.ú. Lysolaje o výměře 
23 m², který byl oddělen z pozemků 
parc.č. 78/2 a parc. č. 66, za pozemek 
parc. č. 74/15 k.ú. Lysolaje o výměře 
216 m², který byl oddělen z pozemku 
74/1, jenž se nachází nad zastávkou 
MHD Žákovská. MČ se zaváže, že v 
rámci rekonstrukce komunikací v loka-
litě Zavážky napojí pozemek 66/4 na 
komunikaci.  Děkujeme majitelům po-
zemku manželům Cholujovým za vstříc-
ný krok, který umožní  vznik cesty pro 
pěší spojující Lysolajské údolí u zastáv-
ky MHD s nově vzniklým vyhlídkovým 
místem u ZO Zavážky směrem k ČZU. 

| Byla zahájena rekonstrukce komunika-
cí v Lysolajích. Rekonstrukce zahrnuje 
všechny tři komunikace Na Zavážkách 
a komunikaci Poustka. V současné 
době je rekonstruována nejsevernější 
ulice v zahrádkářské osadě Zavážky 
podél areálu ČZU. Další rekonstrukce 
komunikací budou následovat dle vývo-
je počasí v zimních měsících, pravdě-
podobně od března. V příštím roce by 
měly být všechny komunikace hotovy. 
Po dokončení této etapy předpokládá-
me, že budou zrekonstruované veške-
ré komunikace v naší městské části.

| V Základní škole Járy Cimrmana Lyso-
laje nadále probíhají stavební práce a 
vzhledem k nepředvídatelným okolnos-
tem a komplikacím se subdodávkami 
dodavatelské stavební firmy dojde ke 
zpoždění. V průběhu prací navíc byly 
provedeny sondy v podloží a podlaze 

tělocvičny, které zjistily výskyt plísně. Z 
tohoto důvodu bylo přistoupeno v rámci 
přístavby ke kompletní rekonstrukci tě-
locvičny a vybavení novým tělocvičným 
nářadím. Nová část budovy tak bude 
předána do užívání v novém termínu, a 
to do 31. 1. 2017.   Po tomto předání 
nastoupí na stavbu firma BRYVECAS-
TA s.r.o., která zajistí dodávku a insta-
laci kompletních interiérových prvků. 
Předpokládáme tak, že škola bude plně 
sloužit svému účelu od března 2017. 
Na jaře příštího roku pak budou dokon-
čeny také terénní a zahradnické práce. 

| Po dokončení kamenických úprav pra-
mene Lysolajského potoka započala 
plánovaná revitalizace hasičské nádrže, 
na kterou se nám podařilo získat dotaci 
z hl. m. Prahy ve výši 7 500 000 Kč.  Bě-
hem podzimu se nám podařilo dofinali-
zovat projektovou dokumentaci a vysou-
těžit zhotovitele. Revitalizaci provede 
společnost NOWASTAV, a.s., která by 
měla veškeré práce dokončit do konce 
tohoto roku. Můžete se těšit na přírodní 
biotop obložený kamenem s pochozím 
molem a pro větší zatraktivnění jsme 
se rozhodli umístit do nádrže kinetickou 
fontánu od arch. soch. Františka Svátka.

| V současné době byly zahájeny práce 
na úpravě dopravního značení v úseku 
Lysolajského údolí u křižovatky s ulicí 

Na Cestě. Jedná se o zúženou část ko-
munikace, kde absentují chodníky pro 
pěší. Současné dopravní značení bude 
nahrazeno dopravními značkami s tech-
nologií LED pro lepší viditelnost, a dále 
bude nově umístěno do této části komu-
nikace vodorovné dopravní značení na 
vozovku. Finanční prostředky byly zís-
kány z programu BESIP Odboru finan-
cování dopravy Magistrátu hl. m. Prahy.

| Byl proveden hydrogeologický průzkum 
Denkrovy pískovny za účelem zjištění 
výskytu podzemních vod. Na základě 
výsledných zjištění bude upravena pro-
jektová dokumentace a rádi bychom 
započali s revitalizací této více něž 2,5 
hektaru rozlehlé lokality, na kterou se 
nám již podařilo získat dotaci ve výši               
15 000 000 Kč, na podzim příštího roku. 

| Plánujeme revitalizaci lokality podél 
komunikace Štěpnice směrem na Ho-
roměřice na pozemcích parc. č. 494, 
495, 496 a 498 k.ú. Lysolaje, které se 
po dlouhých jednáních podařilo zís-
kat do správy městské části. Z důvodu 
neobhospodařování se pozemky staly 
brownfieldy, které zarůstaly náletový-
mi dřevinami, vznikal na nich nespočet 
černých skládek a staly se úkrytem bez-
domovců. Abychom docílili odstranění 
ekologické zátěže a uvedli tento zane-
dbaný prostor do řádného stavu, byl na-
vržen na toto území o celkové rozloze 
16 393 m² projekt s cílem vybudovat 
lysolajské přírodní relaxační centrum s 
fotbalovým hřištěm a zázemím pro náš 
fotbalový oddíl Sokol Lysolaje. Projekt 
počítá s terénními úpravami, které by 
členitý reliéf srovnaly a upravily k plá-
novaným sportovním aktivitám. Celkové 
náklady byly odhadnuty minimálně na 
15 000 000 Kč. O polovinu z těchto ná-
kladů bude požádáno v rámci dotačního 
programu Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy a o zbytek finančních pro-
středků plánujeme požádat hl. m. Prahu.

| Nadále pracujeme na projektu na stav-
bu nových obecních garáží na konci 
ulice Květová. Byla vypracována pro-
jektová dokumentace a odborný od-
had nákladů ve výši 20 000 000 Kč,  o 
něž požádáme z dotace hl. m. Prahy.

| V přípravách je již 5. ročník repre-
zentačního plesu městských částí Ly-
solaje a Suchdol, který se uskuteční 
21. 1. 2017 v Hotelu Galaxie. Můžete 
se opět těšit na nezapomenutelnou 
atmosféru, příjemnou náladu a mno-
ho překvapení, která na vás čekají.                                                               

Ing. Petr Hlubuček, starosta

Budoucí vzhled šaten

Kinetická fontána



TIP NA VÝLET
OŘECHOVKA

Na území dnešní vilové čtvrti Ořechov-
ka se původně rozkládala barokní za-
hrada šlechtice Jana Kryštofa Bořka 
se zámečkem. Zahrada byla vyřešena 
ve stylu francouzských parků se stříha-
nou vegetací a sochařskou výzdobou. 
Bořkův letohrádek i se zahradou zanikl 
v roce 1742 při dělostřeleckém souboji 
mezi francouzským vojskem okupujícím 
Prahu a německou armádou v rámci tzv. 
války o dědictví rakouské. Poté území 
bývalé zahrady sloužilo jako dělostře-
lecké sklady a dělostřelecké labora-
toře. Vznik republiky přinesl prostoru 
zásadní změnu – výstavbu rozlehlé vi-
lové čtvrti. Název kolonie – Ořechovka 
vznikl z původního označení Bořekov-
ka, připomínající Bořkovu zahradu.

Zvítězil návrh architektů Jaroslava 
Vondráka a Jana Šenkýře, jednotlivé 
ucelené části zástavby byly přitom vět-
šinou projektovány a prováděny podle 
upravených typů těch architektů, kteří 
se v soutěži umístili na předních mís-
tech. Větší část řadových domů v uli-
cích Klidné a Dělostřelecké projektoval 
Jindřich Freiwald, řadu domů v Západ-
ní a Lomené ulici Jaroslav Vondrák. 
Ten se zde projevil jako modernista se 
vztahem k takzvaným kotážovým do-
mům – vilám anglických zahradních 
měst. V době první republiky se Oře-
chovka stala jednou z nejlepších ad-
res pro bydlení v Praze, kam byl už v 
roce 1936 zaveden tehdy nejmoder-

nější dopravní prostředek – trolejbus. 

Vilové městečko má ústřední prostor, 
Macharovo náměstí (podle básníka 
Josefa Svatopluka Machara, který žil 
dlouhá léta ve vile v blízké Cukrovar-
nické ulici č. 41/650). Ústřední budova 
neboli budova „spolková a konzum-
ní“, projektovaná Jaroslavem Vondrá-
kem v roce 1921, se stala obchodním 
i společenským střediskem kolonie. 
Umístění zde našla řada obchodů, trž-
nice, biograf, restaurace, kavárna s vi-
nárnou i ordinace lékařů. V roce 1927 
byl společenský význam této budovy 
ještě zvýšen rozšířením o nový diva-
delní a taneční sál. Rovněž zde byla 
knihovna, pošta a spolková místnost. 

O Střešovicích se říká, že je to čtvrť 
výtvarníků, Ořechovka byla pro většinu 
umělců příjemným, tichým a poměrně 
klidným bydlištěm. Najdeme tu dům so-
chaře Břetislava Bendy (Cukrovarnická 
51/778), vilu malíře Václava Špály (Na 
Dračkách 5/755), ten si projekt (1931-32) 
objednal u svého kolegy ze Spolku vý-
tvarných umělců Mánes, architekta Ota-
kara Novotného. Sousední vila pro malí-
ře a nadšeného chovatelů psů – boxerů 
Alfréda Justitze (Na Dračkách 7/755), 
rovněž v režném provedení,  je dílem 
Františka Antonína Libry z roku 1931.

