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Parket byl neustále zaplněn tanečníky      Foto: Iveta Markvartová Hejtyková

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
pevně věřím, že většina z vás vykroči-
la do nového roku tou správnou nohou, 
mnozí z nás i tanečním krokem. 
Pečlivost s jakou jsme se věnovali přípra-
vě II. reprezentačního plesu městských 
částí Lysolaje a Suchdol se vyplatila. 
Akce se mimořádně povedla a účast ta-
nečníků byla veliká.
Doposud příjemné lednové počasí nás vy-
hnalo do zahrádek, kde jsme začali hrabat 
listí a dělat téměř jarní úklid. Zima však 
jistě ještě ukáže svou sílu a určitě v Ly-
solajích ještě letos vyroste nejeden sně-
hulák. Na sníh a led jsme však na úřadě 
připraveni, a tak jako obvykle se pokusí-
me i při vydatném sněžení co nejrychleji 
zajistit schůdnost chodníků a sjízdnost 

komunikací. Předem děkuji těm, kteří 
nám v takové situaci pomáhají třeba i tím, 
že uklidí chodník před vlastním domem.                                                         
Přesto doufám, tak jako každý rok, že 
jaro přijde brzy a s ním i spojené příjem-
né venkovní aktivity pro děti i dospělé.                   
V letošním roce se máme opět na co tě-
šit. V tomto vydání zpravodaje naleznete 
mimo jiné „Lysolajský kulturní program 
2014“ s datem Slavnosti květů, Lysolaj-
ského běhu, Zahradníka roku a dalších 
očekávaných událostí.
Jistě stojí za zmínku i pořádání So-
chařského sympozia, které se historic-
ky poprvé bude konat v Praze, a to v 
Lysolajích! Zásahová jednotka našich 
dobrovolných hasičů se letos může tě-
šit na novou loď, kterou nám, dou-

fám, při nejbližší příležitosti představí.                                                                              
Prioritou pro nás na úřadě bude kromě 
běžného provozu a organizace obecních 
akcí zbudování nové varny v mateřské 
školce, pokračování v projektu parku Ka-
ménka, příprava rekultivace Denkrovy 
pískovny, pokračování v rekonstrukci ko-
munikací a projekční práce na přístavbě 
základní školy. Letos bychom také rádi 
pokročili ve zkrášlování Lysolaj výsad-
bou nových stromů. V květnu nás pak če-
kají volby do Evropského parlamentu a v 
říjnu komunální volby.                                                                       

Přeji vám, ať je tento rok pro vás radost-
ný, šťastný a pohodový. 

Ing. Petr Hlubuček
starosta
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Nová lysolajská vánoční tradice s betlémem Lysolajský vánoční strom byl vidět z daleka 

Slavnostní vánoční koncert kvarteta Archi di PragaI o svátcích platilo „ve zdravém těle, zdravý duch“

Lysolaje královské

LYSOLAJSKÁ ZIMA 2013 - 2014

Na Nový rok nový mostek a jeho slavnostní otevření

Plesová sezóna zahájena Akrobacie profesionálních tanečníků
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Zprávy z radnice

Ve dnech 11. prosince 2013 a 15. 
ledna 2014 zasedalo Zastupitel-
stvo městské části Praha-Lysolaje.

• Zastupitelstvo schválilo rozhodnutí o 
majetkovém  rozdělení příspěvkové or-
ganizace „Základní škola a Mateřská 
škola Praha 6 – Lysolaje“ mezi nové 
subjekty „ZŠ Járy Cimrmana Lysola-
je“ a „Mateřská škola Pampeliška“ s 
účinností od 1. 1. 2014. Toto majetko-
vé rozdělení bylo schváleno auditorem.

• Zastupitelstvo se zabývalo problema-
tikou Zásad územního rozvoje hl. m. 
Prahy. Hlavní město Praha, pořizovatel 
územně plánovací dokumentace, zahá-
jilo projednání aktualizace č. 1 Zásad 
územního rozvoje (AZUR) hl. m. Prahy, 
včetně vyhodnocení vlivu na udržitel-
ný rozvoj území Zásad územního roz-
voje hl. m. Prahy. Veřejné projednání se 
uskutečnilo ve středu 11. 12. 2013. MČ 
Praha-Lysolaje ve spolupráci s dalšími 
městskými částmi  vytvořila návrh při-
pomínek k návrhu 1. aktualizace Zásad 
územního rozvoje hlavního města Prahy. 
Celé znění připomínek můžete najít na 
webových stránkách naší městské části. 
 Městská část nesouhlasí především s 
vymezením koridoru pro Silniční okruh 
v severozápadní části kolem Prahy v na-
vrhované jižní variantě, která prochází 
zastavěným územím,  protože takto navr-
hovaná varianta umožňuje zvýšení nega-
tivních dopadů na lidské zdraví nad úro-
veň hygienických limitů, ohrožuje životní 
prostředí a významným způsobem ome-
zuje stávající i budoucí využití území. 
Požadujeme tedy vypustit tento koridor z 
návrhu AZUR nebo ho vymezit tak, aby 
nebyly zasaženy stávající obytné oblasti.
  Dále nesouhlasíme s navrženým rozšíře-
ním letiště Václava Havla s blíže nespe-

cifikovaným rozvojem jeho provozu. Dů-
sledkem výstavby nové paralelní dráhy 
by byla rozsáhlá oblast obydleného území 
včetně Lysolaj zasažena negativními do-
pady na zdraví obyvatel i životní prostředí.

• Zastupitelstvo schválilo pronájem ne-
movitosti na adrese Lysolajské údolí č.p. 
119 („krámeček“ u zastávky autobusu), 
v němž byl ukončen prodej občerstve-
ní. Z nabídek byl z hlediska ceny nájmu 
a veřejné potřebnosti pro městskou část 
vybrán nový nájemce, který v místě zřídí 
opravnu elektrospotřebičů a prodejnu spe-
cializovanou na drobný elektromateriál.  

• Zastupitelstvo městské části Praha – Ly-
solaje schválilo poskytnutí účelové dotace 
20 000 Kč občanskému sdružení SOKOL 
LYSOLAJE na pronájem fotbalového 
hřiště k pořádání fotbalových utkání. 

• Před Vánocemi bylo do sadu v přírod-
ní památce Housle vysázeno sedm no-
vých třešní. Některé z nich ještě nenašly 
své patrony. Pokud byste měli zájem, 
ozvěte se nám na telefonní číslo 220 921 
959 nebo napište na emailovou adresu 
umc@praha-lysolaje.cz. Budeme se těšit.

• Na Nový rok došlo ke slavnostnímu ote-
vření nového mostku v parku Kámenka.  
Hledáme jeho název viz anketa na str. 11.

Mostek v parku Kaménka

• Dne 6. ledna 2014 vyhlásilo hlavní měs-
to Praha 13. výzvu k předkládání pro-
jektových žádostí v rámci Operačního 
programu Praha – Konkurenceschopnost  
v oblastech podpory 1.2 – Rozvoj a do-
stupnost ICT služeb a 2.1 Revitalizace 
a ochrana území. Termín podání žádostí 
je 31. 3. 2014. Ačkoliv je to velmi krát-
ká doba na přípravu projektu a zaslání 
žádosti o grant, přesto bychom se rádi 
pokusili o zaslání dvou žádostí na čer-
pání těchto evropských peněz z oblasti 
rekultivace brownfields. V současnosti 
velmi intenzivně pracujeme na přípravě 
obou projektů, kdy oba si zároveň vyža-

dují vydání územního rozhodnutí. Bude 
tak velmi obtížné vše stihnout. Jedná se 
o projekt rekultivace těžebního prostoru, 
dnes spíše skládky, původní Denkrovy 
pískovny a druhým projektem je finan-
cování parku Kaménka. Zastupitelstvo 
již schválilo projekt budoucí podoby bý-
valé Denkrovy pískovny. Jeho podobu 
bychom vám rádi představili v jednom 
z dalších čísel zpravodaje a jistě také 
na letošní Slavnosti květů, kde již tra-
dičně představujeme ve stánku městské 
části lysolajské vize a projekty. Mělo 
by zde vzniknout především sportoviště 
pro malou kopanou, víceúčelové kurty, 
tréninková plocha pro naše dobrovol-
né hasiče, herní prvky pro děti a další.

