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Vážení sousedé, žádné jiné roční období nemá 
tak špatnou pověst jako podzim. Plískanice, 

vítr honí mraky po nebi, Slunce nemá ze zatažené 
obloze kudy protlačit své paprsky a zahřát pozem-
šťany rozmrzelé a mírně zmatené změnou času. 
Maminky svádějí s malými dětmi boje o čepice ač 
dobře vědí, že budou odloženy sotva se za rato-
lestí zaklapnou dveře, protože děti jsou proti zimě 
zkrátka imunní.  Majitelé vozidel, nikoliv však garáží, 
za nevlídného ranního šera přemýšlejí o tom, proč 
se listí ze všech stromů v okolí přes noc sneslo právě 
na jejich čelní sklo. Slabší (a nebo zodpovědnější a 
pragmatičtější?) povahy už chytají závrať z předtu-
chy shánění dárků, smejčení všeho druhu a obíhání 
oblíbeného i méně populárního příbuzenstva. O 
nostalgii pošmourných myšlenek dekadentních 
básníků zmínka jen okrajově. A přitom je podzim 
časem sklizně, přehlídkou dobře odvedených jar-
ních a letních prací a paletou všech barev, které jsou 
samy o sobě veselé. Obdobím burčáku, dlabání dýní 
a dušičkových strašidýlek. Po vsích se pořádají svato-
martinské hody a kdo  má doma nějakého Martina 
ví, jak ho bezpečně vytočit nějakou vtipnou po-
známkou o bílém koni. A následně, v lepším případě, 
uchlácholit výše zmíněnou husičkou se zelím, pro 

fajnšmekry dvou barev. Vítr fouká ze strnišť, děti se 
jako malé komety s dlouhými ohony z javorového 
listí prohánějí  po Houslích, ohýnky na zahrádkách 
už nerozděláváme jen pro potěšení, ale spíše pro 
zahřátí a grilovaná masa vystřídaly brambory v po-
pelu pečené, chvála tradicím. Voda v bazéně už je 
chladná (i když podle místních otužilců ještě „ne 
dost“), delší posezení na lavičce zavání nastuzením 
ledvin a při hře v  petanque už se musíte do koulení 
pořádně opřít, jinak hrozně zebou prsty. Jen kočky 
a kocouři berou změny počasí se stoickým klidem a 
dál se líně  povalují na střechách. Nechme je tam, a 
přikročme k těšení na nadcházející zimu a adventní 
čas. Už za pár dnů se v Kaménce shledáme s malým 
Ježíškem v jesličkách a o první adventní neděli 28. 
listopadu společně zažehneme první svíci na ad-
ventním věnci a rozsvítíme vánoční strom, tentokrát 
s malým překvapením. Že by nám v tom mohlo za-
bránit nějaké opatření za nepříznivé epidemické si-
tuace si nechceme vůbec připustit. Všechny vás tedy 
zveme do Kaménky a těšíme se, že spolu vstoupíme 
nejen do předvánočního času, ale i do zimy, která 
by snad po letech mohla být opravdu „ladovská“.

Marie Štědrá
místostarostka
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DĚNÍ V LYSOLAJÍCH

Spolutvůrce zvonu ak. soch. Milan Vácha s chotí

Svým přístupem učíme děti zodpovědnosti Než na něj nasněží

Dominik kardinál Duka, O.P. žehnal novému zvonu

... měla velký úspěchTradiční lysolajská drakiáda...

Přivítány byly děti od miminek až po tříletéNěkolikrát odložené vítaní nových občánků
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ZPRÁVY Z RADNICE

Vysoutěžili jsme dodavatele elektronické 
úřední desky a venkovního dotykového 
informačního panelu. Dodavatelem se 
stala s nejnižší nabídkou v hodnotě 
525 382 Kč včetně DPH společ-
nost DigiDay Czech s.r.o. Úřední 
deska by měla být umístěna na zeď 
úřadu městské části podobně jako na 
ilustrační fotografii do konce letošního 

roku. Informační kiosek bude instalo-
ván do nově vznikající lokality Dolina 
v průběhu jara 2022.  Náklady na po-
řízení a instalaci jsou plně hrazeny z 
dotačního programu EU Přívětivý úřad. 

Nedílnou součástí dopravního hřiště bu-
dou sadové úpravy navržené v ústředním 
motivu opakování kruhu - ke kruhovému 
objezdu jsou navrženy kruhové výsadby 

tak, aby byly atraktivní po celý rok.
Dopravní hřiště rámují  a pomyslně uza-
vírají dva dlouhé keřové záhony ze strany 
ulic Štěpnice a ze severní strany od pří-
jezdové komunikace k fotbalovému hři-
šti. Pro vytvoření stínu budou vysazeny 
stromy  - jednak v místě centrálního kru-
hového objezdu, jednak na pomyslném 
rozhraní dopravního hřiště a navazují-
cích ploch okolo hřiště fotbalového a 
příjezdových komunikací. Dále zde bude 

zřízeno několik mlatových ploch a insta-
lován mobiliář - lavičky a odpadkový koš.
V současné době probíhá výběr doda-
vatele sadových úprav, výsadby by měly 
být provedeny na jaře 2022 a poté bude 
dětské dopravní hřiště zkolaudováno a 
předáno veřejnosti k užívání. Výsadba 
je hrazena z dotačních prostředků.

V sobotu 6. 11. 2021 zaměstnanci úřadu 
ve spolupráci s členy JSDH Lysolaje pro-

vedli kompletní vyčištění přírodního 
biotopu. Konkrétně se jednalo o očištění 
dna, ostříhání vodních květin a odstra-
nění nečistot ze stran nádrže, květináčů a 
kovových konstrukcí vodním paprskem. 

Na vyhlídce u sochy Jaro byla osa-
zena nová kruhová lavička pro  
chvíle odpočinku  a kochání se vý-
hledem na naše krásné Lysolaje.

Z darů soukomých osob došlo k po-
řízení nových světelných prvků na 
vánoční strom v parku Kaménka. 
O jaké se jedná vám nesdělíme, nechte 
se překvapit při slavnostním rozsvícení v 
neděli 28. 11. 2021 od 16:00 hodin, kde 
pevně věřím se všichni společně setkáme 
a přivítáme začátek letošního adventu. 