Na Ořechovce najdeme i dům malíře Vin-
cence Beneše (Cukrovarnická 24/492), 
dvojvilu malíře Emila Filly a psychiatra a 
filosofa Františka Krejčího (Lomená 10, 
12/ 493, 494) a vilu sochaře Bohumila 
Kafky (Na Ořechovce 41/484). Vily patří 

do souboru Janákových staveb, realizo-
vaných v letech 1923-24. Architekt se zde 
nechal inspirovat střízlivou holandskou 
architekturou z režných červených cihel. 

Sochař Otakar Španiel si vystavěl krás-
nou vilu ve stylu art deco podle plánů 
architekta Ladislava Machoně na náro-
ží ulice Na Ořechovce a hlavního ná-
městí (čp. 487). Vedle stojí vlastní vila 
architekta Jaroslava Vondráka (Západní 
21/488) z let 1923–24. Vilu navrhl Von-
drák (1881 – 1937) jako solitér ve stylu 
expresivní moderny. Vstupní halu potom 
v roce 1930 nechal už ve funkcionalis-
tickém pojetí zastřešit, zároveň tím však 
umocnil expresionistické vyznění celé 
vily s momenty překvapení pro pozo-
rovatele. Je vskutku pozoruhodná, ta-

jemná, s mnoha komíny s výčnělky pro 
architektovy oblíbené holuby. Měl jsem 
příležitost navštívit tu dceru stavitele, 
paní Brzkovou, již věkovitou, ale čilou 
dámu. Provedla mne domem a zavzpo-
mínala na zimní terase vprostřed po-
zoruhodných sukulentů a jiných rostlin.

Trochu stranou, na počátku Střešovické 
ulice je vlastní vila architekta Bohumi-
la Hübschmanna (Hypšmana) čp. 565, 
postavena byla v l. 1926-27. Zajímavá 
je i vila průmyslníka Rudolfa Fišera  (U 
Laboratoře 22/538). Rudolf Fišer musel 
vilu na začátku okupace pro svůj židov-
ský původ opustit a jeho místo ironickou 
hrou osudu zaujal tvůrce holokaustu a 
válečný zločinec Adolf Eichmann. Ten 
vilu narychlo opustil v dubnu 1945. Pů-
vodní majitel Fišer se sem sice vrátil, 
ale už jen jako nájemník v obecní vile. 
Navíc dostal pro něj nemilého spolu-
bydlícího, levicového „zuřivého repor-
téra“  a německy píšícího novináře 
Egona Erwina Kische. A působivá je i 
stavba výzkumného ústavu cukrovar-
nického (později patřící Akademii věd) 
od Josefa Záruby – Pfeffermana (Cuk-
rovarnická čp. 112) z první půle 20. let. 

Petr Ryska, fefík                      
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Vila sochaře Bohumila Kafky

Ústřední budova



ZPRÁVY ZE ŠKOLY

| Školní rok se naplno rozběhl a žáci si 
během prvních tří měsíců zpestřili vý-
uku řadou akcí, ze kterých si odnesli 
nové zážitky a získali nové zkušenosti.

| V polovině září podnikli šesťáci se svou 
novou třídní učitelkou Gabrielou Hallett 
a tělocvikářkou Janou Radochovou ce-
lodenní výlet na Malou skálu v Českém 
ráji. Zde utužovali kolektiv v lanovém 
centru a projížďkou na raftech. Posled-
ního horkého dne tak využili i pro vodní 
radovánky. Výlet si všichni náramně užili.

| 20. září se konal fotbalový turnaj dívek 
na ZŠ Dědina.Turnaj byl zorganizován 
fotbalovým klubem Dukla Praha, kte-
rý ho pojal i jako nábor do dívčího fot-
balového kádru. A bylo z čeho vybírat. 
Náš tým sehrál čtyři zápasy a všechny 
soupeře s nemalým gólovým rozdílem 
porazil. Předností našich děvčat byla 
bojovnost a radost z každého fotbalo-
vého momentu. Velké nasazení bylo od-
měněno medailí a pohárem za 1. místo.

| Týž den se uskutečnilo první předsta-
vení Klubu mladého diváka. Šestnáct 
žáků s pedagogickým doprovodem vy-
razilo na divadelní představení Mikulá-
šovy prázdniny do Divadla v Celetné.

| Pro posílení bezpečnosti našich nej-
menších žáků v silničním provozu 
proběhla dne 21.9. na školním hřiš-
ti pro 1. a 2. třídu dopravní výchova.

| Na konci září a v průběhu října se 
některé třídy (2.A, 2.B, 3. třída, 5.B, 
6. třída) postupně vydaly na nedale-
ký pozemek sklízet brambory. Žáci se 
střídali v činnostech: vyorávání, sbí-
rání a třídění brambor, vláčení brá-

nou a udržování ohně. Všichni si za 
odměnu pak brambory upekli a na 
oheň přidali i pár klobásek a jablek.

| Začátkem října rozběhly v naší 
škole svou činnost různé kroužky.

| V říjnovém anglickém počasí se ode-
hrál ve dvou dnech turnaj v minifotbale 
mladších a starších žáků základních škol 
z Prahy 6. SK Aritma Praha hostila výběr 
žáků 6.-7.třídy a 8.-9. třídy. V turnaji na-
stoupili kvalitní soupeři s velkými fotba-
lovými zkušenostmi a projevilo se to i na 
výsledku starších žáků. Mladší žáci měli 
hratelnější soupeře, ale jedna výhra také 
nestačila na postup. Obdivuhodné je, že 
oba týmy i přes velmi nepříznivé poča-
sí měly chuť hrát. Z mladších žáků se 
předvedl v bráně Adam Bubák, který sly-

šel pochvalu i od jiných trenérů a hráčů.

|  V rámci výuky anglického jazyka na-
vštívila 7. třída divadelní představení 
Canterburské povídky. Studenti křes-
ťanského gymnázia odehráli v origi-
nále tři vybrané příběhy. Sedmáci  se 
tak seznámili s klasickým dílem anglic-
ké literatury a zároveň si procvičili své 
jazykové schopnosti a porozumění.

|  Vybraní žáci se pak odpoledne po 
škole věnovali hokejbalovému tréninku 
na Palmovce. Během příštího roku pro-
běhne v rámci projektu Hokejbalem pro-
ti drogám turnaj, proto se chtěli předem 
s tímto netradičním sportem seznámit. 
Trenér se žákům věnoval celou hodinu, 
trénovali např. držení hokejky, vedení 
míčku, přihrávky, střelbu a nakonec si 
zahráli zápas. Do dobrovolného tréninku 
se zapojili nejen chlapci, ale i děvčata.

|  V pondělí 24.10. navštívili třeťáci chrám 
sv.Víta. Prohlédli si nejen vnitřek kated-
rály, ale i Svatováclavskou kapli a stáli i 
před dveřmi se sedmi zámky vedoucími 
do korunní komory. Největším zážitkem 
byl výstup na jižní věž katedrály a zasta-
vení u jejích zvonů, včetně Zikmunda.

|  V průběhu října proběhlo pro devátou tří-
du několik prezentací zástupců středních 
škol a možná tak ulehčilo rozhodování 
některých žáků s výběrem střední školy.

|  Konec října byl zakončen stylově –  
žáci 9. třídy navštívili v rámci výtvarné 
výchovy významnou přehlídku designu 
Designblok. Žáci se seznámili s tím nej-
lepším, co se v loňském roce povedlo 
předním českým designérům a i s nejlep-
šími pracemi studentů uměleckých škol.