• Dne 6. ledna 2014 se na Dolinu vrátila 
stavební firma. Vzhledem k příznivému 
počasí letošní zimy pokračuje rekon-
strukce komunikace Podholí, která byla 
zahájena v pondělí 11. 11. 2013, a to 
odzadu ulice Podholí směrem ke křižo-
vatce se „spojovací ulicí“ s ulicí Dolina. 
Další postup prací bude záviset přede-
vším na vývoji počasí. Prosíme občany 
bydlící v této části Lysolaj o pochopení 
a shovívavý přístup při omezení v dů-
sledku stavby. V případě vašeho zájmu 
je na úřadě městské části k nahlédnutí 
detailní projekt budoucího stavu. Etapi-
zaci rekonstrukce si lze prohlédnout na 
webových stránkách naší městské části.

• Dne 15. 1. 2014 Zastupitelstvo schvá-
lilo rozpočet na rok 2014. Byl schválen 
rozpočet v celkovém objemu příjmů 
ve výši 7 491 000 Kč a výdajů ve výši 
7 611 000 Kč. Rozdíl příjmů a výdajů 
činí 120 000 Kč a je kryt přebytky hos-
podaření z minulých let. Kromě běž-
ných výdajů počítáme s investicemi ve 
výši 558 000 Kč především na výstavbu 
garáží, zeleň a parky, rekultivaci sklád-
ky, požární ochranu a přípravu projektů.

• Ve dnech 15. – 16. 1. 2014 proběhl zá-
pis do Základní školy Járy Cimrmana 
Lysolaje, na který se dostavilo 46 dětí. 
Předpokládáme, že bude 1. 9. 2014 ote-
vřena pouze jedna první třída a je tak 
již nyní jisté, že nebude možné přijmout 
všechny děti, které přišly k zápisu. Ly-
solajští se však nemusí obávat, s jistotou 
budou přijaty všechny děti, které mají 
trvalý pobyt v MČ Praha – Lysolaje. 

Pokračování na straně 14
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ZPRÁVY ZE ŠKOLY

Listopad i prosinec ve škole byly stejně 
bohaté událostmi jako předešlé měsíce.
 
• Obě 4. třídy pokračovaly v kurzu do-
pravní výchovy. Obě třídy také absolvo-
valy velmi zajímavou exkurzi v AV ČR 
v ústavu experimentální botaniky. 4.B 
v rámci dnů otevřených dveří  navštívi-
la Ústav chemických procesů AV ČR. 
Všechny nově získané informace použily 
děti při výrobě plakátů a prezentací, které 
pečlivě připravily pro žáky  9.  ročníku.  
Prezentace proběhla v průběhu listopa-
du a měla u deváťáků veliký úspěch.
 
• Žáci 8. a 9. třídy se zúčastnili na-
pínavé vzdělávací akce Běh ban-
kou. Sobě, rodičům i učitelům udě-
lali radost, byli velmi úspěšní. 

• Děti v družině měly možnost zhléd-
nout dnes už vzácné umění zpracová-
ní vlny na kolovrátku. Ve spolupráci 
s občanským sdružením Ábel si děti z 
vlny vyrobily přívěsky nebo obrázky. 

• Žáci 9. třídy získávali cenné zku-
šenosti při přednášce a následné be-
sedě o Kanadě s rodilou  mluvčí 
paní profesorkou Sheilou La Blanc. 

• Pro žáky 7., 8. a 9. třídy se konala be-
seda na téma „Návykové látky kolem 
nás“. MUDr. Presl ze Střediska preven-
ce a léčby drogových závislostí DROP 
IN vyprávěl a odpovídal na dotazy žáků.

• Opakovaně zasedal žákovský 
parlament. Děti se tak učí přebí-
rat odpovědnost za dění ve škole. 

• Proběhlo školní kolo soutěže v anglic-
kém jazyce „Teen achievres“. Hlavním 
organizátorem je společnost City and 
Guilds.  Nejlepších výsledků dosáhli To-
máš Panoch ze 6. a Petr Šindílek z 8. třídy.

• 5. třída navštívila Planetárium a na-
čerpala nové vědomosti při vzdě-
lávacím pořadu „Pohyby Země“. 

• Žáci 7., 8. a 9. třídy promazávali 
mozkové závity v IQ parku v Liberci. 

• Žáci celé školy se během listopadu 
pilně chystali na vánoční trhy a vánoč-
ní zpívání. Školní pěvecký sbor v čele 
s paní učitelkou Tomajkovou potěšil 
i při rozsvěcení vánočního stromku.

• Děti z 1. – 5. třídy si poslechly a za-
zpívaly písničky z dětských filmů a po-
hádek v hudebním pořadu „Pořád se 
něco hraje“. Žáci 6. – 9. třídy měli po-
dobnou možnost se skupinou Beatles.

• Sportovci ze 6. až 9. třídy dostali možnost 
zabojovat ve florbalovém turnaji. Bojova-
li, ale neumístili se. Každý vyhrát nemůže 
a naši žáci se tentokrát prostě účastnili.

• I v naší škole naděloval Mikuláš v 
doprovodu anděla a čertů. Máme hod-
né děti, čerti si nikoho neodnesli.

• Všichni žáci školy navštívili vánoč-
ní koncert skupiny Happy Day Quintet. 
Slyšeli známé světové melodie v per-
fektním pěveckém provedení s minimál-
ním doprovodem hudebních nástrojů.

• 2.A a 3. třída navštívily di-
vadelní představení „Jak jsem 
se ztratil“ v Divadle v Dlouhé.   
(Hra je napsaná na motivy „Malé vá-
noční povídky“ Ludvíka Aškenazyho.)

• Třídy 2.B, 4.A a 4.B navštívi-
ly divadelní představení Čas rados-
ti veselosti v Dejvickém divadle.

• 8. třída podnikla výlet na Pražský hrad. 
Žáci s paní průvodkyní navštívili katedrá-
lu sv. Víta, Starý královský palác, Vladi-
slavský sál, baziliku sv. Jiří, Zlatou ulič-
ku a hladomornu. Získané vědomosti si 
žáci mohli prověřit v závěrečném kvízu. 

• Pěvecký sbor reprezentoval naši školu při 
zpívání koled na Staroměstském náměstí.

• 5. třída zhlédla představení „Kap-
ka medu pro Verunku“ v divadle Hy-
bernia. Muzikál rozvíjel příběh kla-
sických pohádek. Důležitým tématem 
zde byla i nutnost prozíravého pří-
stupu k ochraně životního prostředí.

• Děti ze 4.A se dozvěděly mnoho zajíma-
vostí z historie slavení Vánoc  v Čechách v 
pořadu „Štědrej večer nastal“ v Muzaionu.

• Žáci ze 6. třídy navštívili Mu-
zeum Karla Zemana a připomně-
li si triky slavného filmového mága. 

• Poslední školní prosincový týden už byl 
opravdu vánoční. Probíhaly zkoušky na 
„Vánoční koncert“ a finišovaly přípravy 
„Vánočních trhů“. 19.12. odpoledne se 
zaplnila škola dětmi i dospělými. Pro-
dávalo se a nakupovalo a všude vládla 
pravá předvánoční atmosféra. „Vánoční 
koncert“, na kterém účinkovali žáci od 
první do páté třídy za vydatné pomoci 
členů pěveckého sboru, žáci 8. a 9. třídy s 
ukázkami z muzikálu Pomáda a „Kocour 
v botách“ divadla Elf slavnostně zakonči-
ly kalendářní rok. Ve všech třídách probí-
haly vánoční besídky a nadílky. Prvňáčci 
mysleli i na zvířátka. Vzali mrkev, jablka 
a tvrdé pečivo a udělali  nadílku zvíře-
cím kamarádům při vycházce v Houslích.  

• Blíží se termín zápisu do prv-
ní třídy, který se uskuteční 15. 1., 
16. 1. a náhradní termín 6. 2. 2014.

Všichni si – pevně doufáme – o vánoč-
ních prázdninách pěkně odpočinuli a s 
novými silami se vrhnou do finiše před 
pololetním vysvědčením. Pololetní vy-
svědčení si mnohé třídy budou předá-
vat na netradičních místech v Praze.
Přejeme všem dětem a rodičům hod-
ně zdraví a štěstí v celém roce 2014. 