Z prostředků hl. m. Prahy došlo v úseku 
300 metrů k rozšíření komunikace Štěp-

nice u fotbalového hřiště TJ Sokol o 40 cm, 
to znamená, že celková šíře komunikace 
je nyní 6 metrů, což odpovídá normo-
vým požadavkům na místní komunikace.  
Dále byl také dodlážděn zbytek chodníků 
od fotbalového hřiště k ulici Štěpnice do 
místa budoucího přechodu pro chodce.

Příští zastupitelstvo městské části pro-
běhne dne 29. 11. 2021 od 08:00 hodin.

Na základě současné situace i predikcí 
možného vývoje pandemie covid-19 
jsme se ve shodě s hlavním městem Pra-
hou rozhodli neupořádat ani letos repre-
zentační ples městských částí Lysolaje a 
Suchdol. Věříme však, že se epidemická 
situace uklidní a v roce 2023 vás budeme 
moci pozvat na 8. ročník a přivítat vás 
poprvé v novém společenském domu 
na Dolině. Děkujeme za pochopení. 

 Ing. Petr Hlubuček, starosta 

Vážení spoluobčané, sousedé, přá-

telé, dovoluji si vám poděkovat 

za další rok, který jsme v Lysola-

jích společně prožili a doufám, že 

jste si ho i přes veškerá proticovi-

dová opatření užili.  Všechny vás 

srdečně zvu na přátelské setkání 

při příležitosti rozsvícení našeho 

vánočního stromu, kdy společně 

vstoupíme do času adventního.

Jménem zastupitelstva MČ Pra-

ha-Lysolaje a všech zaměst-

nanců úřadu naší městské čás-

ti vám přeji příjemné prožití 

adventního času, požehnané 

Vánoce a úspěšný rok 2022.

Ing. Petr Hlubuček, starosta
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ZŠ JÁRY CIMRMANA 

Podzim se nám krásně vybarvil, děti již 
přes dva měsíce chodí do školy, užívají 
si svých kamarádů, získávají nové po-
znatky a dovednosti, ale také jim pobyt 
ve školních lavicích zpříjemňují různé 
doprovodné akce, jež vám ráda přiblížím. 
V rámci volitelného předmětu „Přírodo-
vědná praktika“ navštívili 29. září někteří 
žáci Botanickou zahradu Přírodovědecké 
fakulty Univerzity Karlovy na Albertově. 
Nejprve si prošli venkovní park, kde 
rostou různé jedovaté rostliny, ale také 
skalničky a koření. Za zmínku jistě stojí 
unikátní jinan dvoulaločný, jehož stáří 
je přibližně 130 let. Poté následovala 
prohlídka skleníků, která je rozdělena 
na expozici tropů a suchých subtropů s 
různými druhy kaktusů a sukulentů. Naši 
mladí přírodovědci zde spatřili i velké 
a staré exempláře cykasů a nádherné 
kamélie. Neboť situace na začátku mi-
nulého školního roku nepřála pořádání 
zážitkového kurzu pro 6. třídu, dohnala 
to tato třída letos, kdy na přelomu září 
a října se vypravila na zážitkový kurz do 
Mšena u Mělníka, ocitla se tak v kraji ko-
kořínských lesů a skal. Sedmáci podnikli 
s paní učitelkou Olinou Springorumovou 
dva výlety po okolí, kde viděli kromě 
krásných skalních útvarů Cinibulkovy 

stezky také Pokličky. Během výšlapů si 
zahráli několik her zaměřených na spo-
lupráci v kolektivu jako například „sobolí 
šlacha“ nebo „lajna“. Večer pak strávili 
společensky, a to hraním her v kruhu 
- „jablka, hrušky a švestky“. Také si spo-
lečně popovídali o tom, co jim ve třídě 
nejlépe jde a co je nejvíce pálí. Na 30. září 
byla pro 1. a 2. třídu připravena organi-
zací Greenlife přednáška Lesy kolem nás. 
Přednášející děti seznámil s obyvateli 
lesa, jak se v lese chovat a les chránit. 

Na závěr proběhl kvíz, který prověřil 
pozornost všech účastníků přednášky. 
Pro 3. až 9. třídu se přednáška nazývala 
Lesy mírného pásu, formou prezentace 
se žáci dozvěděli o funkci lesů, o jejich 
důležitosti pro zdravé životní prostředí, o 
typech lesů a jejich odolnosti vůči škůd-
cům apod. Prezentující také připomněl 
činnost organizace Greenlife a spolu-
práci se školami. Děti viděly i záběry z 
fotopastí, na které finančně přispěly. V 
závěru byl ponechán prostor na dotazy. 
Třída 5. B si dle celkem neobvyklého za-
dání v hodině výtvarné výchovy kladla 

otázku: „Jaký tvar má červená barva? 
Nebo modrá?“ Děti se inspirovaly dvěma 
obrazy Františka Kupky (Tvar oranžové a 
Tvar modré). Obrázky kreslené suchým 
pastelem pak vzaly s sebou na výstavu 
Portréty a zavařeniny pořádanou v 
suchdolském Alšově kabinetě. Porov-
nat jejich práce s barevnými textilními 
plastikami ve skle bylo zajímavé nejen 
pro ně samotné, ale i pro paní učitelku 
Alenu Zavadilovou, autorku vystavených 
objektů. Žáci si se zájmem prohlédli i 

ostatní barevné „zavařeniny“ a vcelku 
rychle uhádli, který z velkých akvarelo-
vých portrétů od autorky Pavly Hrou-
dové zobrazuje neexistujícího živočicha, 
přestože rozmanitost a „neuvěřitelnost“ 
těch skutečných vyobrazených druhů je 
překvapivá. Čtvrtý listopadový den se 8. 
třída účastnila projektu První pomoci, 
kterým je provedl skutečný záchranář. 
Nejprve žáci ve skupinách spolupraco-
vali na vytvoření prezentace, kde měli 
shrnout své poznatky o tom, jak poskyt-
nout první pomoc. Poté následovala 
přednáška o základech první pomoci, 
jak postupovat, čeho se vyvarovat. Za 
nejpřínosnější považuji závěrečnou 
část, kdy si každý z přítomných vyzkou-
šel, jak probíhá resuscitace, a ověřil si 
zvládnutí teoretického výkladu. Na figu-
ríně zkoušeli masáž srdce, poté v masáži 
pokračovali za pomoci AED defibrilá-
toru, který je naváděl, jak postupovat 
a zda stlačují hrudník správně. Mnozí 
si uvědomili, že umět poskytnout první 
pomoc druhému člověku je velmi dů-
ležité, ale také fyzicky náročné. Ovšem 
zbylá část školy, tedy především první 
stupeň, tento den žila původně kelt-
ským lidovým svátkem Halloweenem. 
Děti se převlékly do kostýmů čaroděj-
nic, duchů a dalších hrůzostrašných 
bytostí, aby si ozvláštnily dopolední 
výuku. Vyvrcholením dne se však pro 
1. až 3. třídu stala odpolední Halloween 
party v družině. Paní vychovatelky si pro 
děti připravily bohatý program plný her, 
soutěží, hudby i tvoření a o strašidelné 
masky nebyla nouze. Jana Skuhravá
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MŠ PAMPELIŠKA                                                                                                                                         
                