Ing. Michal Hevák, ředitel
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Utužování kolektivu v Malé Skále v Českém ráji

Lanové centrum děti bavilo

Přemysl Oráč by byl hrdý 

Brambory úspěšně sklizeny
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Městská hromadná doprava v Lysolajích

Všichni chceme v Lysolajích nejen by-
dlet, ale spokojeně žít. Jednou z věcí, 
na kterých nám mimořádně záleží, je 
zeleň. Ruku v ruce s tím, jak se sna-
žíme udržet venkovský charakter naší 
městské části zachováním historic-
kých pravidel, věnujeme péči i obno-
vě a tvorbě prvků, které podle naše-
ho názoru tento charakter dotvářejí. 
Jak jsme vás již informovali, podařilo se 
nám získat finanční prostředky  ve výši 
750 000 Kč z dotace hl. m. Prahy na vý-
sadbu  dřevin. Během podzimních dnů 
tak byly v naší městské části vysázeny 
tři nové aleje. Na mezi v horní části za-
hrádkářské osady Laťka bylo vysazeno 
35 ořešáků. Jsme přesvědčeni, že oře-
šáky do vesnice odjakživa patří a věří-
me, že vedle krajinotvorné funkce splní 
i další účel. Vzhledem k tomu, že se jed-
ná o ořešáky velkoplodé, bude alej jis-
tě vyhledávaným místem k podzimním 
procházkám, malí i velcí si pochutnají 
na oblíbených papírácích a kdo vaří či 
peče, může si přijít nasbírat ořechy tře-
ba do nádivky. Na začátku komunikace 

Poustka za statky byla vysázena jed-
nostranná smíšená alej z dvaceti dlou-
hověkých stromů. Devět dubů, sedm 
habrů a čtyři buky porostou do krásy 
celá desetiletí. Tato alej má unikátní vý-
znam. Stromy jsme se rozhodli věnovat 
našim nejmenším. Každé dítě, naro-
zené v Lysolajích v roce 2016 dostane 
„do kolébky“ jeden strom, který poros-
te současně s ním. Symbolicky budou 

stromy předány jednotlivým dětem při 
vítání občánků. A protože malí občánci 
jsou budoucí dospělí občané, doufáme, 
že své stromy ani v dospělosti neopustí 
a zůstanou Lysolajskými natrvalo. A tak 
jako jejich rodiče pro ně budou chtít i 
oni pro Lysolaje jen to nejlepší. I pro-
to jsme novou alej pojmenovali alejí 
Budoucnosti. Na pravé straně pokra-

čování ulice Poustka došlo k vykáce-
ní  přestárlých hrušní a na jejich místě 
byla vysázena sakurová alej. Pohled 
na kvetoucí sakury lahodí oku, včely, 
jejichž pěstování se v Lysolajích a okolí 
v současné době těší stále větší oblibě, 
si nové kvetoucí stromy rychle najdou a 
mladí a zamilovaní už nebudou muset 
pro májový polibek vážit cestu na Pet-
řín. Nová alej na své pojmenování ještě 
čeká, ukáže čas, jaký název se nako-
nec vžije. Kdo ví, možná právě Májová. 
V příštím roce plánujeme rovněž ob-
novit mobiliář naší městské části. Tato 
akce sice nenavazuje přímo na výsad-
bu nových alejí, nicméně bude důleži-
tou součástí celkové koncepce. V plá-
nu je nejen rozšířit stávající počet, ale 
i změnit vzhled laviček a odpadkových 
košů tak, aby lépe korespondovaly s 
nově upravenými plochami a vybízely 
nejen k posezení, ale i k zodpovědné-
mu přístupu v naší a k naší přírodě. 
Budeme rádi, když se s námi podělíte 
o svůj názor nejen na novou podobu 
těchto prvků, ale uvítáme i váš názor 
na to, v jakých místech Lysolaj by měly 
být lavičky a koše umístěny. Sami totiž 
nejlépe víte, kde zrovna vám chybějí. 

V poslední době se intenzivně věnuje-
me otázce nespolehlivé městské hro-
madné dopravě v naší městské části. 
Jak jistě víte, po otevření tunelové-
ho komplexu Blanka a nyní také díky 
uzavírce komunikace Korunovační do-
chází k denním kolapsům dopravy na 
Vítězném náměstí, kde je zároveň také 
umístěn terminál autobusových linek 
č. 355 a 160, které tvoří páteřní pro-
středky MHD do MČ Praha-Lysolaje.
Vozidla zůstávají v zácpách na ko-
munikaci Jugoslávských partyzánů 
před vjezdem na Vítězné náměstí, 
čímž dochází k zásadnímu zpožďo-
vání spojů a nezřídka je tak MHD v 
naší městské části velmi nespolehlivá. 
Na základě těchto problémů proběhla 
nejdříve jednání s ředitelem společ-
nosti ROPID, který přislíbil zjednání 
nápravy formou dočasného nasazení 
třetího vozu do provozu linky 160 v 
odpolední špičce, který by prodloužil 
obratové časy na Dejvické. Toto opat-
ření však ne zcela fungovalo. I nadále 
se množily stížnosti občanů, že dochá-
zí k situacím, kdy autobus linky 160 
vůbec v daný čas nepřijede. Našimi 
silami byl proveden průzkum situace 
a bylo zaznamenáno několik přípa-
dů, kdy autobus vůbec nevyrazil ze 

stanice Dejvická, resp. nevyjel ze stani-
ce Lysolaje. Dle našeho názoru je nepří-
pustné, aby spoj nepřijel vůbec a více 
než půl hodiny tak nejelo na trase nic. 
Obrátili jsme se tedy se stížností na ve-
dení Dopravního podniku hl. m. Prahy. 
Bylo nám sděleno, že  takto komplikova-
nou dopravní situaci, způsobenou pře-
devším velmi silnou individuální dopra-
vou, není bohužel možné vyřešit pouze 
úpravami v provozu hromadné dopravy.
Aktuálně je také projednáváno dal-
ší prodloužení vyhrazeného jízdní-
ho pruhu v ul. Jugoslávských party-
zánů až k ul. Zelená. To je řešení, 
které by pomohlo zvýšení pravidel-
nosti provozu všech dotčených linek.
Pro snížení negativních vlivů na provoz 
linky 160 se nám také podařilo prosa-
dit, aby od začátku října bylo nasaze-
no operativní zálohové vozidlo určené 
výhradně pro náhradu spojů linky 160.  
Vzhledem k trvání problémů byl od pon-
dělí 14. listopadu upraven dále jízdní 
řád linky 160 vložením dalšího vozidla 
do oběhu, což by i přes zvýšené eko-
nomické náklady Dopravního podniku 
hl. m. Prahy s tím spojené mělo situa-
ci vlivem prodloužení vyrovnávacích 
dob na konečných zastávkách zlepšit. 

Dle našich informací do uzávěrky tohoto 
čísla zpravodaje (18. 10. 2016) bylo oprav-
du toto opatření zavedeno a prospělo ke 
zlepšení situace. Pokud máte jiné zkuše-
nosti, budeme rádi, když nám  je sdělíte 
na tel. 220 921 959 nebo email umc@
praha-lysolaje.cz. My bychom se poku-
sili vyjednat další opatření, aby situace 
byla pro naše občany co nejkomfortnější. 

 

Vzhledem k velkým problémům, které 
způsobilo občanům naší městské čás-
ti zavedení parkovacích zón v Praze 
6 proběhla již jednání s radním hl. m. 
Prahy pro dopravu Petrem Dolínkem 
a starostou MČ Prahy 6 Ondřejem 
Kolářem o možnosti rozšíření vyme-
zené oblasti s nárokem na parkovací 
oprávnění za sníženou cenu o katastr 
MČ Praha-Lysolaje tak, aby si i ob-
čané Lysolaj mohli pořídit zlevněnou 
kartu na parkovací místa na území 
Prahy 6. Výše jmenované se podaři-
lo získat pro věc. Doufáme, že se co 
nejdříve podaří, aby Lysolaje byly do 
této parkovací lokality také zahrnuty.

ÚMČ Praha-Lysolaje

Parkovací zóny

Nové aleje v MČ



 

Žádáme rodiče, kteří mají zájem, aby 
jejich miminko narozené v roce 2016 
bylo přivítáno, obraťte se co nejdří-
ve na ÚMČ Praha-Lysolaje (tel. 220 
921 959, email: umc@praha-lyso-
laje.cz) s nahlášením jména a data 
narození miminka a jmen rodičů.

Děkujeme.

Vítání občánků

 

Pondělí 28. 11. 2016
křižovatka K Vinici x Nad Podbab-

skou skálou

Pondělí 5. 12. 2016
Hřebenová u  č.p. 181

Pondělí 12. 12. 2016
ul. Lysolajské údolí u č.p. 115

Pondělí 19. 12. 2016
Podholí x Dolina - ZO Sadová

Kontejner bude přistaven vždy                                
od 08:00 do 10:00 hodin.

BIO Kontejnery MČ

Sobota 21. 1. 2017 ve 20:00 hod.          Hotel Galaxie, Suchdolské nám. 9, Suchdol           Vstupné 200 Kč  
Vstup od 19:00 hodin s přípitkem na uvítanou se starosty pořádajících městských částí

Prodej vstupenek na úřadech 

  

 

 

MĚSTSKÉ ČÁSTI 

ve 20:00 hod.          Hotel Galaxie, Suchdolské nám. 9, Suchdol           Vstupné 200 Kč  
Vstup od 19:00 hodin s přípitkem na uvítanou se starosty pořádajících městských částí

Prodej vstupenek na úřadech městských části Lysolaje a Suchdol

5. SPOLEČNÝ REPREZENTAČNÍ PLES

Večerem provází     Zdeněk Vesecký
 

K tanci hraje      CAROLINE BAND

 

Slavnostní předtančení,  
slosovatelné vstupenky

tombole a mnoho dalšího

 

MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA - LYSOLAJE A PRAHA - SUCHDOL 

VÁS SRDEČNĚ ZVOU 

ve 20:00 hod.          Hotel Galaxie, Suchdolské nám. 9, Suchdol           Vstupné 200 Kč  
Vstup od 19:00 hodin s přípitkem na uvítanou se starosty pořádajících městských částí 

městských části Lysolaje a Suchdol 

REPREZENTAČNÍ PLES  

Zdeněk Vesecký 

CAROLINE BAND 

Slavnostní předtančení,   
slosovatelné vstupenky o výhry v bohaté 

a mnoho dalšího 

SUCHDOL  

 

Štěpkovač mohou v současné době 
občané využívat k likvidaci odpadu 
a vzniklou štěpku si mohou v pří-
padě zájmu odebírat (vhodné do 
kompostu, k mulčování záhonů a 
podobně). Štěpkování probíhá vždy 
ve čtvrtek od 09:00 do 11:00 ho-
din na základě telefonické domluvy. 
Místo štěpkování taktéž dle doho-
dy. V případě velkého počtu zájem-
ců rozhoduje dřívější objednání.                                                          
Bližší informace a rezervaci štěp-
kování je možné zajistit na ÚMČ 
Praha-Lysolaje, e-mail: umc@pra-
ha-lysolaje.cz, tel.: 220 921 959.