Jaroslava Mikolášová
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Slavíčkova ulice v Bubenči
Je zima, a tak se nebudeme trmácet někde 
po polích a hradech, ale projdeme si jed-
nu z nejmalebnějších uliček v Praze, kon-
krétně Slavíčkovu ulici v Bubenči. Krom 
toho, že si popovídáme o počátcích vilové 
zástavby ve slavné čtvrti, popovídáme si o 
osudech několika zajímavých lidí – o ro-
dině architekta a stavitele Rudolfa Kouko-
ly. Oblast severovýchodně od Špejcharu 
se začala zastavovat vilami po roce 1888 
a právě Rudolf Koukola v této lokalitě 
vlastnil rozsáhlé pozemky. Rudolf Kou-
kola, benešovský rodák (*5/12/1859) se 
úředně stal stavitelem v roce 1886. V roce 
1899 byl zvolen do předsednictva Jednoty 
stavitelů. Oženil se s Klementinou, dce-
rou Karla Knoblocha, majitele libeňského 
Anglického pivovaru, a Marie rozené Ku-
bíkové. Není bez zajímavosti, že po Kno-
blochově smrti v r. 1888 pivovar krátce 
vlastnil (zdědil?) Raimund Kubík, poz-
dější bubenečský starosta – příbuzenské 
vztahy jsou tady nasnadě. Pravděpodobně 
přiženěním do bohaté rodiny si Koukola 
dopomohl k oněm bubenečským pozem-
kům. Pro svoji tchyni navrhl a vystavěl v 
roce 1890 vilu čp. 91, kterou dnes známe 
pod jménem Pelléova. Proslulý francouz-
ský generál Maurice Pellé (1863 – 1924)  
, organizítor čs. armády, zde v době své 
mise bydlel, což označuje deska s relié-
fem Viktora Strettiho (1925), osazená v 
roce 1995. Vilu v roce 1900 Marie Kno-
blochová prodala Louise Vondráčkové, 
ta si nechala od stavitele Aloise Potůčka 
zřídit originální vrata. Dodejme ještě, že 
v roce 1932 přistavěl Josef Blecha k vile 
lodžii s terasou. V dobách nedávných 
byla v Pelléově vile školka, nyní zde na-
jdeme Galerii Anderle a Kabinet grafiky.
Naproti Pelléově vile Koukola pro sebe a 
svoji choť Klementinu (všimněte si inici-
ál na vratech) dokončil v roce 1893 stav-
bu vily č. 112/21. Při této příležitosti o 
Koukolovi ještě řekněme, že vedle vil ve 
Slavíčkově ulici postavil ještě roku 1894 
vilku Pelléova 119/6, kterou do roku 1906 
vlastnil, v roce 1902 vyzdvihl nedaleko 
činžák Muchova 226/4, který jeho rodi-
na rovněž držela, v roce 1898 vystavěl v 
areálu Kramerova sanatoria (Chittussiho 
čp. 144) vilu Sanitas (vpravo, dům kde 
je vrátnice), v roce 1902 vyzdvihl čin-
žovní dům v Pařížské ulici 1073/1, který 
projektoval architekt Jan Koula, a zřej-
mě v roce příštím vystavěl vedlejší dům 

Pařížská 1074/3 podle vlastního návrhu. 
V letech 1900-05 upravoval se staviteli 
Paškem a Sanderem interiéry pivovaru u 
Fleků. Podle vyprávění si Rudolf Kouko-
la rád užíval život, údajně propadl kartám 
a ani jeho konec není slavný – zemřel 
21. června 1911 v sanatoriu pro duševně 
choré dr. Kramera v důsledku progre-
sivní paralýzy. O kněze nežádal, pocho-
ván je v Bubenči. Klementina se údaj-
ně ještě téhož roku – snad. 11. 11. 1911 
provdala za stavitele Josefa Kostrbu.
Rudolf Koukola byl také autorem vily 
Slavíčkova 145/19. Původním majitelem 
byla opět jeho žena Klementina, od roku

Koukolova vila

1901 vládla domem její matka Marie 
Knoblochová. Po její smrti (zemřela  29. 
prosince 1907 na mrtvici, pětapadesátile-
tá) si dům rozdělily čtyři její děti – Karel, 
Rajmund, Marie a Klementina). V roce 
1921 upravil již zmíněný Josef Kostrba 
podkroví, roku 1923 pak firma V. Ne-
kvasil zřídila verandu a roku 1932 Vác-
lav Matys hranolový blok se schodištěm.
I vedlejší vila č. 153/17 je stavitelským 
dílem Koukolovým. Autorem projektu 
(listopad 1895) vlastní vily je arch. Jan 
Koula. Vila je to krásná a pro českou ar-
chitekturu velevýznamná, neb byla první 
moderní tzv. přeskupenou vilou. To spo-
čívá jednak v umístění vily v zahradě 
–  budovu Koula posunul ze středu za-
hrady směrem do ulice – ale především 
ve vnitřním uspořádání objektu. Malby 
na domě jsou dílem Koulovým, soška ve 
výklenku znározňuje sv. Ivana a je dílem 
Stanislava Suchardy. Ve své vile věhlas-
ný architekt Jan Koula 18. května 1919 
podlehl rakovině. Jeho syn Jan E. Koula 
interiéry vily v roce 1928 upravoval. V 
domě žila herečka Jana Koulová a její 
manžel, divadelní režisér Ota Ornest.
Vila č. 151/15 patřila sochaři Stanislavu 
Suchardovi. Vystavěl ji roku 1896 Fran-
tišek Schlaffer, mj. stavitel letenské vo-
dárny, na pozemku Koukolově. Za autora 
fasády je někdy  považovánn Josef Fanta, 

zaujme na ni kresba, zpodobňující opata 
Božetěcha. Provedl ji Arnošt Hofbauer 
podle kartonu Mikoláše Alše. Stanislav 
Sucharda se roku 1907 přestěhoval do 
protější nové vily, do staré přibyla rodina 
Aloise Boudy a jeho paní Anny, rodem 
Suchardové. V rodině učitele kreslení se 
narodily dvě nadané děti, Cyril a Jaroslav. 
Cyril Bouda o svém bratru, žáku Hynai-
sově, říkal, že byl ještě nadanější malířn 
něžli on. Žel utonul v jednadvaceti letech 
v červenci 1919 ve vltavském plavebním 
kanále. V domě žili i sochař Vojta Su-
charda se svojí paní Annou rozenou Bri-
chovou, zakladatelé známé Říše loutek.
Dům č. 110/13 si nechal roku 1892 po-
stavit inž. Antonín Raifand. Žil tu Vác-
lav Dobiáš. Vedlejší dům 93/11 vystavěl 
Antonín Novotný roku 1889 pro Karla 
Langera, expeditora a taxafora v kní-
žecí arcibiskupské konzistoři. V roce 
1903 byla majitelkou jeho paní Anna, v 
roce 1905 Ladislav Krýsl, ve 20. a 30. 
letech dům patřil Vilmě Herclové. Za 
její vlády v roce 1926 Karel Geisseltrei-
ter provedl přístavbu k zadnímu traktu.
A vila č. 173/9, momentálně na pro-
dej? Tu vystavěl roku 1900 Gustav Pa-
pež, má se za to, že architektonické 
řešení je dílem Aloise Dryáka. Staveb-
níkem domu byl malíř Rudolf Říhov-
ský, který je zřejmě i autorem dekorace 
na fasádě. V domě pak během času žili 
další malíři, Jan a Jaroslav Hořánkovi.
Číslo 196/7 – vila malíře Karla Vítězsla-
va Maška, který vilu navrhl a v roce 1901 
ji stavitel Vincent Müller vystavěl. Nad 
vchodovým rizalitem je reliéf Panny Marie 
s Ježíškem, výzdoba je dílem sochaře Lud-
víka Wurzela a Antonína Vaiganta. Svého 
času tu bydlel malíř František Kobliha.
Vila 213/5 se zrodila roku 1902, maji-
telem byl Adolf Oppenhaimer. Za války 
tu byla pražská pobočka Hlavního raso-
vého a osidlovacího úřadu říšského vůd-
ce SS. Za komunistů tu sídlila redakce 
Filmu a doby, možná ještě dalších. A 
dnes tu má velvyslanectví Jižní Korea.
Vila 361/1 je dílem stavitele Fran-
tiška Sandera z roku 1911, sta-
vebníkem byl Eduard Hybský.