Čas utíká jako voda a od září již 
přinesl spoustu hezkých zážitků 
a nových poznatků. Děti jsou už 
plně adaptované - i ty nejmladší. 

Zvládly se naučit pravidla školky, vychá-
zejí spolu, navazují přátelství, pomáhají si 
a jsou si sobě navzájem oporou. Proběhla 
návštěva klinické logopedky, která pro-
vedla depistáž, zejména u předškolních 
dětí. Také začaly kroužky - Všesportovní 
kroužek pro holky a kluky s Tatranem 
Střešovice, Cvičení s liškou a Angličtina.
V říjnu děti navštívily Národní mu-
zeum, konkrétně výstavu Zázraky evo-
luce, kterou si předškoláci velmi užili. 
V MŠ proběhla divadelní představení 
Mňau a Pac a Houbařská pohádka. 
Předškoláci navštívili knihovnu 
v Suchdole, mladší děti si udě-
laly čtenářské dopoledne v MŠ. 
Proběhl projektový den, jehož součástí 
byla Hudební pohádka, která se sklá-
dala z různých lidových písniček. Na 

základě těchto písniček si děti vytvořily 
zpěvník.  Děti se zúčastnily dne otevře-
ných dveří v akademii věd, kde mohly 
vidět nejrůznější chemické pokusy. Byly 
nadšené. V MŠ proběhlo testování na 
covid, které k radosti všech dopadlo 

negativně. Není tedy zatím ničím na-
rušen běžný provoz MŠ. Děti, které jsou 
nemocné, dostávají úkoly formou dis-
tančního vzdělávaní. Kroužek Předško-
lák se u dětí těší velké oblíbě. Postupně 
se učí novým pracovním návykům, 
sedět v klidu u své práce a dokončit ji. 
Dále rozvíjejí slovní zásobu, řeč, jazyk, 
grafomotoriku a předmatematické 
dovednosti. Schůzka pro rodiče před-
školáků a Dýňování byly přesunuty na 
později právě z důvodu velké nemoc-
nosti dětí. V listopadu nás čekají další 
divadla, koncerty a přípravy na Vánoce. 
Dále se můžeme těšit na výlet na 
Karlštejn, kde bude výstava betlémů.
Těšíme se na tradiční zpívání u stro-
mečku, na které se s dětmi pilně připra-
vujeme. V průběhu listopadu začneme 

jezdit na plavání. Půjdeme na předsta-
vení do divadla Spejbla a Hurvínka. Pro-
běhne vánoční a silvestrovské focení.
V Lysolajích je krásná příroda, která 
přímo láká k procházkám. Děti se 
na procházkách učí poznávat hlasy 

ptáků, naslouchat tichu lesa. Sbí-
rají podzimní plody - velké oblíbe-
nosti se u dětí těší kaštany a šípky. 
Také rády dovádějí v listí, které příjemně 
šustí pod nohama. Z okna školky mo-
hou pozorovat veverky, které vesele 
skáčou ze stromu na strom anebo po-
bíhají po hřišti. Hřiště děti také láká ke 
společným hrám nebo jízdě na motor-
kách. Děti velmi baví různé hry, které 
je rozvíjejí po pohybové stránce.  Také 
se jim líbí výtvarné činnosti, které 
rozvíjejí jejich fantazii a kreativitu. 
Dobrá nálada nás neopouští, hrajeme 
si, zpíváme a radujeme se ze života.
Děti jsou našimi největšími učiteli.

Přejeme všem klidné zimní dny. 
Kolektiv MŠ Pampeliška

VOLBY DO 

POSLANECKÉ SNĚMOVNY

Ve dnech 8. - 9. 10. 2021 se usku-
tečnily volby do Poslanecké sně-
movy Parlamentu České republiky.
Jak dopadly celorepublikové 
výsledky jistě víte, ale jak do-
padly přímo u nás v Lysolajích?
 
V Lysolajích do volební místnosti v 
sále hasičské zbrojnice přišlo spl-
nit občanskou povinnost celkem 
80,45 % oprávněných voličů, což je 
v rámci hl. m. Prahy sedmá nejvyšší 
účast mezi všemi městskými částmi. 

Nejvíce hlasů, přesně 283 (39,97 
%), obdržela koalice SPOLU. 
Na druhém místě se u nás umís-
tila koalice PIRÁTI a STAROSTOVÉ s 
28,81 % (204 hlasů), na třetím místě
hnutí ANO 2011 s 16,52 % (117 hlasů). 
Na dalších místech se umístila PŘÍSAHA 

Roberta Šlachty s 3,10 % (22 hlasů), 
Trikolora Svobodní Soukromníci s 2,68 
% (19 hlasů), Svoboda a př. demokracie 
(SPD) s 2,68 % (19 hlasů) a ČSSD s 2,54 % 
(18 hlasů). Ostatní strany nepřekročily 1 %
z odevzdaných platných hlasů. 

ÚMČ Praha-Lysolaje

VELKOOBJEMOVÝ KONTEJNER

Úterý 14. 12. 2021

14:00 - 18:00 hodin 

ul. Hřebenová
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ŽEHNÁNÍ ZVONU V KAPLI

PANNY MARIE

Významné setk ání  proběhlo 
dne 9. října na bývalé  lysolaj-
ské návsi, kde od roku  1821 stojí 
kaple Panny Marie Sedmibolestné.   
O výstavbě kaple, o niž se zasloužila 
rodina, jejíž přímí potomci v Lysola-
jích stále žijí, máme povědomí jak od 
nich samotných, tak z dobových pra-
menů. O zasvěcení kapličky se však 
nikde nedochovaly žádné  záznamy.