Štěpkování pro občany 

Vážení občané, pro zkvalitnění vaší 
informovanosti o aktuálních nabíd-
kách v naší obci (informace z MČ, 
plánované akce atd.) a současně s 
důrazem na okamžité informovaní při 
vzniku mimořádných událostí (např. 
přerušení dodávek vody, plynu, elek-
trické energie atd.) poskytujeme pro 
vás tzv. místní rozhlas „do kapsy“.
Tato služba umožňuje zasílání dů-
ležitých informací na zaregistro-
vaná čísla mobilních telefonů for-
mou krátkých textových zpráv. V 
dnešní době, kdy mobilní telefony 
používá téměř každý, vám nabízí-
me efektivní a rychlý systém zve-
řejňování důležitých informací. 
Služba funguje pro zákazní-
ky všech českých mobilních 
operátorů a je BEZPLATNÁ.

Přihlásit se můžete kdykoli! Přijď-
te osobně na Úřad MČ Praha - Ly-
solaje, Kovárenská 8/5 nebo nám 
sdělte vaše kontaktní údaje e-mai-
lem na umc@praha-lysolaje.cz či 
telefonicky na tel. č. 220 921 959.

SMS Rozhlas
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SPOLEK LIŠKA LYSOLAJE

Milé lišky a liščata, 

běžící čas přináší novinky, bohužel 
ne všechny jsou příjemné. Je mi vel-
mi líto, že po těžké nemoci odešel pan 
Pánek, dobrá duše naší obce, který 
rád pomáhal a staral se přes svůj po-
žehnaný věk o spoustu věcí v Lysola-
jích a také u nás v Lišce. Budeme na 
něj vzpomínat jako na milého člově-
ka, který si vždy našel chvilku, aby se 
zastavil a popovídal s námi o životě. 

Listopad jsme začali Černou hodin-
kou s představením Sněhurka od  
Theatru Víti Marčíka. Děti si tradičně 
vyrobily strašidelnou lampičku a vy-
daly se s námi na procházku do Ka-
ménky, kde našli strašidlácký poklad.

Konec roku v Lišce bude pestrý a čeká 
nás ještě několik zajímavých akcí. Pro-
bíhá pravidelný program v pondělí díky 
maminkám, které dobrovolně v Lišce 
vytvářejí tvořivou a rodinnou pohodu. 
Pokud hrajete, zpíváte, tvoříte doma s 
dětmi a máte chuť se o své dovednos-
ti podělit, přijďte a přidejte se k nám. 

Další Liščí univerzita na téma  Demo-
kratická výchova v rodině proběhla           

15. 11. od 17:15. Termíny připravova-
ných akcí najdete v našem kalendáři na 
www.mc-liska.cz/kalendar-akci-2016/.

Tvořivé pondělí od 9:30 do 11:30    
Herna, zpívánky a výtvarka

Dopoledne plné her, výtvarných čin-
ností a zpívání. Vstupné 50 Kč za 
rodinu, potřebné jsou přezůvky a 
svačina. Vhodné oblečení výhodou, 
používáme často prstové barvy a le-
pidla. Program vedou dobrovolníci.

Strollering se Soňou Hnilicovou

Pondělí a čtvrtek  od 10:00 do 11:00 
pravidelně ve Stromovce

Pokud máte zájem o lekce strolleringu, 
kontaktujte naši lektorku Soňu Hnilico-
vou na sona.hnilicova@strollering.cz.

Jemná jóga pro dospělé se Soňou 
Zemanovou

Každé úterý od 20:00 - 21:00 hodin

Pravidelné lekce Jemné jógy, cvičení 
vychází z Hatha jógy, která klade dů-
raz na práci s tělem (ásany) a dechem 
(pránájámu) a jejich vzájemné spojení. 
Je vedeno citlivou formou. Lekce jsou 
vhodné i pro začátečníky. Přijďte na-
čerpat novou energii, jemně si protáh-
nout tělo, relaxovat a naučit se poznat 
své tělo a pracovat se svým dechem. 
Hodiny jsou doplněny aromaterapií, 
léčivou vůní přírodních esenciálních 
olejů. Rezervace není nutná. Podlož-
ky a bločky na cvičení jsou k dispozici 
na místě. Více na http://www.mc-lis-
ka.cz/ nebo http://www.jogahrou.cz/

Kroužky ve škole a školce

Cvičení s Liškou v MŠ Pampeliška pro 
děti od 4 do 7 let

Každé úterý od 16:00 - 17:00 pokračuje 
cvičení s Liškou z důvodu rekonstrukce 
školy venku a v hasičárně. Rozvíjíme 
základní pohybové dovednosti, spor-
tovního ducha, rychlost, vytrvalost, sílu 
a obratnost. Děti vyzvedáme v MŠ, 
cvičíme v parku Kaménka za školou, v 
Houslích nebo na petangovém hřišti. V 
případě nepříznivého počasí nebo smo-
gové situace jsme s dětmi v hasičárně.

Lektorka: Marcela Blažková, Andrea 
Žitková.

Kroužek Lišák pro děti od 6 do 10 let

Čtvrtek 14:00 – 15:30 v ZŠ Járy Cimrmana

Zájmový ekologický kroužek pro zvída-
vé děti od 6 do 10 let, které mají rády 
přírodu, zvířata a rády chodí do příro-
dy. Součástí kroužku je péče o koně a 
ovce. Program zajišťuje Ábel z.s. Lek-
tor: Kamil Vaněk a Tereza Stankovičová.

Šikovná liščí tlapka 29.11. 2016 od 
16:00 do 18:00 hodin

Zase vlníme

Odpolední výtvarná dílna pro děti a je-
jich rodiče v hasičárně. Tentokrát se 
opět svezeme na vlně. O vlně, ovcích 
a ovčácké práci si budeme povídat 
a hrát se spolkem Ábel z.s. Vstupné 
50Kč. PS: pokud doma máte, vezměte 
s sebou tvrdé pečivo pro ovečky. Více 
zde: http://www.mc-liska.cz/lisci-tlapka/

Vypečený Advent 12. 12. 2016                      
od 20:00 hodin

Adventní večerní dílna pro maminky 
se zdobením perníčků a předvánoč-
ním posezením. Jako vstupné po-
stačí, když přinesete něco na zub či 
na pití. Přijďte posedět, popovídat, 
seznámit se, moc se na vás těšíme. 

Marcela Blažková

Fotosoutěž

Letos naposledy udělujeme cenu 
antilišáka za chování proti dob-
rým mravům. Bylo by pěkné, kdy-
bychom v budoucích letech tuto 
cenu nemuseli již udělovat vůbec.

Tentokrát si nelichotivé ocenění vy-
sloužil autor černé skládky bioodpa-
du  na konci Hliníku v blízkosti nového 

bytového domu Rezidence Lysolaje.
Vzhledem k tomu, že kontejnerů na 
bioodpad, které poskytuje Magistrát hl. 
m. Prahy a také náš úřad, je dostateč-
né množství, připadá nám toto jednání 
jako nepřípustné  a naprosto zbytečné.  

Pevně věříme, že se tento ne-
švar již nebude příště opakovat. 

ÚMČ Praha-Lysolaje

Antilišák



Malování klubovny hasičské 
zbrojnice 13. a 14. srpna 2016

O víkendu 13. a 14. srpna jsme se my, 
členové lysolajského SDH sešli v brz-
kých ranních hodinách na již dlouho 
plánované brigádě. Malovali jsme klu-
bovnu a provedli celkový úklid jak klu-
bovny, tak i celé hasičské zbrojnice. V 
pracovním nasazení jsme strávili oba ví-
kendové dny. Práce to byla náročná, ale 
stála za to. Klubovna září čistotou a ve 
zbrojnici se nám uvolnila spoustu místa. 

Preventivně výchovná činnost

Preventivně výchovná činnost a čas 
věnovaný vzdělávání mládeže patří 
neodmyslitelně k naší práci. Vždy nás 
baví, a to nejen proto, že se setkává-

me s kladným ohlasem dětí a rodičů, 
ale i proto, že tuto činnost pokládáme 
za velmi smysluplnou. Na podzim jsme 
se zúčastnili hned dvou takových akcí. 