Přejděme na druhou stranu. Dům 372/2 
byl vystavěn roku 1912 pro Janu Strnado-
vou. Roku 1914 ho drobným reliéfem s 
datací 1914 ozdobil Vojtěch Sucharda.

Pokračování na straně 8

TIP NA VÝLET
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Lysolajský biotop
Obnova púvodního stepního biotopu

Jedna z častých věcí, které zmiňují cizin-
ci po návštěvě Prahy je její bohatá zeleň 
a rozmanitost přírodních ploch. Rozsahu 
zeleně na území města se nemůže vy-
rovnat žádné jiné hlavní město Evropy. 
Na území Prahy je vyhlášeno celkem 
90 zvláště chráněných území a 12 pří-
rodních parků dohromady zaujímajících 
téměř 25  % rozlohy města. Ovšem bo-
tanicky, zoologicky či geologicky jsou v 
Praze zajímavé i mnohé jiné zelené plo-
chy. Jednou z nich je například, dnes již 
bohužel téměř cele zarostlá, stepní loka-
lita nalézající se na jižně orientovaném 
svahu přilehlém k Lysolajskému údolí.
Historicky bylo Lysolajské údolí takřka 
celé odlesněné a tento stav uměle udržo-
vaného bezlesí vydržel po mnohá staletí 
až do druhé poloviny 20. století, kdy na 
řadě míst původních stepí vinou absence 
tradičního hospodaření začalo docházet 
k postupnému zarůstání. Do dnešní doby 
tak stepní společenstva přetrvala pouze v 
několika málo fragmentech, z nichž nej-
zachovalejší se nachází na parcele patřící 
manželům Ekrtovým. I tento pozemek na 
prudkém jižním svahu ale pozvolna zarůs-
tal dřevinami  a cenné bylinné druhy byly 
vytlačovány agresivním ovsíkem vyvýše-
ným, akátem a dalšími nevhodnými dru-
hy. Přesto zde bylo možné stále najít rela-

tivně zachovalé společenstvo úzkolistých 
trávníků s dominantním sveřepem vzpří-
meným a kostřavou waleskou, přičemž se 
zde stále nachází i několik chráněných a 
ohrožených rostlin, jako např. trýzel škar-
dolistý, řebříček štětinolistý nebo tolice 
nejmenší. Lokalita je také výjimečná pa-
trně nejhustší populací pavouka stepníka 
rudého ve středních Čechách a je domo-
vem i mnoha dalších druhů bezobratlých, 

Pavouk stepník rudý
Zdroj: Flickr (http://www.zivocich.com)

včetně několika vzácných blanokřídlých.
Je zřejmé, že bez rozumného zásahu, 
který by směřoval k zastavení, resp. 
zvrácení sukcese, by došlo v brzké 
době ke ztrátě posledního kvalitního 
stepního biotopu v Lysolajském údolí. 
Proto v minulých letech došlo (s laska-
vým svolením vlastníků pozemku a za 
přispění z grantového řízení od pražského 
magistrátu) k vyřezání nevhodných dře-

vin, prosvětlení celé lokality a pravidelně 
dochází k sečení výše zmíněného ovsíku. 
Díky tomu se podařilo lokalitu zachrá-
nit a obnovit tak původní stepní biotop.
V rámci těchto prací došlo mimo jiné 
k uvolnění soliterních ovocných stro-
mů, na které jsou vázány vzácné dru-
hy hmyzu, které pro svůj život potře-
bují odumřelé části těchto stromů v 
kombinaci s přímým slunečním svi-
tem, který v zapojeném porostu není.
Celkově zde bylo odstraněno mnoho ne-
vhodných dřevin a keřů s přihlédnutím na 
co nejmenší narušení plochy mechanizací, 
nebo nevhodnou chemií. Větší dřevní prů-
měry byly ponechány na ploše k postup-
nému zetlení jako další biotop pro hmyz.
Doufáme, že tento zásah, na jehož konci 
je úspěšná obnova původního biotopu a 
i estetický přínos (neboť kvetoucí step je 
pohledově jistě přitažlivější než náleto-
vými dřevinami zarostlý svah) motivuje 
další vlastníky pozemků v okolí a pokusí 
se na svých pozemcích o podobné řešení.
Věříme, že pečlivý, odborný a ohle-
duplný přístup k pražské přírodě bude 
udržovat ceněné dědictví pro Pra-
žany dalších desetiletí a je dobré, 
že pražský magistrát ve své granto-
vé politice ochranu zeleně podporuje.

Zdeněk Drmla

Zahrádkář radí
Pokojové květiny

Od února, krátce před novým růstem je 
nejvhodnější období pro přesazování po-
kojových květin, které se s prodlužujícím 
dnem začínají připravovat na novou ve-
getaci. Rostlinu, kterou chceme přesadit 
vyklepneme z květináče a jedná-li se o 
květinu delší dobu nepřesazovanou, se 
zplstnatělou vrstvou kořenů, je dobré tuto 
vrstvu narušit, případně i mírně odstranit 
pro lepší regeneraci kořenů. Přesazujeme 
do květináče o 2 - 3 cm většího průměru 
než byl původní - při větším může brzy 
vlivem neprokořenění, a tím neodebí-
rání vláhy, dojít ke zkysnutí substrátu. 
Na dno nového květináče počítejte asi s 
2 cm drenážní vrstvy z hrubšího písku, 
menších oblázků nebo drcených střepů 
starých květináčů. Substrát volíme podle 

nároků rostliny - doporučované je navíc 
jeho vylehčení agroperlitem v množství 
asi 1/5 objemu. Rostlinu přesadíme při-
bližně stejně hluboko, mírně přitlačíme 
a zalijeme. Po přesazení nikdy nepři-
hnojujte, počkejte minimálně dva týdny. 
Hyacintům a ostatním květinám pěsto-
vaným v květináčích odstraňujte včas 
odkvetlé květy. Rostliny dále zalévej-
te příp. i přihnojujte, aby cibule (či hlí-
zy) získaly z listů zpět zásobní látky, 
které vyčerpaly v době kvetení. Na jaře 
- až se oteplí, je dobré cibule nebo rost-
liny (primulky) vysázet do zahrady. 
Před výsadbou ponořte květináč i s 
rostlinou do vody pro dobré nasá-
tí kořenového balu. Půdu v místě, kam 
chcete sázet, vylepšete kompostem. Hy-
acinty, narcisy i tulipány nemusíte sá-
zet hned, můžete je nechat zatáhnout a 

zaschnout v květináči, přes léto uložit 
a zasadit do volné půdy až na podzim.

Letničky 

Konec února a počátek března je dů-
ležitým obdobím pro výsev letniček s 
dlouhou dobou předpěstování. Ideální-
mi podmínkami je teplý skleník nebo 
jiný prosvětlený prostor s teplotami 20 
- 22° C. Po vzejití a přepikýrování je 
možné teplotu snížit na 18° C. Od po-
loviny dubna je pro další pěstování vý-
hodné pařeniště, kde sadbu také snadno 
otužíme před výsadbou na stanoviště. 
K nejznámějším letničkám patří: hledík, 
nestařec, nevadlec, okrasné papričky, 
velkokvěté karafiáty, petunie, šalvěj zá-
řivá, šalvěj šarlatová a třapatka srstnatá.

Ing. Karel Ctibor
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Za humny
• Takřka jeden a čtvrt milionů lidí má nyní 
svůj domov v Praze, kde podle statistiků 
žije 12 procent obyvatel republiky. Nej-
lidnatější městskou částí je Praha 4 se 
127 633 obyvateli. Čtyřka má v rámci 
metropole také nejstarší populaci, prů-
měrný věk podle ČSÚ je zde 44,8 roku. 
Městskou částí s nejmenším počtem oby-
vatel, 289, je Praha-Nedvězí. Nejmladší 
Pražané žijí v Kolovratech, mají necelých 
36 let. Nejhustěji zalidněnou částí hlav-
ního města je druhý obvod, na kilomet-
ru čtverečním zde žije 11 756 Pražanů. 
Naopak v Královicích na čtverečním 
kilometru žije 62 lidí. O pět let déle žijí 
v Praze ženy, průměrný věk obyvate-
lek největšího města země dosáhl 81 let. 
V Lysolajích žije 1541 lidí (765 žen 
a 776 mužů), na jednom kilometru 
čtverečním pak 412 osob. Průměrný 
věk lysolajských občanů je 37,2 roku.