O naši kapličku se dlouhá léta staraly 
Lysolaje, s výzdobou pomáhají i sestry 
dominikánky, které od roku 1990 žijí v 
klášteře v Lysolajském údolí. Naše kap-
lička byla  v roce 2001 na náklady měst-
ské části zrekonstruována a po opravě 
zvonice se v roce 2018, při příležitosti 
první adventní neděle 2. prosince roze-
zvučel i zvon. Oprava byla provedena 
svépomocí a od té doby se zvoní pra-
videlně každou neděli a při svátečních 
příležitostech. Původní zvon ovšem  
nebyl ze zvonoviny, ale  ocelový, tudíž 

nezněl tak, jak znějí klasické zvony.  V 
hlavě Miloše Šimona, našeho prvního 
zvoníka v novodobé historii, se zrodil 
nápad uspořádat sbírku na nový zvon,  
který by tedy měl i patřičný zvuk. Na 

účet speciálně zřízený pro tento účel 
přispívali, každý podle svých možností, 
lysolajští občané v loňském roce.  Na 
účtu se sešlo celkem 53 344 korun.  Po-
řizovací cena zvonu byla 68 057 Kč, zbý-
vající částí přispěla rodina Hoštákových 
formou daru naší městské části. Nový  
zvon byl ulit z bronzu a ve srovnání s 
původním zvonem je  o třetinu větší. 
Průměr má 31,5 cm, váží 23,5 kilo-
gramu. Vytvořil ho pro nás pan Michal 
Votruba ze zvonařství v Myslkovi-
cích.  Reliéf panny Marie a dekorační 
pásek vytvořil ak. sochař Milan Vácha.

Před čtvrtou odpolední byla naše „ná-
ves“ plná lidí, kteří se přišli podívat 
na slavnostní svěcení nového zvonu 
a očekávali příjezd kardinála Domi-
nika Duky, který se celé akce ujal. 
Sestry dominikánky v úvodu zapěly 
mariánské písně a pak již se slova ujali 
pan starosta a pan kardinál spolu s Mi-
lošem Šimonem, bez něhož by nového 
zvonu nebylo. Pan kardinál požehnal 
zvon poklepáním,  k němu se připojilo i 
šest nejštědřejších přispěvatelů, kterými 
byli paní Marie Šedivá, pan Petr Matyáš, 

pan František Hnilička, rodina Bailova, 
pan Petr Bělovský a rodina Hoštákova. 
Příležitosti poklepat na nový zvon se 
chopili také starosta Lysolaj Petr Hlu-
buček, významná lysolajská rodačka 

paní Zdena Blažková, tvůrce Michal 
Votruba, autor reliéfu  Milan Vácha s 
chotí a iniciátor sbírky Miloš Šimon. Po 
tomto důležitém aktu zazněly litanie za 
významné oblasti lysolajského života. 
Například „Za Lysolaje prosíme, aby-
chom všichni žili ve vzájemné shodě a 
úctě a jeden druhému rádi pomáhali“. 
Nebo „Za všechny lidi dobré vůle pro-
síme, aby mohli žít v míru a pokoji“. 
Přítomní se poté odebrali do přilehlého 
parku Kaménka, kde pan kardinál za-
sadil památný strom a při této mimo-
řádné příležitosti si všichni společně 

zazpívali státní hymnu. V mezičase se 
mistr zvonař pustil do montáže zvonu 
do zvonické stolice. A to již nastal ten 
vzácný okamžik, kdy byl přípitkem nový 
zvon pokřtěn a mohlo dojít k prvnímu 
zvonění. Toho se po právu ujal Miloš 
Šimon, následován všemi pěti zvoníř-
kami, které zvoní každou neděli o pole-
dnách. Nechyběl však ani moment, kdy 
pan Votruba všem přítomným před-
vedl, jak se má vlastně správně zvonit 
tak, abychom slyšeli dokonalý zvuk.
K symbolickému „zazvonění“ se od-
hodlal i pan kardinál, ačkoliv to prý 
původně vůbec neplánoval. Nakonec 
si možnost zazvonit si na nový lysolaj-
ský zvon nenechali ujít snad všichni ná-
vštěvníci, kteří se svěcení účastnili a zvuk 
zvonu bylo slyšet opravdu dodaleka.
Účast byla při této sváteční příležitosti 
veliká, přítomní měli možnost s pa-
nem kardinálem prohodit pár slov a 
užít si celkově přátelskou atmosféru. 
Na závěr si všichni společně poděko-
vali a popřáli si, aby nám zvon, nala-
děný na f3, krásně vyzváněl i každou 
další neděli a při dalších svátečních 
příležitostech. Všichni věříme, že náš 
zvon bude zvonit jen na dobré časy.

ÚMČ Praha-Lysolaje



7Lysolajský zpravodaj 11 / 12

JSDH LYSOLAJE

Jak jsem již předesílal v posledním 
článku, podařilo se nám uspořádat 
na parkovišti u samoobsluhy ofici-
ální předání nové cisterny 4. září. Díky 
krásnému slunečnému počasí a hojné 
účasti se akce velice vydařila. Všichni 
účastníci si mohli prohlédnout vy-
bavení naší nové cisterny a užít si tak 
slavnostní den společně s našimi hasiči. 
K prvnímu výjezdu byla nová cisterna 
povolána hned 6. září do Roztok u Prahy, 
kde probíhalo prověřovací cvičení. Naši 

hasiči i přes všední den a brzkou do-
polední hodinu neprodleně vyjeli k 
události, aniž by věděli, že se jedná o 
cvičení. Od té doby má nová cisterna 
za sebou již několik zásahů a s každým 
dalším se nám potvrzuje její užitečnost.