První z nich byl příměstský dětský 
tábor Okna u Bezdězu.

Za dětmi se 3. září vypravili dva členo-
vé našeho sboru. Václav Vojtěch, jako 
instruktor lezec, dětem pověděl mnoho 
zajímavého o základech sebezáchrany, 
práci ve výškách a nad volnou hloubkou. 
Martin Čuda zde zastal místo instrukto-
ra první pomoci. Celá akce probíhala ve 
spolupráci s Českým červeným křížem 
a dobrovolnými vodními záchranáři. 

Druhou pak byl den IZS v Mateřské 
škole Jílkova

Ten se konal 21. září 2016. Tyto dny 
pořádá MČ Praha 6 ve spolupráci s 
Policií ČR, městskou policií, armádou, 
zdravotníky a hasiči profesionálními i 
dobrovolnými jako náhradu za bran-
nou výchovu. Děti zde mají možnost se 
seznámit jak s prací, tak i technikou a 
vybavením záchranných složek. Vel-

kou část vystaveného vybavení si pak 
mohou osahat nebo i dokonce vyzkou-
šet, což obvykle budí velké nadšení. 

Stavění protipovodňových opatření

25. září 2016 jsme se zúčastnili cviče-
ní na stavění protipovodňových opat-
ření, konkrétně se jednalo o protipo-
vodňovou ochranu Holešovic. Hlavní 

město Praha těmito cvičeními prověřu-
je koordinaci všech složek, které se na 
stavbě podílejí, a také to, zda jsou při 
ní schopny dodržet dané časové lhůty.

Cvičení Holešovice 2016 se uskuteč-
nilo na levém břehu Vltavy od Hláv-
kova mostu po budovu Lighthouse u 
Libeňského mostu. Jde o etapu 0004 

Holešovice, Stromovka, která patří k 
nejdelším v Praze. V rámci cvičení se 
postavilo v pěti úsecích celkem 1 171,8 
metru protipovodňových zábran. Po-
dílelo se na něm 350 cvičících a ná-
klady se pohybují okolo 1 100 000 Kč.

Smutné výročí 

18. října 2016 jsme si připomněli nedoži-
té 60. narozeniny našeho dlouholetého 
člena Václava Kloudy. Členové našeho 
výkonného výboru položili květiny na jeho 
hrob a uctili minutou ticha jeho památku.

Duše a dušičky

30. října jsme zúčastnili akce Duše a 
dušičky v oboře Hvězda. Jednalo se o 
halloweenskou akci MČ Praha 6  pro 
rodiny s dětmi, kde jsme se starali 
o otevřené ohně a předváděli ukáz-
ku hasičského vozu a další techniky. 

Ing. Anna Zapletalová

Sbor dobrovolných hasičů
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Den Integrovaného záchranného systému v Mateřské škole Jílkova

Úklid celé hasičské zbrojnice

Uctění památky Václava Kloudy
Příměstský tábor Okna



 

 
Sobota 26. 11. 2016, 14:00 Vánoční výtvarná dílna v sále hasičské 

zbrojnice pro děti i dospělé. 
  
Neděle 27. 11. 2016, 16:00 Adventní setkání spoluobčanů u 

lysolajského betlému od akademického 
sochaře Milana Váchy v parku Kaménka 
s vystoupením dětí ze ZŠ a následné 
slavnostní rozsvícení vánočního stromu. 

 
Neděle 4. 12. 2016, 15:00 Hasičská mikulášská besídka 

s diskotékou, nadílkou a mnohým dalším 
překvapením v sále hasičské zbrojnice. 

  
Neděle 11. 12. 2016, 13:00 Adventní petanquový turnaj                              

s ochutnávkou vánočního cukroví na 
hřišti u Zázračné studánky. 

 
Neděle 18. 12. 2016, 14:00 Vánoční koncert vážné hudby, vystoupí 

kvarteto ARCHI DI PRAGA, komorní 
orchestr, s pěvkyní a s uměleckým 
vedoucím Františkem Eretem. Zazní 
skladby starých mistrů, směs českých a 
světových vánočních koled v sále hasičské 
zbrojnice. 

 
Pondělí 19. 12. 2016, 16:00 Předvánoční setkání v základní škole 

spojené s vánočním programem. 
 
Sobota 24. 12. 2016, 24:00 Půlnoční setkání u kapličky Panny Marie 

Sedmibolestné v Houslích se svátečním 
úvodním slovem, svařeným vínem           
a koledami. 

 
Neděle 1. 1. 2017, 14:00  Sousedská novoroční procházka po 

krásách Lysolaj. Sraz na Novoročním 
mostku v parku Kaménka. 

 
Všichni jste srdečně zváni! 



PRO DĚTI 
 WWW.POHODOVASKOLICKA

WWW.MCHOROMERICE.RAJ
SQUASH CENTRUM 

TELEFON : 737 258

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PRO DĚTI OD 2 DO 6 LE
WWW.POHODOVASKOLICKA.WEBSNADNO.CZ

WWW.MCHOROMERICE.RAJCE.IDNES.CZ
SQUASH CENTRUM - NEBUŠICKÁ 709

 

POHODOVÁ ŠKOLIČKA
PRO ANČU I TONÍČKA.
ZPÍVÁME SI PÍSNIČKY,
POVÍDÁME BÁSNIČKY.

HRAJEME SI, VYRÁBÍME
A NA HŘIŠTĚ POSPÍCHÁ

UČÍME SE VŠEMU RÁDI,
PŘIJĎTE TAKÉ, KAMARÁ

258 885 

  . 
 

2 DO 6 LET 
.WEBSNADNO.CZ 

CE.IDNES.CZ     
NEBUŠICKÁ 709 

POHODOVÁ ŠKOLIČKA 
PRO ANČU I TONÍČKA. 
ZPÍVÁME SI PÍSNIČKY, 
POVÍDÁME BÁSNIČKY. 

HRAJEME SI, VYRÁBÍME 
A NA HŘIŠTĚ POSPÍCHÁME. 

UČÍME SE VŠEMU RÁDI, 
PŘIJĎTE TAKÉ, KAMARÁDI 

                                                                                                                                                                                                                                                 11

Volby do Senátu Parlamentu České republiky
Během dvou říjnových víkendů se v na-
šem volebním obvodu uskutečnily volby 
do Senátu Parlamentu České republiky.  
V pátek 7. října a v sobotu 8. října 2016 
proběhlo 1. kolo, ve kterém ani jeden 
kandidát v našem obvodu nezískal po-
třebných 50 % všech hlasů. Nejvíce hla-
sů získal Mgr. Jiří Růžička (TOP+STAN)
s 42,31 % (v Lysolajích dokonce 62 %). 
Do druhého kola s ním postoupil Václav 
Bělohradský (SZ+ČSSD), který získal 

celkem 16,72 % (v Lysolajích 9,55 %). 
Na dalších místech se umístil Bc. Fran-
tišek Stárek (ODS) s 13,71 % (v Lyso-
lajích 7,92 %), Vlastimil Harapes (ANO 
2011) s 13,3 % (v Lysolajích 11,42 %), 
kandidáti na dalších místěch neobdr-
želi více než 6 %. Volební účast v naší 
městské části byla nadprůměrná - cel-
kem 48,7 %. O následujícím víkendu 14. 
a 15. října se uskutečnilo 2. kolo mezi 
dvojicí kandidátů, kteří v 1. kole získali 
nejvíce hlasů. Novým senátorem za náš 

volební obvod se stal Mgr. Jiří Růžička, 
který získal ve 2. kole celkem 72,06 % 
hlasů (v Lysolajích dokonce 83,87 %), a 
porazil tak svého soupeře Václava Bělo-
hradského, který získal 27,93 % (v Lyso-

lajích 16,12 %). Volební účast ve 2. kole 
v naší městské části byla nižší než v kole 
1., ale přesto nadprůměrná - 34,8 %. 

ÚMČ Praha-Lysolaje

 

 
Sobota 26. 11. 2016, 14:00 Vánoční výtvarná dílna v sále hasičské 

zbrojnice pro děti i dospělé. 
  
Neděle 27. 11. 2016, 16:00 Adventní setkání spoluobčanů u 

lysolajského betlému od akademického 
sochaře Milana Váchy v parku Kaménka 
s vystoupením dětí ze ZŠ a následné 
slavnostní rozsvícení vánočního stromu. 

 
Neděle 4. 12. 2016, 15:00 Hasičská mikulášská besídka 

s diskotékou, nadílkou a mnohým dalším 
překvapením v sále hasičské zbrojnice. 

  
Neděle 11. 12. 2016, 13:00 Adventní petanquový turnaj                              

s ochutnávkou vánočního cukroví na 
hřišti u Zázračné studánky. 

 
Neděle 18. 12. 2016, 14:00 Vánoční koncert vážné hudby, vystoupí 

kvarteto ARCHI DI PRAGA, komorní 
orchestr, s pěvkyní a s uměleckým 
vedoucím Františkem Eretem. Zazní 
skladby starých mistrů, směs českých a 
světových vánočních koled v sále hasičské 
zbrojnice. 