• V současné době se můžete v okolí setkat 
s růžovými koly nejen na Suchdole, ale i v 
Dejvicích. Na Suchdole růžová kola fun-
gují  od 1. května 2013, nyní mají zimní 
přestávku a od jara budou opět v provozu.
Praha 6 taktéž spustila projekt komunitní-
ho sdílení růžových kol, který do jarních 
měsíců běží ve svém pilotním režimu. 
Oproti Suchdolu, kde se kola zamyka-
jí mechanicky, lze v Praze 6 kola sdílet 
díky použití mobilní aplikace, která na-
hrazuje výdejní místa. Uživatel „chytré-
ho“ mobilního telefonu vidí, kde v jeho 
okolí jsou kola. Kola jsou připoutána 
číselníkovým zámkem. V případě zájmu 
o půjčení uživatel přes mobilní aplikaci 
získá kód zámku daného kola. Násled-
ně může uživatel s kolem manipulovat. 
Až jej bude chtít vrátit, tak kolo zamkne 
zámkem a nahlásí mobilní aplikaci za-
mčení na aktuálním místě. Kolo je pak 
připraveno pro použití dalším zájemcům. 
Členství do konce testovacího provo-
zu stojí 300 korun (více na rekola.cz).
Je potřeba si uvědomit, kde a jaké 
kolo si půjčujete, protože systé-
my sdílení kol nejsou kompatibilní.
Zatímco na Suchdole sytém  fun-
guje zdarma, v Praze 6 je placený.

• Druhým březnovým dnem ukončí svo-
ji činnost Galerie Anderle v Pelléově 
vile. Nadace Milady a Jiřího Anderlo-
vých, jeden ze zakladatelů o.p.s. Pellé-

ova vila se rozhodla ukončit svoji čin-
nost.                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                   

Pelléova vila
 

• První premiéra letošního roku bude v 
divadle Semafor patřit Jiřímu Šlitrovi. 
„15. února 2014 by bylo Jiřímu Šlitro-
vi devadesát let. A tak novou premi-
éru připisujeme jemu,“ říká principál 
divadla a Šlitrův herecký kolega Jiří 
Suchý. Podle něj půjde o zvláštní le-
porelo s názvem Osvobozené Divadlo 
Semafor. Na scéně se v tomto předsta-
vení objeví, kromě po léta dobře zave-
dených semaforských herců, frontman 
skupiny Chinaski Michal Malátný.

• Bílý medvěd na Vítězném náměstí má 
územní rozhodnutí. Investor, PPF, nyní 
dokončuje dokumentaci pro vydání sta-
vebního povolení. Do samotného územ-
ního řízení podalo námitky osm občan-
ských sdružení, další námitky vznesli 
sousedé jako účastníci řízení. Týkaly se 
například výšky stavby nebo jejího spor-
ného architektonického přínosu do území. 

Bílý medvěd

„Stavební úřad Prahy 6 hodnotil soulad 
stavby s územním plánem i v procesu 
řízení projednávané námitky veřejnosti. 
Shledal, že záměr je z hlediska funkční-
ho využití území v souladu s územním 
plánem a centrální náměstí je schopno 
budovu daných parametrů dle posouze-
ní stavebního úřadu unést. Vzhledem k 

tomu, že proces včetně doložených sta-
novisek vyzněl ve prospěch stavby, vy-
dal územní rozhodnutí.“ uvedla Šestka. 

• 15. února se také uskuteční 23. repre-
zentační ples Prahy 6. V hotelu Pyra-
mida bude k slyšení Traditional Jazz 
Studio Pavla Smetáčka, Brand New 
band, Robert Křesťan a Druhá tráva, 
Vzpomínka na dlouholetého hosta Pav-
la Bobka. Informace na www.ples6.
cz a na telefonním čísle 233 350 130. 

• Arriva od poloviny prosince už nepro-
vozuje vlaky mezi Bubenčem a Kra-
lupy. Po třech měsících (od 23. září) 
se jí nepodařilo přesvědčit Prahu ani 
Středočeský kraj, aby byly vlaky do-
továny, podobně jako České dráhy.

• Radnice městské části Praha - Suchdol 
požaduje po Ministerstvu zahraničních 
věcí ČR přemístění ambasády státu Pales-
tina. Upozorňuje na fakt, že diplomaté na 
ambasádě přechovávali zbraně a výbušni-
ny. „Důvěra, která je podmínkou pro ote-
vřené, tolerantní a bezproblémové souži-
tí, byla jejich činy ztracena a nezajistí ji 
ani současná opakovaná prohlášení o mí-
rové misi a dobrých úmyslech,“ uvedl na 
stánkách Suchdola jeho starosta Petr Hejl.

• Na konci loňského roku uplynulo již 
50 let, kdy byla ustavena místní organi-
zace Českého zahrádkářského svazu s 
názvem „Jenerálka“. U příležitosti vý-
ročí se uskutečnilo  přátelské setkání se 
zakládajícími členy, s mottem „zahrádka 
jako recept na štěstí“. Setkání se zúčast-
nili členové výboru, bývalí předsedové 
osady, „otcové zakladatelé“ a členové, 
kteří se zasloužili o rozvoj osady. Osada 
Jenerálka se nachází nad Šáreckým údo-
lím v oblasti chráněného území přírodní-
ho parku a oblasti klidu Šárka – Lysolaje. 
Sestává celkem z 394 zahrádek o prů-
měrné výměře 400 m². Osada Jenerálka 
je jednou z mála pražských osad, které 
byly vybudovány přesně podle propozic 
pražských územně plánovacích orgánů 
na rozloze 20 ha na pozemcích, v době 
založení nevhodných pro zemědělskou 
velkovýrobu. Záměrem bylo vytvořit 
vzorovou osadu, která bude součástí 
zeleného pásu na obvodu hl. m. Prahy. 

fefík
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Pokračování ze strany 5

Vedlejší přenádherná vila Jurkovičova 
nám do Slavíčkovy ulice vlastně neza-
padá. Dušan Samo Jurkovič ji se sta-
vitelem Janem Paclem postavili v roce 
1908 pro JUDr. Jana Náhlovského.
Když jsme pravili, že se sochař Stanislav 
Sucharda v roce 1907 stěhoval, bylo to do 
vily 248/6, kterou v roce 1904 navrhl Jan 
Kotěra a v následujících letech vystavěl 

Vojtěch Tuka. Ve vile je dnes muzeum – 
návštěvu lze domluvit e-mailem (muze-
um@stanislav-sucharda.cz) nebo na tel. 
čísle 775 683 090 (PhDr. Martin Krum-
mholz). Vedle obytného domu byl ateliér, 
halový prostor, kde Sucharda pracoval na 
pomníku Františka Palackého. Stanislav 
Sucharda zemřel předčasně v květnu 
1916 na zhoubnou chudokrevnost. Ko-
lem roku 1927 byl ateliér radikálně pře-
stavěn stavitelem Josefem Dneboským 
na byty, byl také zbudován nový vchod 
a určeno nové číslo 628/8. Tento objekt 
je dnes ve vlastnictví státu, bydleli tu mj. 
ministři Pavel Dostál a Vladimísr Špidla.
Vila 92/10, dnešní nizozemská ambasáda, 
je dílem Victora Posselta a Franze Hulána 
z roku 1899. Victore Posselt byl prvním 
majitelem domu, v roce 1895 jej postou-
pil Ottovi Bussovi, od roku 1914 jej dr-

žel Hanuš Reiser, za něj Karel Geissel-
treiter zřídil podkroví a upravil verandu.
Ulice nesla v letech 1901 – 1941 jméno 
Mánesova, 1940 – 1945 Mařákova, v 
l. 1945 – 1947 opět Mánesova, od roku 
1947 připomíná Antonína Slavíčka (1870 
– 1910), slavného českého krajináře. 

fefík

VO KONTEJNER
11. 3. 2014 od 14:00 do 18:00 hodin
ul. Dolina, otáčka MHD

15. 4. 2014 od 14:00 do 18:00 hodin
ul. Lysolajské údolí u č.p. 115/33 

15. 4. 2014 od 14:00 do 18:00 hodin
ul. Hřebenová

FOTOSOUTĚŽ

V ramci fotosoutěže s tématem „Vy-
kročení do nového roku“ se nám se-
šlo několik zajímavých fotografií. 
Naší redakci se nejvíce líbil snímek 
SDH Lysolaje a jejich ohňostroj.