K dalšímu prověřovacímu cvičení 
jsme byli vysláni 18. září, a to do 
Sedlce, kde se mělo jednat o převrá-
cený přívoz a prováděli jsme záchranu 
osob z vodní hladiny a následně 
jsme si procvičili ještě první pomoc.
V září jsme také provedli několik 
drobných ukázek, například ve Sta-
nici techniků Domu dětí a mládeže 
v Dejvicích. Pro děti jsme si připravili 
povídání o naší činnosti a ukázali jim 
vybavení, které jsme s sebou přivezli.
Nezapomněli jsme ani na naše nej-
menší, lysolajské děti. Po dohodě s 
paní .ředitelkou jsme provedli ukázku 
techniky pro MŠ Pampeliška. Dětem 
se ukázka velice líbila, ovšem nej-
větší úspěch sklidilo hašení z hasič-
ské hadice. Odměnou nám tak bylo 
mnoho upřímných dětských úsměvů. 
Začátkem září jsme provedli ve spolupráci 
s HZS Praha kácení dvou vzrostlých akátů, 
a tím jsme splnili praktickou část každo-
ročního výcviku s motorovými pilami. 
Ten se nám následně velice vyplatil 
dne 21. října, kdy jednotka zasahovala 
u mnoha událostí spojených s  bouří 
Ignác. První poplach byl jednotce vy-
hlášen krátce po poledni. A tak díky 
službě na stanici ihned vyjelo družstvo 
na pomoc na Smíchov, kde se jednalo 
o vzrostlý smrk vyvrácený na dům. Od 

té doby naše jednotka zasahovala bez 
přestávky a návratu na základnu až do 
večerních hodin. Odstraňovali jsme 
popadané stromy, ale táke utržené 
plechy nebo jsme odstraňovali celou 
strženou plechovou střechu. Zasaho-
vali jsme téměř po celém území Prahy. 
První listopadovou sobotu se výjez-
dová  jednotka  rozdělila na 2 družstva. 
Jedno  družstvo s novou cisternou 
spolupracovalo při čištění naší bazény 
a druhé se starší cisternou zamířilo na 
Zbraslav, kde se konal výcvik v dálkové 
dopravě vody. Obě akce jsme úspěšně 
zvládli a v odpoledních hodinách se obě 
družstva sešla zpět na zbrojnici a po uve-
dení techniky do výjezdu schopného 
stavu jsme se rozešli ke svým domovům. 
Bohužel se zhoršující se situací ohledně 
pandemie Covid-19 jsme byli požádáni 
HZS Praha, zda by bylo možné, aby naše 
jednotka opět držela pohotovosti na 
vlastní hasičské zbrojnici. Tak je možné, 
že se od konce listopadu opět vrátíme 
do režimu poloprofesionální jednotky a 
budeme sloužit 24hodinové služby na 
stanici. Tím pádem se předem omlou-
vám za situace spojené s touto činností 
- za pravidelné ranní startování techniky, 
za častější výjezdovou činnost a za zvýše-
nou hlučnost v okolí hasičské zbrojnice. 

Václav Vojtěch, velitel JSDH 

MC LIŠKA

Milé lišky a liščata, milí přátelé, sousedé, 
těšíme se na další setkávání s vámi. Při-
pravili jsme v tomto roce cvičení pro děti 
i dospělé. Kruháč pro dospělé s Jitkou 
Mašátovou každý čtvrtek od 18:45 hodin 
se přesunul do tepla hasičárny. Pokračují 
lekce Pilates clinic s Martinou v pondělí 
od 18:30 v tělocvičně školy. Cvičení s Liš-
kou pro děti v MŠ Pampeliška ve čtvrtek 
zdárně běží. Přihlášky najdete na webu 
www.mc-liska.cz, informujeme také na 
FB profilu nebo na Whatsapp skupině.

Výtvarné pondělky v Lišce
Hledáme dobrovolníky na dopolední 
program, pokud máte zájem o dopo-
lední program, je možné  se scházet 
v hasičárně během chladných dní. O 
možném otevření vás budeme informo-
vat v našem kalendáři a na Facebooku.

Cvičení s Liškou MŠ Pampeliška 
Čtvrtek od 16:00  - 16:45 hodin.
Určeno pro děti od 4 do 7 let z MŠ pokra-
čuje v tělocvičně ZŠ Járy Cimrmana Lyso-
laje a v případě nedostupnosti tělocvičny 
z důvodu opatření ve třídě MŠ a nebo při 
pěkném počasí venku.  Přihlášky online 
na www.mc-liska.cz/cviceni-s-liskou. 

Pilates Clinic s Martinou v pondělí 
Pondělí od 18:30 do 19:30 hodin.
v tělocvičně ZŠ Járy Cimrmana. 
Pomalu vedené lekce zdravotního pi-
lates budou zaměřené na správné dr-
žení těla, na nácvik správné techniky 
dýchání, zapojení hlubokého svalo-
vého stabilizačního systému v kom-
binaci s povrchovými svalovými par-
tiemi při správném kloubním rozsahu.
Cvičení pro funkční pohyb tak, aby 
byl využit v každodenním životě jako 
prevence s problémy s držením těla 

a bolestmi zad. Cvičení je určené pro 
dospělé. Skupina se také domlouvá 
na Whatsappu, pro přidání do se-
znamu pište sms na telefon 775210624.

Kruhový trénink s Jitkou ve čtvrtek
Cvičíme s Jitkou ve čtvrtek. 
od 18:45 hodin v hasičárně.
Kruhové cvičení pro zlepšení celkové 
kondice. Jedná se o kombinaci aerobních 
a anaerobních aktivit, které posilují svaly, 
zpevňují tělo, zrychlují metabolismus a 
spalují tuky. Kruhové cvičení vede k pev-
nému a zdravému tělu. Cvičení je vhodné 
jak pro začátečníky, tak i pro pokročilé. 
Cena: 100 Kč/osobu (při počtu 7 
osob), cvičení vede Jitka Mašátová. 
Přihlášky: whatsapp skupina, pro 
přidání do seznamu kontaktujte 
775210624, Marcelu Blažkovou.

Marcela Blažková,
www.mc-liska.cz
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ZA HUMNY

Pražský magistrát bude mít do konce 
letošního roku aktualizovaný statický 
posudek Strahovského stadionu. Ná-
sledně chce vedení města stanovit 
další postup ohledně jeho rekonstrukce. 
Městský Institut plánování a roz-
voje (IPR) zároveň připravuje za-
dání soutěže, která by měla ře-
šit podobu stadionu a jeho okolí.
Rekonstrukce stadionu vyjde až 
na miliardy korun a je možné, že 
ji město provede po částech. 
Město zároveň plánuje prodloužení 
tramvajové trati z Malovanky přímo 
ke stadionu. Podle dřívějších vyjádření 
magistrát také plánuje, že do památ-
kově chráněných tribun stadionu v bu-
doucnu umístí stálou expozici Muzea 
paměti XX. století, které předloni zřídilo.