 
Pondělí 19. 12. 2016, 16:00 Předvánoční setkání v základní škole 

spojené s vánočním programem. 
 
Sobota 24. 12. 2016, 24:00 Půlnoční setkání u kapličky Panny Marie 

Sedmibolestné v Houslích se svátečním 
úvodním slovem, svařeným vínem           
a koledami. 

 
Neděle 1. 1. 2017, 14:00  Sousedská novoroční procházka po 

krásách Lysolaj. Sraz na Novoročním 
mostku v parku Kaménka. 

 
Všichni jste srdečně zváni! 

Volební účast byla vysoká Volební komise pilně sčítala

Přenosná volební schránka sloužila za 
každého počasí

Jiří Růžička se narodil v roce 1948 
v Praze. Absolvoval Fakultu tělesné 
výchovy a sportu Univerzity Karlo-
vy v oboru tělesná výchova – český 
jazyk a literatura. Od roku 1978 učí 
na Gymnáziu Jana Keplera v Pra-
ze 6, kde je od roku 1990 ředitelem.
Je jedním ze spoluautorů projektu zá-
žitkových kurzů středoškoláků v ČR, 
spoluzakladatel celostátního „Hnutí 
GO“ a spoluzakladatelem Asociace 
ředitelů gymnázií. V oblasti výcho-
vy a vzdělávání několikrát oceněn 
za odborné práce. V roce 2014 zís-
kal významnou cenu Učené společ-
nosti České republiky pro pedagogy.
Nikdy nebyl členem žádné politické 
strany. Celý život aktivně sportuje, 
především v lehké atletice, lyžování a 
cyklistice. Je ženatý a má dva syny.

Představujeme nového 
senátora 



ZA HUMNY
| Dobrá zpráva pro řidiče: Korunovační 
by měla být otevřena už v půli prosince.

| Tři kulturní projekty za 281 milionů 
korun chce vybudovat středočeské 
hejtmanství. Jedním z nich je i archeo-
logická expozice v Roztokách u Prahy. 
Skanzen, tvrz a muzeum by se mohly 
dočkat nových lákadel na návštěvníky. 
„Naše muzea mají ve sbírkách mnoho 
zajímavých pokladů, které chceme zpří-
stupnit veřejnosti a uchovat pro příští 
generace. K tomu by měly sloužit i dnes 
schválené projekty,“ uvedl středočeský 
radní Zdeněk Štefek. Ve Středočeském 
muzeu v Roztokách u Prahy by při zisku 
finančních prostředků měla vzniknout za 
77 milionů korun archeologická expozi-
ce Stopami věků. Interaktivní výstava v 
obnovené stodole nahradí původní ex-
pozici Cesta pravěkem k českému stá-
tu. „V Roztokách bude tímto projektem 
ukončena obnova celého areálu. Kraj již 
zrealizoval obnovu zámku a Braunerova 
mlýna a zajistil i zdroje na nový zářič pro 
unikátní konzervační ozařovací praco-
viště,“ řekl Štefek. Na nejvíc peněz by 
mělo vyjít rozšíření skanzenu v Kuřimi 
na Kolínsku.  Třetím projektem schvále-
ným Středočeským krajem je revitaliza-
ce části hradenínské tvrzi na Kolínsku. 

| Areál bývalého pivovaru v Kralupech 
nad Vltavou na Mělnicku, který bude 
součástí rozsáhlé přestavby centra měs-
ta, brzy přijde o další nevyužité stavby. 
Demolice se podle místostarosty města 
Libora Lesáka dočká nejen expediční 
hala, která stojí mezi balírnou bývalého 
mlýna a pivovarem, ale i stáčírna. S ne-
příliš vzhlednými stavbami totiž projekt 
nového centra nepočítá. Na místě, kde 
nyní expedice stojí, vznikne prostor vy-
užitelný jak pro potřeby balírny, tak pro 
pivovar. Ani jedna z budov však nebu-
de sloužit svému původnímu účelu. V 
balírně, kterou město prodá soukromé-
mu investorovi za zhruba šest milionů 
korun, mají vzniknout byty, kanceláře a 
například i centrum pro matky s dětmi. 
Pivovar, který si město ponechá, má 
být přestaven na multifunkční objekt, v 
němž bude společenský sál nebo třeba 
knihovna. Demolici expediční haly, kte-
rá se má stihnout ještě v letošním roce, 
bude předcházet zbourání hotelu Praha. 
S tou se už začalo. Chátrající budova 
stojí také v pivovarském areálu. „Hotel 
Praha musí jít k zemi, protože nezapa-
dá do koncepce přeměny centra města, 
navíc je prý ve velmi žalostném stavu,“ 
tvrdí kralupský starosta Petr Holeček. 
„Hotel Praha, který byl postaven za 

první republiky, byl tehdy nejmoderněj-
ší budovou v centru města. Svou hod-
notu tedy jistě měl, ale v devadesátých 
letech minulého století byl necitlivě pře-
stavěn. Největší ránu pak budově zasa-
dily povodně v roce 2002,“ konstatoval 
starosta. Podle něho se po povodních 
tehdejší majitel o hotel úplně přestal 
starat. Dlouhé měsíce stála ve sklepích 
voda, která objekt zásadním způsobem 
narušila. Následně hotel koupilo měs-
to, které na zbourání hotelu dostalo 
dotaci z ministerstva pro místní rozvoj.

| Svou sochu Švejka v životní velikosti 
budou mít Kralupy nad Vltavou na Měl-
nicku. Myšlenka, která se začala napl-

ňovat před dvěma a půl lety, míří k cíli. 
Na soše podle návrhu výtvarníka Karla 
Zemana z Jeviněvsi pracuje ve svém 
ateliéru v Nové Pace sochař Albert Krá-
liček. Zatím jde o hliněný model, který 
bude základem pro bronzový odlitek. 
Vytvoří i pamětní desku s textem: „Josef 
Švejk, válečný veterán, čekající na kra-
lupského drogistu.“ Pod ní bude podpis: 
„Vděční občané města přejí věčnou slá-
vu románu Jaroslava Haška Osudy dob-
rého vojáka Švejka za světové války.“  

Kralupská socha Josefa Švejka bude na 
dohled od někdejší kralupské drogerie 

šikovatele Jana Vaňka, Haškova přítele, 
jehož postava se vyskytuje i ve světo-
známém románu, kde jsou Kralupy nad 
Vltavou zmíněny sedmkrát. Seznámili 
se ve vojenském sběrném táboře u Víd-
ně v roce 1915. Románový hrdina, celý 
z bronzové slitiny, bude sedět na kovové 
parkové lavičce, na níž si k němu budou 
moci přisednout dva až tři lidé. Na klíně 
bude mít pejska plemene stájový pinč. 
Kralupští radní vyhlásili na jaře stejného 
roku veřejnou sbírku, kam dárci do letoš-
ního léta přispěli částkou 562 800 korun. 

| V sobotu 12. listopadu byla na Far-
mářských trzích na Vítězném náměstí v 
Dejvicích zahájena výstava Příběh loga 
OF. Slavnostního zahájení se zúčastnil 
autor loga a výstavy Pavel Šťastný, ře-
ditel Knihovny Václava Havla Michael 
Žantovský, starosta Prahy 6 Ondřej Ko-
lář a Jan Lacina. Revoluční logo vzniklo 
v listopadu roku 1989 a stalo se sym-
bolem Sametové revoluce. Pavel Šťast-
ný, grafik a designér, od té doby vytvořil 
mnoho jeho variant, často ve spojitosti 
s nějakou významnou společenskou 
událostí. Logo OF vzniklo v podstatě 
náhodně, zato spousta jiných log z dílny 
Šťastného rozhodně ne. Pro představu 
o šíři jeho tvorby a imaginace můžeme 
uvést například Seznam.cz, Datart, Art-
Gen, Paraple, Banánové rybičky, nebo 
právě Farmářské trhy na Kulaťáku.

| MČ Praha 6 vyhlašuje výtvarnou ote-
vřenou jednokolovou soutěž na výtvar-
ný objekt „Lavička Ferdinanda Vaňka“. 
Soutěž byla vyhlášena 3.11.2016, lhů-
ta pro  odevzdání soutěžních návrhů 
bude ukončena dne 12.12.2016 ve 
12:00 hodin. Více informací k výtvar-
né soutěži a zadávací podmínky na-
leznete na úřední desce MČ Praha 6.