Téma následujícího dvojčísla: 
Zimní krásy Lysolaj.

Fotografujte a své snímky přineste 
nebo pošlete na úřad naší městské 

části.

 ŽIVOTNÍ JUBILEA
 Paní Eva Sazimová

nar. 9. 1. 1934 – 80 let

Paní Jiřina Miňovská
nar. 16. 1. 1944 – 70 let

Paní Jana Pánková
nar. 18. 1. 1934 – 80 let

Paní Blažena Dohnalová
nar. 19. 1. 1921 – 93 let

Pan Antonín Kolář
nar. 8.2.1944 – 70 let

Jubilantům upřímně gratulujeme.
Přejeme vše nejlepší a hodně zdraví do 

dalších let.

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ
PRODLOUŽENA
Knihovna Petra Šabacha 
Lysolaje

Na sklonku loňského roku jsme vyhlásili 
pro naše čtenáře literární soutěž na volné 

téma. 

Těší nás, že soutěživého literárního du-
cha v sobě objevují malí i velcí. Přidejte  
se k nim a objevte i vy v sobě literární 

talent.

Termín uzávěrky byl z organizačních 
důvodů přesunut na konec června 2014.

Na vaše díla na libovolné téma v rozsahu 
maximálně tří normostran se těšíme! 

Odborná porota v čele s patronem naší 
knihovny Petrem Šabachem všechny 
příspěvky zhodnotí. Slavnostní vyhlá-
šení vítězů proběhne začátkem nového 

školního roku. 

Pište, pište, pište!

MÁTE ZÁJEM O DOVOZ OBĚDŮ?
Naše městská část dostala nabídku rozvozu obědů. Probíhal by od pondělí do neděle včetně svátků. Oběd - polévka, hlavní 

jídlo a moučník - za cenu 89 Kč. Vlastní nádoby na jídlo nutné (tzv. obědvář). Dovoz oběda zdarma by byl možný pouze v 
případě zájmu alespoň 10 obyvatel Lysolaj. 

Žádáme zájemce, kteří by chtěli dovážet obědy, aby se obrátili na ÚMČ Praha - Lysolaje do 14. 2. 2014. Děkujeme.



 

Kulturní program 2014 
Neděle 9. 3. 2014, 14:00   Vítání občánků 
 
Sobota 12. 4. 2014, 14:00   Velikonoční turnaj v pétanque 
 
Neděle 13. 4. 2014, 14:00   Velikonoční výtvarná dílna 
 
Sobota 17. 5. 2014, 14:00   Slavnost květů 
 
17. 5. 2014 – 17. 6. 2014  Sochařské sympozium v parku 

Kaménka 
 
Pátek 30. 5. 2014, 15:00 Dětský den 
 
Čtvrtek 12. 6. 2014, 18:00 Lysolajský běh  
 
Sobota 6. 9. 2014, 14:00  Zahradník roku 
 
Neděle 5. 10. 2014, 14:00  Lysolajská drakiáda 
 
Neděle 23. 11. 2014, 14:00  Vánoční výtvarná dílna 
 
Neděle 30. 11. 2014, 16:00 Slavnostní rozsvícení vánočního 

stromu 
 
Sobota 6. 12. 2014, 15:00 Hasičská mikulášská besídka 
 
Neděle 21. 12. 2014, 14:00 Vánoční koncert vážné hudby 
 
Sobota 17. 1. 2015, 19:00 III. Reprezentační ples 

 

Všichni jsou srdečně zváni! 



Zimní akce SDH Lysolaje
Zima je pro naši jednot-
ku vždy rušným obdobím.  
Koncem listopadu jsme v rámci nácvi-
ku manipulace s dýchací technikou byli 
pozváni do polygonu, který vlastní Ha-
sičský záchranný sbor dopravního pod-
niku hl. m. Prahy. Do Hostivaře jsme 
dorazili v hojném počtu a s chutí si vy-
slechli přednášku našeho člena Lukáše 
Zapletala, který je již 17 let hasičem u 
Dopravního podniku. Přednáška zahr-
novala podrobnou instruktáž týkající se 
dýchací techniky, ale i bezpečnosti při 
pohybu v prostorách polygonu. Poté jsme 
měli možnost ve tříčlenných skupinkách 
polygonem projít, a to při silném zadý-

mení prostoru. Následovala prohlídka 
vozového parku HZS DP, kterým nás 
provedl další člen našeho SDH Václav 
Vojtěch, který rovněž pracuje jako hasič 
u Dopravního podniku.  Za účelem tme-
lení kolektivu a jako vyvrcholení našeho 

celoročního zápolení v šipkách jsme dne 
29.11.2013 uspořádali oslavu spojenou s 
vyhlášením vítězů. Není velkým překva-
pením, že tak jako ve většině předcho-
zích ročníků dosáhl nejlepších výsled-
ků Josef Malý, následovaný Zdeňkem 
Sedláčkem a Miroslavem Linhartem. 

Mikulášská v hasičské zbrojnici 
7.12.2013
V sobotu 7. prosince 2013 přijali do spo-
lečenského sálu naší hasičské zbrojnice 
pozvání Mikuláš, anděl a tři čerti. Jejich 
příchod byl nahlášen krátce po páté ho-
dině odpolední. Postupně přicházející 
děti si čekání na vzácnou návštěvu moh-
ly krátit připraveným zábavným progra-
mem, především dětskou diskotékou. 
Když po páté hodině Mikuláš a jeho do-
provod skutečně dorazili, čekalo už v sále 
několik desítek natěšených dětí. Na ty se 
hned v prvním momentu  vrhla smečka 
čertů, kteří ale nakonec nenašli žádné 
dítko, které by v předcházejících dva-
nácti měsících zlobilo natolik, aby si je 
mohli odnést s sebou do pekla. A pokud 
se přece jen našlo nějaké občas nepo-
slušné, mohlo si odpykat své prohřešky 
básničkou či písničkou u samotného Mi-
kuláše. Ten všem hodným a napraveným 
dětem rozdal ve spolupráci s andělem 
balíčky s laskominami a na závěr se se 
všemi najednou vyfotil. Nejen děti, ale i  

členové našeho sboru se  budou těšit na 
příští rok a doufáme, že Mikuláš, anděl 
i pekelníci naše pozvání opět přijmou. 

Velký úklid před koncem roku
S blížícím se koncem roku nás přepad-
la potřeba uklízet. Proto jsme se sešli 
a pořádně uklidili jak v klubovně, tak 
i ve všech ostatních prostorech. Srov-
nali a protřídili jsme si veškeré vy-
bavení, takže jsme mohli s klidem v 
duši očekávat příchod nového roku. 

Rádi bychom využili této příležitosti a 
popřáli našemu členu Robertu Brejníko-
vi, který 30.12.2013 oslavil své 40. naro-
zeniny. Roberte, ještě jednou vše nejlepší. 

Příchod nového roku jsme oslavili v 
naší klubovně v hasičské zbojnici, kte-
rá se letos pyšnila novým větrákem a 
krásnou výzdobou. Oslava se nesla v 
bujarém duchu a došlo dokonce i na 
tanec. Po půlnočním přípitku jsme se 
odebrali před hasičárnu a připojili se 
k pyrotechnickému novoročnímu reji. 
Rád bych zde poděkoval všem čle-
nům a členkám našeho sboru za celo-
roční práci a zároveň jim a vám všem 
popřál vše nejlepší do nového roku.

Pavel Peprníček
velitel
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ANKETNÍ OTÁZKA
Potěšil nás velký zájem občanů, jimž 
není lhostejná čistota a pořádek v je-

jich okolí. 

V nejbližší době z tohoto důvodu v 
Lysolajích přibudou nové odpadkové 
koše a další mobiliář. Děkujeme všem 

za tipy na jejich umístění.