Pražský dopravní podnik (DPP) vy-
psal v těchto dnech dvě zakázky k 
plánované lanovce Podbaba – Troja 

– Bohnice. První je veřejná zakázka
na projektanta této visuté lanové dráhy, 
jejíž předpokládaná hodnota je 64,5 mili-
onu a současně tendr v hodnotě 1,5 mili-
onu korun na organizátora mezinárodní 
architektonické soutěže na podobu tří 
stanic lanovky a pěti podpůrných pi-
lířů. Vítězové obou zakázek by měli být 
známí do konce ledna 2022. Magistrát 
prozatím zveřejnil podobu, jak ji pro něj 
zkušebně navrhl Metroprojekt Praha.
Zároveň probíhá proces změny územ-
ního plánu, který bude dokončen v 
příštím roce. Podle aktuálních před-
stav současného vedení města by 
mohla být lanovka uvedena do pro-
vozu v roce 2025. Původně se počí-
talo s náklady 1,5 miliardy korun, nyní 
jsou odhadovány na dvě miliardy. 

Konsorcium firem Penta Real Estate, 
Kaprain Group a Sekyra Group koupilo 
od Vysoké školy chemicko–technolo-
gické (VŠCHT) pozemky v západní části 
Vítězného náměstí v Dejvicích za částku 
těsně převyšující jednu miliardu korun. 
Celkem získalo 20 122 metrů čtvereč-
ních, tedy převážnou část zastavitelné 
plochy tzv. čtvrtého kvadrantu Vítěz-
ného náměstí mezi ulicemi Evropská, 
Šolínova a Jugoslávských partyzánů.

Konsorcium developerů chce na po-
zemcích postavit zejména kanceláře a 
obchody, část využije i pro byty. VŠCHT 
chce podle tiskové zprávy finance zís-
kané z prodeje části svých pozemků vy-
užít na stavbu nové univerzitní budovy 
s výukovými prostory a důstojným 
zázemím pro studenty i akademiky. 
Škola, která dlouhodobě bojuje s ne-
dostatkem prostor bude moci doplnit 
i chybějící laboratoře, nezbytné pro 
mezinárodní vědeckou spolupráci. 

Pod názvem Radek Pilař 90 otevřela 
Galerie Villa Pellé velkou retrospektivní 
výstavu představující známá i neznámá 
díla výtvarníka, ilustrátora a průkop-
níka multimediální tvorby Radka Pilaře. 
Vedle známých postaviček Večerníčka, 
Rumcajse, Manky a Cipíska, prováze-
jících dětství několika generací, ex-
pozice nabízí i prozatím veřejnosti 
utajená díla z autorovy volné tvorby. 
Retrospektivní výstava Radka Pilaře 
bude v Galerii Pellé do 20. února 2022.

Držitelé časových kuponů pražské 
MHD si mohou na 15 minut zdarma vy-
půjčit sdílená kola společností Rekola 
a Nextbike. Zkušební provoz potrvá
do začátku příštího roku, poté ho město 
vyhodnotí a případně vypíše tendr 
na trvalého provozovatele. Kolo si 
mohou až čtyřikrát denně půjčit dr-
žitelé všech časových kuponů, musí 
však používat mobilní aplikaci Lítačka, 
s pomocí které se výpůjčka provádí.  
Lítačku nyní aktivně používá 
200 až 250 tisíc uživatelů a sta-
ženou ji má asi 700 tisíc lidí. 

V pražských Holešovicích v Argentinské 
ulici byla za účasti náměstka primátora 
Ing. Petra Hlubučka otevřena nová ha-
sičská zbrojnice. Sloužit na ní bude 26 

hasičů. Sídlit zde budou také potápěči 
a odjíždět odsud budou hasiči na 
zásahy mimo hlavní město. Do bu-
doucna v ní bude sídlit i záchranná 
služba a policie. Náklady na stavbu 
činily 367,3 milionu korun. V příš-
tím roce naváže výstavba budovy B, 
která bude sloužit pro administrativu. 

Zoologická zahrada
Neděle 28. 11. 2021 
Tradiční adventní dílna v Zoo Praha
Tradiční adventní dílna zaměřená na 
výrobu vlastních adventních věnců 
a vánočních dekorací. V čase 11:00 
- 13:00 každou hodinu skupina pro 
20 tvořitelů. Z kapacitních důvodů je 
nutné se předem objednat přes PR 
na e-mailu kontakt@zoopraha.cz.
Poplatek za dílny 180 Kč (zahrnuje 
materiál na výrobu věnce, svíčky a 
ozdoby). Tento poplatek nezahr-
nuje vstupné do zoologické zahrady.

Praha 6
Pondělí 29. 11. 2021 -19:00 hodin
Benefiční koncert Jaroslava Svěceného 
a Lucie Tóth
Nadační fond Umění doprovázet vás sr-
dečně zve na tradiční benefiční koncert 
houslového virtuosa Jaroslava Svěce-
ného, který pro nadační fond vystoupí za 
doprovodu klavíristky Lucie Tóth v pon-
dělí 29. listopadu 2021 v Tereziánském 
sále Břevnovského kláštera. Vstupné činí 
350 Kč. Vstupenky si můžete zakoupit 
na fortně (infocentrum) Břevnovského 
kláštera.

Praha-Suchdol
Úterý 30. 11. 2021 od 19:00 do 21:00  hodin
Tančírna na půdě 
Taneční mistři Petra Kostovčíková a 
Eduard Zubák vás provedou večerem, 
seznámí s tanečními kroky vybraných 
tanců a společně se naučíme tančit.
Kapacita sálu 10 párů. Pokud bude více 
zájemců, budou dvě setkání za sebou.
Nutná předchozí rezervace: kc-puda@
praha-suchdol.cz nebo tel. 773 786 585, 
vedoucí centra Zuzana Krumpholcová
Vstupné: 200 Kč/osoba. Platba na 
místě. Dress code – pohodlný spo-
lečenský oděv a obuv pro tancování.
Drobné pohoštění součástí večera.

f.
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Neděle 28. 11. 2021, 16:00 Adventní setkání spoluobčanů u 

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

 
 
Neděle 12. 12. 2021, 13:00 Oblíbený adventní pétanquový turnaj      

na hřišti u Zázračné studánky. 
 