Návrh vzhledu centra Kralup nad Vltavou
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Socha Švejka se svým autorem
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|  Chátrající Panský statek v Troji čeká 
proměna v luxusní rezidenční projekt. 
Za rekonstrukcí historických budov a 
výstavbou nových bytových domů stojí 
developerská společnosti Coast Capital 
Partners (CCP). Trojský projekt navrhlo 
architektonické studio Loxia. Stavbu za-
jistí společnost Metrostav, která vyhrá-
la výběrové řízení. Výstavba začne do 
konce letošního roku. První obyvatelé 
se do komplexu s 66 bytovými jednotka-
mi mají nastěhovat na konci roku 2018.
Projekt jim nabídne celkem 13 budov 
stojících na více než 8 000 m² včet-
ně střešních nástaveb s výtahy, které 
umožní přímý a bezpečný přístup do 
soukromé podzemní garáže. Šest objek-
tů budou přestavěné původní historické 
stavby, které jsou památkově chráněny.
Rezidenční projekt Troja je další vlajko-
vou lodí společnosti CCP. Nachází se v 
blízkosti původního Trojského zámku ze 
17. století a mnozí toto místo považují 
za nejlepší lokalitu v Troji. Tato lokalita je 
jednou z posledních poměrně rozlehlých 
lokalit, které jsou v Troji ještě k dispozici.

|  Troja má být ještě lepší. Do dvou let 
by se tam mohla začít stavět nová dráha 
pro vodní slalom. Kanoistický svaz má 
k dispozici projekt i vizualizace. Stavba 
by měla stát zhruba 120 milionů korun.
Zastupitelstvo hlavního města schválilo 
výkup klíčových pozemků za 20 milionů 
korun kvůli plánované revitalizaci veřej-
ného prostoru Troja - Vodácká, jehož má 
být nová trať součástí. Zbývá dokončit 
výkup menších pozemků, změnu územ-
ního plánu a zajistit financování. Nová 
trať bude 12 metrů široká, 270 metrů 
dlouhá, bude mít převýšení kolem čtyř 
metrů a kapacitu 1 500 diváků. Celkem 
by dráha měla měřit 529 metrů a na 
jejím dolním toku budou odpočinkové 

plochy pro veřejnost. Přes trať budou 
vybudovány dva mosty a také vratný ka-
nál. Celý prostor kolem vody se otevře 
veřejnosti, zmizí ploty, přibudou nové 
možnosti pro volnočasové aktivity a ule-
ví se ulici Vodácká kolem stávajícího 
kanálu, kterou si oblíbili chodci, cyklisté 
či bruslaři. Nová dráha bude využívána 
zejména k přípravě pro vodní slalom, 
rodeo a rafting, dále k výcviku studen-
tů a složek integrovaného záchranného 
systému a také ke komerčním aktivitám 
pro veřejnost. Obtížnost stávající slalo-
mové dráhy bude snížena na rekreační 
splouvání a pro trénink začátečníků. V 
areálu o rozloze 11 hektarů by měly být 
plochy s herními a sportovními prvky, 
lanové centrum, hřiště pro děti, ven-
kovní posilovna, hřiště pro míčové hry 
či malé kulturní atrium s letním kinem.

| Pražské planetárium ve Stromovce 
otevřelo v úterý zmodernizovaný sál 
Starvid. Nainstalovalo v něm nový pro-
jekční systém za více než čtyři miliony 
korun. Promítaný obraz má osm mi-
lionů obrazových bodů, což je téměř 
čtyřikrát větší rozlišení, než měl dosa-
vadní systém. Multifunkční sál tak po-
dle vedení planetária umožní rozšířit 
programovou nabídku pro veřejnost.  

„V sále byl původně systém z roku 
2005, elektronika ale zastarala velice 
rychle. Nemělo to dostatečné rozlišení, 
dostatečný kontrast a nejhorší bylo, že 
obraz se vytvářel ze dvou projektorů, 
takže tam víceméně bylo vždy vidět, že 
je obraz složený,“ řekl ČTK zástupce 
ředitele Jan Šifner. Výhodu pro diváky 
spatřuje v tom, že obraz bude jednolitý 
a profesionální. Pražské planetárium 
ve Stromovce je příspěvkovou organi-
zací hlavního města, otevřeno bylo v 

roce 1960 a patří mezi 50 největších v 
Evropě. Nabízí program pro veřejnost a 
školy a pro zájemce o astronomii i řadu 
zájmových kurzů a kroužků. Vlastních 
pořadů o vesmíru má kolem 50. Každý 
rok ho navštíví několik desítek tisíc lidí.

|  Ke konci letošního roku odejde z funk-
ce uměleckého šéfa Dejvického divadla 
režisér Michal Vajdička. Nastoupil sem 
oficiálně v září 2014, s dejvickou scénou 
ale spolupracoval už od sezony 2011/12 
jako režisér inscenací Ucpanej systém a 
Racek.  „Plánovaný odchod uměleckého 
šéfa ke konci roku 2016 v žádném pří-
padě neohrožuje nejbližší budoucnost 
divadla. Do konce sezony 2017/18 bude 
realizován umělecký a dramaturgický 
plán, který byl ještě pod jeho vedením 
sestaven,“ uvedla ředitelka Eva Kejkr-
tová Měřičková. Podle ní vedení scény 
věří, že bude s Vajdičkou nadále spolu-
pracovat jako s režisérem. K rozhodnutí 
rezignovat jako umělecký šéf Dejvické-
ho divadla dospěl Vajdička po zvážení 
všech okolností, které by mu v budouc-
nu komplikovaly vykonávání této časově 
náročné pozice. „K nim zejména patří 
jeho dlouhodobé závazky na Slovensku 
a v neposlední řadě i osobní důvody.“ 

| Obyvatel Prahy za letošní první pololetí 
přibylo o 5 325 na téměř 1,273 milionu. 
Většina nových obyvatel se přistěho-
vala (18 405), častěji z jiných regionů 
ČR  (11 076) než ze zahraničí. Počet 
Pražanů se zvýšil také kvůli tomu, že 
se narodilo o 1 272 lidí víc než zemřelo. 
Z metropole se naopak vystěhovalo 14 
352 lidí, kteří mířili převážně do jiných 
částí Česka, do zahraničí odešlo zhru-
ba 3 500 Pražanů. Do Lysolaj se přistě-
hovalo v průběhu dosavadního roku 58 
nových občanů a narodilo se 8 občánků. 

|  Dopravní podnik hl. m. Prahy bude 
po čtyři měsíce testovat další velkoka-
pacitní autobus, který by mohl pomo-

ci vyřešit situaci se stále přibývajícím 
počtem cestujících mezi centrem Pra-
hy a Letištěm Václava Havla. Tříčlán-
kový autobus Van Hool bude nejdelší, 
jaký kdy vyjel na české silnice.  fefík

Vizualizace proměny Panského statku v Troji

Tříčlánkový autobus Van Hool



 

Milé fotografky, milí fotografové!

Z příspěvků na téma Podzimní pro-
měny, jež dorazily do redakce Ly-
solajského zpravodaje, odbornou 
porotu naší  fotosoutěže nejvíce za-
ujala proměna hřibu na mochomůr-
ku. Vtipný snímek vytvořila Martina 
Matajová. Gratulujeme k vítězství. 
Cena od partnera fotosoutěže Cen-
tra FotoŠkoda, poukaz v hodnotě 
500 Kč na fotoslužby, je připravena k 
vyzvednutí na ÚMČ Praha-Lysolaje. 

        

                                                               

V zimních měsících vyhlašujeme 
soutěž s tématem: 

Ledové obrázky.

Dětští výherci tohoto kola obdrží vstu-
penku pro celou rodinu do Pohádko-
vého mlýna v Bartoušově u Jičína. 

Dospělí fotografové se mohou těšit 
jako vždy na poukaz v hodnotě 500 
Kč na fotoslužby Centra FotoŠkoda.

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

ÚMČ Praha-Lysolaje

Fotosoutěž Životní jubilea
Pan Vlastislav Vinař

narozen 1. 10. 1931 - 85 let 
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Foto: Martina Matajová

Jubilantům upřímně gratulujeme.
Přejeme vše nejlepší a hodně zdraví 

do dalších let.

ROZLOUČENÍ

Pan Jindřich Pánek zesnul 
dne 28. 10. 2016 ve věku 80 let.

Jindrův čas nadešel nedlouho po 
jeho 80. narozeninách. Celý život 
prožil v Lysolajích, v minulosti půso-
bil v zastupitelstvu, jako předseda a 
později člen Sociální komise se po-
dílel na veřejném životě, pomáhal 
při všech akcích, ať už se jednalo o 
prostý úklid nebo vrchol společenské 
sezony, bez něj by se neobešlo žádná 
oslava narozenin, organizoval i setká-
vání Klubu aktivního stáří. V posled-
ních letech jsme ho mohli potkávat 
na jeho pravidelných obchůzkách po 
vesnici, za každého počasí, vždy ve 
stejný čas, vždy v dobré náladě. Ni-
kdy se nezapomněl zeptat na zdraví 
a potřeby těch, které právě potkal. 
Ať už ho měli lidé rádi více či méně, 
málokdo se s ním nezastavil a nepro-
hodil pár slov. Už z dálky se se všemi 
vítal. Zkrátka k Lysolajím neodmysli-
telně patřil a nikomu nebyl lhostejný, 
stejně tak, jako nikdo nebyl lhostejný 
jemu. Svým způsobem tím  určoval 
Lysolajím jakýsi rytmus. Jeho veselé 
a z dálky slyšitelné „Ahoj, kamaráde!“ 
nám  bude chybět. Stejně jako Jindra. 

za Komisi zdravotní a sociální
MUDr. Marie Štědrá

Paní Jana Benešová

narozena 4. 11. 1941 - 75 let 

 