Mnozí z vás s námi podnikli vlastivěd-
nou procházku se slavnostním přípit-

kem k novému roku a uvedením našeho 
nového mostku do provozu. Ačkoli 

mostek byl již otevřen a je hojně využí-
ván, dosud nedostal oficiální název.

Navrhněte název nového mostku 
v parku Kaménka!

Těšíme se na vaše návrhy. 

vizitky, razítka, letáky
reklamní plachty s oky

velkoformátový tisk

vše pro Vaši reklamu

www.powerprint.cz

ROZLOUČENÍ
pan Karel Lerch 

zesnul dne 11. 12. 2013 ve věku 60 let

paní Marie Selmbacherová
zesnula dne 16. 12. 2013 
ve věku nedožitých 80 let

paní Emma Drábková 
zesnula dne 20. 1. 2014 ve věku 80 let

paní Dana Došková, roz. Hrubá, 
zesnula dne 21. 1. 2014 ve věku 53 let

paní Jaroslava Krákorová
zesnula dne 21. 1. 2014 ve věku 80 let

Žili tady s námi. 
Uctěme jejich památku.

VYBRÁNO 
Z  KNIHOVNY

Petr Ludwig
Konec prokrastinace

K úkolům knihovníka patří mimo 
jiné i číst a číst a číst, a to nejen pro 
radost a potěšení. Nutno prolistovat ti-
tuly pro dámy, pro pány, pro malé i pro 
pubescenty, tak, aby nikdo z čtenářské 
obce nebyl ošizen. Knihy skvostné. 
Knihy nudné až slaboduché. Čtu, abych 
si udělala obrázek za všechny, kdož by 
po knížce sáhli a bystře ji pak odložili, 
nebo ji naopak opatrovali ve své do-
mácí knihovně jako poklad. A tak jsem 
přemýšlela, jakou knihu, tedy z těch 
kvalitních, vybrat, a navnadit  čtenáře. 

Ačkoliv je to činnost příjemná, vždy 
cítím zodpovědnost za to, zda se vy-
braným titulem trefím do čtenářské-
ho gusta, přemýšlím nad záludnostmi 
mateřského jazyka, reviduji vlastní 
vyjadřovací prostředky,  zkrátka, od-
kládám tuto „milou povinnost“ před-
stírajíc sama před sebou ještě zodpo-

vědnější přístup než obvykle. Někde 
ale začít musím, přečtu si tedy, co o 
vybrané knize napsali povolaní. Hle-
dám recenzi. Nacházím první. A čtu, 
abych porovnala své laické postřehy s 
těmi odbornými. Čtu dlouho, hledám 
další a další recenze i související člán-
ky. Opouštím recenze, sahám znovu po 
knize. Baví mě to. Láká mě to. Až do 
pocitu pomyslného, leč citelného pře-
bíhání mrazu po zádech. Neměla bych 
touto dobou mít už hotovo?

Ale proč vlastně? Jsem knihovník. 
Nejsem literární kritik. Jen jsem jako  
čtenář narazila na knihu, kterou jsem 
všem chtěla doporučit. Protože se všech 
dotýká. Je mi líto, na všech stránkách 
jsem „se našla“ i já. Pozitivní je, že se 
s nešvarem prokrastinace dá pracovat. 
Jdu na to. Recenzi si přečtěte na http://
pigula.blog.respekt.ihned.cz/. Je skvě-
lá. Stejně jako kniha.

P.S.  Od příštího vydání Lysolajského 
zpravodaje pro vás chystáme v této rub-
rice postřehy známých osobností a je-
jich doporučení, co byste si určitě měli 
přečíst a proč. A připojíme hodnocení 
odborníka. Protože je sice dobré, spo-
léhat se na sebe sama (nějak už bych 
tu recenzi zvládla). Lepší ale je moci 
(a umět) rozdat úkoly a spolehnout se 
na někoho jiného. Neboť: v uspořeném 
čase můžete dělat to, co vás baví, v čem 
jste dobří nebo to, co aktuálně stojí v 
hierarchii priorit na nejvyšším stupni. 
A to je první krok k úzdravě z prokras-
tinace.

OČKOVÁNÍ ZVÍŘAT
Jako každý rok, tak i letos v měsící 

dubnu proběhne očkování psů a koček 
proti vzteklině.

Po dohodě lze objednat také očkování 
králíků, zakrslých králíčků, 

případně i čipování.
Zájemci, přihlašte se co nejdříve 

na ÚMČ.

Nezapomeňte si připravit 
očkovací průkaz.
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Mateřské centrum Liška 

Mateřské centrum Liška – komunitní 
rodinné centrum nejen pro děti

Překulil se další rok a Liška oslaví v dub-
nu 4. narozeniny. Děkujeme za podporu, 
kterou nám poskytla Městská část Praha - 
Lysolaje. Panu Pánkovi děkujeme za sta-
rost o topení, je nám v Lišce díky němu 
krásně teplo. Děkujeme za dary, které jste 
nám dali. Nejvíce nás těší pomoc našich 
dobrovolníků, kteří Lišce a ostatním dě-
tem a rodičům ochotně poskytují svůj 
volný čas. Každý měsíc 5 lidí  věnuje 50 
hodin přípravě pravidelných i občasných 

aktivit. Díky tomu každým rokem stou-
pá návštěvnost liščích akcí. Na pondělní 
výtvarku chodí cca 13 dětí a na Šikovné 
tlapky průměrně 15 dětí s rodiči. V září se 

nám podařilo díky podpoře hl. města Pra-
hy ve škole otevřít ekologický kroužek 
Lišák, na který se přihlásilo deset dětí. V 
MŠ Pampeliška jsme otevřeli Cvičení s 
Liškou pro 15 dětí. Opět chystáme další 
rodinné akce, brzy se vše dozvíte v našem 
kalendáři, můžete se opět těšit na příměst-
ský tábor v posledním srpnovém týdnu.

Přejeme vám všem hezký a úspěšný nový 
rok 2014 
vaše Lišky - Rut, Petra, Aška, Andrea, 
Jana, Milena, Marcela  
 
Pondělní výtvarka v Lišce 9:30 – 11:30 
hodin

20.1. Sněhulák 
27.1. Liška    
  3.2. Ryba
10.2. Popelka
17.2. Preclíky

28. 1. 2014 Šikovná tlapka na téma Všemi 
smysly od 16:00 hodin
Na odpolední experimentální dílně vy-
zkoušíme všechny smysly, které nám pří-
roda nadělila. Pracovní oděv pro jistotu, 

dobrá nálada vítána.

Každou středu NOVĚ - Cvičení s Liš-
kou v hasičárně od 9:30 do 11:30 hodin

Scházíme se v 9:30 s liškou Marcelou ka-
ždou středu, do 10 hodin je otevřená vol-
ná herna, v 10 hodin začíná hodina cviče-
ní pro rodiče s dětmi od 2 do 4 let. Náplní 
kroužku jsou pohybové hry, hra s míčem, 
rozvoj jemné i hrubé motoriky, procvičí-
me celé tělo i tlapky. Vstupné na kroužek 
cvičení 600 Kč na pololetí, členové MC 
Liška hradí 540 Kč.

Každý čtvrtek - CVIČENÍ S LIŠKOU  
od 16:00 – 17:00 hodin

Školkové děti od 4 let mohou navštěvovat 
Cvičení s Liškou v tělocvičně ZŠ. Děti 
vyzvedáváme ve školce a převádíme do 
tělocvičny, kde od 16:00 do 16:45 hodin 
cvičíme. S sebou pití, obuv s bílou pod-
rážkou, pohodlné oblečení a dobrou ná-
ladu. Půlroční vstupné 600 Kč na dítě, 
členové MC Liška platí 540 Kč. 

Marcela Blažková

ZAKLÁDÁME LYSOLAJSKÝ FOTO KLUB

Srdečně vás zveme na úvodní večer „Foto klubu Lysolaje“

V podzimním čísle Lysolajského zpravodaje jsme vás in-
formovali o možnosti realizovat v Lysolajích fotoškolu. 

Děkujeme za vaši kladnou odezvu, na základě které pořádá-
me dne 13. 2. 2014 v sále hasičské zbrojnice od 17:00 zaha-
jovací večer pod vedením zkušeného fotografa Jana Kozáka. 