 

Neděle 19. 12. 2021, 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 20. 12. 2021, 16:00 Předvánoční setkání v základní škole 

spojené s vánočním programem pro 
věřejnost. 

 
 
Pátek 24. 12. 2021, 24:00 Půlnoční setkání u kapličky Panny Marie 

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

 
 

Sobota 1. 1. 2022, 14:00  Sousedská novoroční procházka po 
krásách Lysolaj. Sraz na Novoročním 
mostku v parku Kaménka. 

 
 

Konání akcí bude záležet na aktuálních  
protipandemických opatřeních. Děkujeme za pochopení. 
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FOTOSOUTĚŽ 

Milé fotografky, milí fotografové!

Z mnoha příspěvků na téma Mykologické 

okénko, jež dorazily do redakce Lysolajského 

zpravodaje, odbornou porotu naší fotosou-

těže nejvíce zaujaly hned dvě houbařské vý-

pravy od Adama Bajo a Martiny Siberové. Gra-

tulujeme k vítězství. Věcná cena od Městské 

části Praha-Lysolaje je připravena k vyzvednutí  

na ÚMČ Praha-Lysolaje. 

V tomto čísle vyhlašujeme soutěž          

s tématem: 

Zimní sporty

Vítězní fotografové se mohou těšit 

na věcnou cenu od MČ Praha-Lysolaje.

Fotografujte a své snímky přineste 

na Úřad městské části Praha-Lysola-

je či zasílejte na umc@praha-lysolaje.cz. 

Periodický tisk  územního samospráv-

ného celku vydává: Úřad městské části 

Praha–Lysolaje, Kovárenská 8/5, 165 00 

Praha–Lysolaje tel.: 220 921 959; fax: 233 

920 297, e–mail: umc@praha–lysolaje. cz;,                                         

www. praha–lysolaje. cz

příště vychází: 31. 1. 2022 v nákladu 800 ks, 

uzávěrka je 15. 1.  2022

periodikum je v evidenci   MK ČR E 11537

Za věcnou správnost textů odpovídají autoři, 

příspěvky nemusí vyjadřovat názor redakce.

Tisk zajišťuje Falon, José Martího 31, Praha 6, 

www.falon.cz

ŽIVOTNÍ JUBILEA

Paní Dana Vaňková - 70 let 

Pan Václav Svoboda - 70 let 

Paní Jana Benešová - 80 let

Paní Dana Křížová - 70 let

Jubilantům upřímně gratulujeme. 

Přejeme vše nejlepší a hodně zdraví  

do dalších let.

 BIO KONTEJNERY

Vážení občané, přistavování velkoobjemových 

kontejnerů Úřadu Městské části Praha-Lysola-

je na bioodpad bylo pro letošní rok ukončeno.

Kontejnery na bioodpad budou opět 

přistavovány od března roku 2022.

O termínech a místech budeme informo-

vat v příštím čísle Lysolajského zpravodaje.

MÍSTNÍ KNIHOVNA 

PETRA ŠABACHA  

Už jste někdy jako dospělí zkusili napsat 
Ježíškovi? Někteří to udělali a přáli si 
dárek nikoliv pro sebe... Zkuste to taky.

Marie Doležalová: Dopisy Ježíškovi

Marie Doležalová se vrací se svým již 
třetím knižním počinem. Po Magnesií 
Literou oceněném blogu Kafe a cigárko 
a vlastní autobiografii Jeden kopeček 
šmoulový tentokrát oslovila své umě-
lecké kolegy a vznikl neotřelý soubor 
osobních vánočních textů  Dopisy Je-
žíškovi. 100 Kč z každé prodané knihy 
bude věnováno na podporu sbírky 
Pomozte dětem! Co se stane, když si 
dovolíme i my dospělí napsat dopis 
Ježíškovi? Té vzácné kouzelné bytosti, 
která plní (nejen) dětská přání? V knize 
najdete 26 dopisů českých i světových 
osobností, které přistoupily na naši hru. 
Halina Pawlowská nebo Lukáš Pavlásek 
k tomu přistoupili se svým specifickým 
humorem,  Eliška   Balzerová,  Dagmar   
Havlová  a  Klára Trojanová  zavzpomí-
naly na své blízké, s  Aňou Geislerovou  
a  Martinem Hoffmanem  se vrátíme do 
jejich dětství... I ostatní autoři nabídnou 
skrze intimní dopis neotřelý pohled do 
svého nitra. Sama Marie o knížce říká: 

„Číst tuhle knihu je jako dát si pár kousků 
cukroví a trošku vaječňáku. Nebo jako 
jít s autory dopisů do kavárny a tam si s 
nimi povídat o Vánocích. Je to nejlepší   
způsob, jak pocítit kouzlo Vánoc. A taky   
nejpoetičtější cesta, jak obdarovat po-
třebné a zároveň dát dárek i blízkým.“  

Všichni autoři a spřátelené na-
kladatelství Portál pracovali na 
knize bez nároku na honorář. 
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www.setriprirodu.cz 
 

Sběr použitých tiskových kazet 
Použité tonerové a inkoustové kazety 

NEPATŘÍ DO SMĚSNÉHO ODPADU 
 

Tisková kazeta je elektroodpad, odevzdává se do sběrného boxu. 
Odevzdané kazety jsou předávány firmám provádějící renovace tiskových kazet. 

 
Odevzdanou tonerovou kazetou dojde k úspoře 

671 gramů odpadu a 956 gramů emisí CO2. 
Odevzdanou inkoustovou kazetou dojde k úspoře 

91 gramů odpadu a 137 gramů emisí CO2. 
 

                         

 
 

Sběrný box naleznete 
v přízemí Úřadu MČ Praha-Lysolaje. 

Přístupný je v Pondělí a Středu od 08:00 – 18:00 
 

 

POLICEJNÍ OKÉNKO  

Chodci na přechodech

Dnešní příspěvek bych věnoval pře-
chodům pro chodce a hned v úvodu 
pochopíte, proč se tomuto téma-
tu obecně věnuje  tolik pozornosti. 