Pořad bohoslužeb o Vánocích

Dne 24. 12.  sobota  ŠTĚDRÝ DEN                                                                 
mše sv. v  7:45  

Večer:   Mše sv. z vigilie slavnosti       
NAROZENÍ PÁNĚ ve 22:00

Dne 25. 12.   neděle     
Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ, v   8:15                                 
Dne 26. 12.   pondělí, Svátek sv. Ště-
pána, prvomučedníka, v  8:15                                
Dne 27. 12.   úterý, Svátek sv. Jana 
apoštola, evangelisty, v   8:15                           
Dne 28. 12.   středa, Svátek svatých 
Mláďátek, mučedníků, v   8:15                            
Dne 29. 12.   čtvrtek, Pátý den v ok-
távu, Narození Páně, v   8:15
Dne 30. 12.   pátek, Svátek Svaté 
Rodiny Ježíše, Marie a Josefa, v  8:15
Dne 31. 12.   sobota     
Narození Páně, v   8:15

Dne   1.   1.   neděle     
Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY              
MARIE, v  8:15  
Dne   2.   1.   pondělí                                                             
Sv. Basila Velikého a Řehoře Nazián-
ského, v  7:45
Dne   3.   1.   úterý       
Narození Páně, v  7:45
Dne   4.   1.   středa      
Narození Páně, v  7:45
Dne   5.   1.   čtvrtek    
Narození Páně,  7:45
Dne   6.   1.   pátek       
Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ, v  17:00
Dne   9.   1.   pondělí    
Svátek Křtu Páně, v  7:45

Srdečně Vás zveme!
sestry dominikánky

Klášter mnišek                          
Kazatelského řádu



Fotosoutěž

Periodický tisk 
územního samosprávného celku
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Fotosoutěž

Úspěch PC na Mistrovství ČR

Mistrovství České republiky 55 Plus se 
uskutečnilo v sobotu 10. září v Chru-
dimi. Letošní ročník zaznamenal dopo-
sud nejvyšší účast, proti loňsku téměř 
dvojnásobnou, ve startovní listině bylo 
33 přihlášených týmů. Titul získali ostří-
lení hráči SLOPE Brno Jaroslav Hvížď, 
František Harašta a Luboš Šlapanský st.
Hrála se čtyři kola švýcarským systémem 
s postupem mezi šestnáct nejlepších. 
Základní část turnaje se časově po-
měrně natáhla. Kromě technické pře-
stávky to způsobily dohrávky jednotli-
vých kol, kdy i po 75minutovém limitu 
se hrály dodatečné náhozy a často ani 
hodina a půl nestačila. Po základní 
části se do závěrečné šestnáctky do-
staly celkem očekávané sestavy, ale 
hned první vyřazovací kolo přineslo 
několik výrazných překvapení, když 
vypadlo hned pět prvních  nasazených 

týmů. Do osmičky se dostalo družstvo 
s čerstvě registrovanými hráči UBU 
(Bayer, Mikšovský, Bayerová), ale i 
kombinovaný tým hráčů Šrubař, Petu-
ra, Rychtář, kteří v posledních letech 
startují jen sporadicky. Zejména téměř 
bezchybně střílející Jiří Šrubař dělal 
soupeřům velké starosti. Totéž se dalo 
říci o Lubošovi Šlapanském ze SLO-
PE Brno, který střílel jednu soupeřo-
vu kouli za druhou i se svým typickým 
dovětkem: „Dneska mi to moc nejde.“
Do semifinále se dostal tým Vaníčko-
vá, Pflimpflová, Faust po vítězství nad 
trojicí Ježek st., Hejl st., Mallat, dále 
triplet SLOPE Brno (Hvížď, Harašta, 
Šlapanský) po kanárové výhře nad 
Vrchlabím (Švimberský, Žižka, Matou-
šek), albrechtické družstvo (Ševčík, 
Bukovčík, Vajčovec) po úspěšném 
zápase s Kolovou (Kacerovský, Kra-
ssa, Kuchler, Imlauf) a trojice Šrubař, 
Petura, Rychtář po překonání týmu 
UBU (Bayer, Mikšovký, Bayerová). 

Pétanque club Lysolaje

Petanque club Lysolaje Fotosoutěž

Dne 17. 9. 2016 proběhl 18. ročník 
turnaje ,,O pohár starosty Lysolaj“ 
ve čtyřboji. Turnaje se zúčastnilo 11 
dvojic. Vzhledem k nepřízni počasí 
se celý turnaj uskutečnil v tělocvič-
ně ČZU hracím systémem každý s 
každým. Turnaj byl po dohodě účast-
níků zredukován na tři disciplíny.
Neodehrál se tenis. Po odehrání 
všech zápasů ve třech disciplínách 
a sečtením všech dosažených vý-
sledků jednotlivých dvojic skončil 
turnaj tímto výsledkem: 1. místo – 
Fišer/Dvořák, 2. místo – Hrádek/
Hrádek, 3. místo – Kuželka/Křeček. 
Organizátor turnaje děkuje Úřa-
du městské části Praha-Lyso-
laje za finanční podporu a paní 
Alici Vávrové za občerstvení.

Jiří Kuželka

Lysolajský čtyřboj

na podporu zdravotně znevýhodněných a seniorů

Čtvrtek 8. 12. 2016 od 19 hodin
Společenský sál Da Ezio (Nebušická 75, Praha 6 Nebušice)

Malý předvánoční dárek a hodnotná tombola!
Vstupné je 200 Kč

Partneři akce:

na podporu zdravotně znevýhodněných a seniorů

 hodin

Vánoční
charitativní večer 

plný písniček a  dárků

Nadační fond PEČOVATEL 
a kapela LÍSTEK 

Vás zvou na

www.pecovatel.cz

Předání vítězného poháru



                                                                                            Rádi bychom apelovali na majitelů psů 
v naší městské části, aby si uvědomi-
li, že zde žijeme všichni společně, byli 
ohleduplní ke svému okolí a po svých 
čtyřnohých miláčcích uklízeli. Zatravně-
né plochy jsou totiž zejména za pěkné-
ho počasí využívány k dětským hrám a 
dospělí je využívají k odpočinku a pro-
cházkám s kočárky. Na tato veřejná pro-
stranství psí exkrement opravdu nepatří. 
Naše městská část věnuje velkou péči 
místní zeleni. Nedbalost majitelů psů 
nejen zhoršuje kvalitu trávení volného 
času našich občanů, ale i komplikuje 
práci zaměstnancům údržby zeleně. Na 
exponovaných místech jsou z tohoto dů-
vodu rozmístěny koše na psí exkremen-
ty. Využívejte je k úklidu, a pomůžete tím 
udržet čistotu našeho okolí. Podněty a 
stižnosti na nevhodné chování majite-
lů psů jsou častými problémy, na které 
opakovaně upozorňují místní obyvatelé 
během různých projednávání a anket. 

Upozorňujeme také, že tento nešvar 
je nejrozšířenější u majitelů, kteří své 
psy vůbec nemají přihlášeny v naší 
městské části. Obyvatelé Lysolaj  a 
naši pracovníci úklidu se tedy potý-
kájí s něčím, nač neplynou do naší 
pokladny žadné příslušné poplatky.

Žádáme občany o spolupráci, uklízejte 
po svých psech a apelujte i na ostat-
ní majitele, aby tak také činili. Všich-
ni si přejeme žít v čistém prostředí. 

Děkujeme.

 

 

 

 

 

Pomozte nám udržet čistotu ulic, trávníků a hřišť

V průběhu října jsme obdrželi žádost od 
manželů Pfeiferových, majitelů nemovi-
tosti na adrese Lysolajské údolí č. p. 1, 
o zbourání historické brány u nejstarší-
ho statku v MČ Praha-Lysolaje – Dvůr 
Kunšovských. Majitelé nemovitosti do-

ložili nutnost zbourání brány statickým 
posudkem společnosti STATIKA s.r.o., 
s č. TP-045-15, který hovoří o havarij-
ním stavu předmětné brány. Nejedná se 
sice o statek ani bránu pod památkovou 
ochranou, avšak o stavbu s význam-

ným historickým a architektonickým od-
kazem v naší městské části. Písemné 
zmínky se totiž datují až do počátku 17. 
století. Naše městská část by ráda fi-
nančně majitelům nemovitosti v otázce 
záchrany této památky pomohla, ale v 
rámci našeho rozpočtu to není možné. 
Již v roce 2011 jsme majitele upozor-
ňovali  na špatný stav brány a žádali 
je o zjednání nápravy. Vzhledem k 
tomu, že se jedná o takto významnou 
památku a její současný havarijní stav, 
požádali jsme hl. m. Prahu o zváže-
ní přidělení dotace, ale neúspěšně. 
Proto jsme rádi, že se po letech po-
dařilo najít společnou řeč s majiteli, 
kteří se zavázali, že bránu nechájí 
na vlastní náklady odborně zrekon-
struovat, za což jim velice děkujeme.

ÚMČ Praha-Lysolaje

Zánik již historické bráně nehrozí