Přechod pro chodce je definován jako 
místo na pozemní komunikaci  určené 
pro přecházení chodců a vyznačené 
příslušnou dopravní značkou. Toto je 
obecná definice, ale statistika tak nic 
neříkající není. Podle Světové zdravot-
nické organizace představuje celosvě-
tově podíl úmrtí chodců z celkového 
úmrtí na silnicích 23 %. Jelikož chodci 
jsou při dopravní nehodě minimálně 
chráněni, patří mezi nejzranitelnější 
účastníky silničního provozu a kolem 
40 % nehod s chodci se stane na pře-
chodech pro chodce. Toto jsou čísla, 
která nic nevypovídají o vině chodce 
či řidiče, ale pouhé shrnutí skutečnos-
tí. Chování chodců upravuje zákon o 
silničním provozu. Pro připomenutí: 
chodec, jakmile vstoupí na přechod 
pro chodce nebo vozovku, nesmí se 
tam bezdůvodně zastavovat nebo 
zdržovat. Chodec nesmí vstupovat na 
přechod pro chodce nebo vozovku, 
přijíždějí-li vozidla s právem přednos-
ti jizdy, nachází-li se na přechodu pro 
chodce, musí neprodleně uvolnit pro-
stor pro projetí  těchto vozidel. Chodec 
nesmí vstupovat na přechod pro chod-
ce nebo vozovku bezprostředně před 
blížícím se vozidlem. Neplatí tedy ab-
solutní přednost chodce před vozidlem 
na přechodu. Tento měsíc po dohodě 
s ředitelem ZŠ Járy Cimrmana Lysolaje 
proběhla ukázka jak přecházet bezpeč-
ně vozovku pro děti druhého ročníku. 
Děti rozhodně věděly, jak se správně 

chovat při přecházení vozovky, ale jak 
říká přísloví „cvičení dělá mistra“. Je 
zřejmé, že i pasivní bezpečnost je velmi 
důležitá a nošení reflexních prvků bývá 
pro mnohé děti  samozřejmostí, což je 
pozitivní. Závěrem pro toho, koho sta-

tistika dopravních nehod příliš nepře-
svědčila, doporučuji brát vážně alespoň 
nadpisy článků ve sdělovacích médiích 
náhodně vybraných z poslední doby: „V 
Litvínově porazilo vozidlo mladou ženu 
a její malou dcerku na přechodu.“„Dě-
sivá nehoda v Brně. Auto smetlo chod-
kyni na přechodu.“ „Telefonující ženu 
smetlo na přechodu v Břeclavi auto.“

Co myslíte, je potřeba psát dál? Již 
otřepané úsloví „nehoda není náho-
da“ totiž stále platí, pamatujte na to a 
buďte opatrní i na přechodu pro chod-
ce. Žádný zákon vám zdraví nevrátí!

Vilém Petrů, strážník-okrskář
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The Creative Learning and Understanding Base
WE ARE

T

H

ECLUB....

THE C.L.U.B. - Nad Podbabskou Skálou 13 - Praha 6 - Lysolaje - 165 00 - mobil 601 371 900 

PLAVÁNÍ  JÓGA  VAŘENÍ
ŠIKOVNÉ RUČIČKY
HOKUSY A POKUSY
NAROZENINOVÉ OSLAVY

NOVÁ ŠKOLKA A KLUB PRO DĚTI NA PRAZE 6 NABÍZÍ:
 

V REZIDENČNÍ ČTVRTI LYSOLAJE. V KRÁSNÉ VILE SE ZAHRADOU. 
VLASTNÍ BAZÉN SE SLANOU VODOU. ÚPLNĚ NOVÉ TŘÍDY A VYBAVENÍ.
 

||

 cs.wearetheclub.cz  WeAreTheCLUB  WeAreTheCLUB

ODPOLEDNÍ
KURZY

|
DOPOLEDNÍ

PRO DĚTI
3-12LET

DENNÍ 
ŠKOLKA

DOLINA - MĚSTO JINAK
Nový park bude mít zhruba půdory-
sný tvar podkovy a bude se nacházet 
v centru mezi rodinnými domy, ma-
teřskou školkou a bytovým domem s 
obecními byty. Základním prvkem je 
forma terénních úprav, které rozčlení 
plochu parku do několika zón - pro 
místo k setkávání, místa individuálního 
využití a místa s využitím pro hry. Velká 
pozornost byla věnována výběru dře-
vin, které by měly obstát s ohledem na 
lokalitu a vývoj klimatu. Jsou zde navr-
ženy stromy jako ambroně, magnolie, 
cedr, ale i lípy, ořešáky,  břízy a různé 
druhy javorů. Stromy budou doplněny 
kompaktními plochami převážně stále-
zelených keřů. Travnaté plochy budou 
založeny jako květnaté louky, tak, aby 
bylo možno provádět tzv. mozaikovitou 
seč, která podpoří lokalitu jako biotop 
bezobratlých živočichů, budou instalo-
vána min. dvě umělá hnízda pro čme-
láky a nezastíněná skalka jako útočiště 
pro ještěrku obecnou a další organismy.

KOMPLETNÍ (NEJKRÁSNĚJŠÍ) 

Úplná realizace parku vč. terénů 
zeleně, stavebních prvků bez 
následné 3leté péče.  

 

8.400.0000.,- 

 

Předpokládané spolufinancování 
z dotace (40% spoluúčast) – tedy 
investice obce do 5mil. 

 

Následná péče bývá součástí 
dotace. 

 

 NÁZVY ULIC

Stále zůstává otevřena otázka pojmenování 
nové ulice, náměstí a nově vysázeného parku v 
lokalitě Dolina. Ačkoliv se již sešlo několik va-
riant, z nichž by mohly nové názvy vzejít, byli 
bychom rádi, kdybyste se s námi podělili o vaše 
nápady. Nově též vyzýváme ke spolupráci při 

hledání nových názvů dosud bezejmenných 

ulic – silnic v zahrádkářské osadě Na Zaváž-

kách. Vzhledem k účelu, k němuž je lokalita 

využívána nás napadají zeleninové názvy Okur-

ková, Papriková, Melounová, Dýňová, Cibulová 

nebo Rajčatová. Budeme rádi, pokud nám 

sdělíte, co na tyto návrhy říkáte. Děkujeme.