Pro všechny příznivce fotografie a fotografování připra-
vujeme pravidelná setkávání, jejichž náplní bude fotoško-
la, besedy se zajímavými lidmi a jejich fotografiemi, fo-
tografické soutěže s následnou výstavou a mnoho dalších. 

Případné zájemce žádáme, aby se dopředu nahlásili osobně na 
ÚMČ Praha - Lysolaje nebo na tel. 220 921 959. Děkujeme.

                   Neváhejte a přijďte, těšíme se na vás! 



LYSOLAJSKÝ ZPRAVODAJ  13

Klášter mnišek Kazatelského řádu

Jobovy zvěsti

Mezi často používaná rčení inspi-
rovaná Biblí patří také tzv. Jobovy 
zvěsti či jobovky. Zpravidla označují 
nějakou nepříjemnou nebo dokonce tra-
gickou zprávu. Kde jsme k nim přišli?
Do sbírky starozákonních textů patří také 
kniha Job. Job je vlastní jméno a jeho no-
sitelem je v tomto případě hlavní hrdina 
této knihy. Jeho příběh je aspoň rámcově 
známý široké veřejnosti a stal se také před-
lohou pro umělecké ztvárnění, ať už se 
jedná o literaturu, výtvarné či dramatické 
umění. Job je ve stejnojmenné knize líčen 
jako poctivý, zbožný a spravedlivý člověk 
v dobrém společenském postavení, velmi 
majetný a s početnou rodinou. Protože je 
poctivý a zbožný, žije šťastný život, zce-
la podle obvyklého schématu předkláda-
ného v biblických textech. Vyprávění o 
Jobovi však ukazuje, že v běžném živo-

tě to není tak jednoduché. Na Joba i přes 
jeho bezúhonnost přichází těžké trápení, 
které ale není beznadějné a Job v této 
zkoušce obstojí právě pro svou poctivost.
Ony „Jobovy zvěsti“ se týkají jeho ma-
jetku a rodiny. Biblický autor situaci 
popsal velmi dynamicky. Jednoduchým 
způsobem vytvořil obraz, který připomí-
ná antické divadlo. Na scéně se objevuje 
Job, k němuž přicházejí jeho služebníci 
a oznamují mu, co se stalo s jeho majet-
kem a dětmi. První tři zprávy se týkají 
dobytka při obdělávání půdy, stád ovcí a 
velbloudů. O všechna zvířata Job přichá-
zí při loupežném přepadení, čímž ztrá-
cí všechny zdroje obživy. Čtvrtý posel 
přináší zprávu o tragédii, která postihla 
všechny jeho děti. V tu chvíli je Job bez 
majetku, ale i bez budoucnosti. Trápení 
pak vyvrcholí vážnou chorobou, která ho 
společensky diskvalifikuje, takže ztrácí i 
své významné postavení. Přesto se snaží 

k situaci postavit čelem. Ve chvíli těžké 
skleslosti Joba navštěvují tři přátelé…
Doporučená četba: Job kap. 1-2. 

Pokračování příště.
s. Marie

VELIKONOČNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA 
PRO DĚTI

V neděli 13. března 2014 v hasičárně. 

Začínáme ve 14,00 hodin. 

Zveme všechny šikovné děti i jejich rodiče.

Těšíme se na vás.

Pronájem pozemků 
Upozorňujeme na blížící se termín plat-
by za pronájem obecních pozemků. 
Platby proveďte do 31. 3. 2014.

Děkujeme.

Poplatek za psy
Připomínáme, že termín platby poplatků 
za psy vyprší dne 31. 3. 2014. Nečekejte 
na poslední chvíli a přijďte na ÚMČ dát 
své věci do pořádku.

Děkujeme.
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ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLKY

Prosinec a začátek roku

• Celý prosinec se nesl ve znamení 
příprav na Vánoce. S dětmi jsme vy-
ráběli svícínky na vánoční stůl, ka-
lendáře pro rok 2014, zdobili strome-
ček řetězy z pop-cornu a pomerančů, 
pekli cukroví a hlavně zpívali koledy.

• Ve čtvrtek 5. prosince jsme ve školce 
přivítali Mikuláše, anděla a čerta a je-
jich návštěva se neobešla bez slziček. 
Naštěstí se děti nebály zpívat a tak si za 
pěknou písničku zasloužily  balíček dob-
rot. Hned druhý den jsme shlédli velmi 
zdařilé hudební vystoupení „Zpíváme 
s Oskárkem“. Děti si zazpívaly koledy 

s doprovodem houslí, kytary, kontra-
basu a flétny, viděly hru na fanfrnoch, 
zatancovaly si a dozvěděly se spoustu 
nových věcí o hudebních nástrojích.

• Na pondělí 16. prosince jsme spolu s 
dětmi připravili pásmo koled a básniček 
pro rodiče. Děti nejen krásně zpívaly, ale 
zvládly také hru na různé hudební nástro-
je – ozvučná dřívka, rolničky, zvonko-
hru, triangl a metalofon. Bylo to moc pří-
jemné zastavení v předvánočním chvatu.  

• Po besídce čekala na všechny slavnostní 
tabule plná vánočního cukroví, bonbonů 
a různých koláčů, kterou nám pomohli 
zajistit rodiče, za což jim patří velký dík. 

Sešlo se nám dobrot tolik, že si na nich 
děti mohly pochutnávat až do pátku. 

• Druhý den po besídce čekal na děti 
za zavřenými dveřmi rozsvícený stro-
meček se spoustou nových hraček, 
které udělaly dětem obrovskou radost.

• V pondělí 6. ledna jsme se vydali s dět-
mi na tradiční tříkrálový průvod Lysola-
jemi, tentokrát se 49 malými králi. Děti 
se na tento svátek vždycky moc těší a 
jinak tomu nebylo ani v letošním roce. 
Na úřadě zazpívaly koledu My tři krá-
lové jdeme k vám a za odměnu dosta-
ly od paní Komárkové domácí perník. 

Denisa Vranová
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PETANQUE V ZIMĚ
   

PC Lysolaje se účastní již po třetí „Zimní 
UBU ligy“ 2013/2014. V systému každý 
s každým se hraje od prosince do polo-
viny února. Velké finále se odehraje 23. 
února 2014. Držte nám, prosím, palce.

Hráči PC Lysolaje ani v zimních měsí-
cích nezahálejí a tvrdě se připravují na 
další sezónu. Tréninky probíhají kaž-

dé úterý a pátek od 18:00 hodin na kry-
tém hřišti UBU Únětice, kam zveme 
naše hráče, ale i ty, kteří nikdy nehráli.

Dne 15. 12. 2013 se uskutečnil tradiční Vá-
noční petanquový turnaj na hřišti u zázrač-
né studánky. Počasí nám jako každoročně 
přálo. Jednotlivé týmy bojovaly čestně a 
statečně a jak hráči, tak i přihlížející si celé 
odpoledne výborně užili a samozřejmě 
se domluvili na konání dalšího ročníku.  

Ivana Majerová
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vydává: Úřad městské části
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Pokračování ze strany 3

• ROPID uvažuje o  změně tra-
sování autobusů a úpravě jízd-
ních řádů na jaře tohoto roku.
Není potřeba se však obávat, že by za-
niklo autobusové spojení mezi Such-
dolem a Lysolajemi, které se nám 
podařilo předloni pracně vydobýt.
Návrh ROPID zní, že  by linka 359 
jezdila nově na trase Roztoky - Úněti-
ce - Suchdol a nejezdila by tedy nadá-
le přes Lysolaje. Při cestě z Únětic by
končila na Suchdole. Naopak by byl pro-

dloužen spoj přes Únětice až do Roztok.
Jako náhrada linky 359 v Lysolajích  by 
byla posílena linka 160, zároveň by byla 
prodloužena až na Suchdol do zastáv-
ky Výhledy. Bus 160 by tedy při trase 
z Dejvické nekončil v zastávce Lyso-
laje, ale pokračoval by přes Zavážky 
a Sídlištní ulici dál na Suchdol a zpět.
Budeme v každém případě trvat na 
tom, aby se dopravní obslužnost MHD 
v Lysolajích nezhoršila, spíše naopak.
O situaci budeme nadále informovat na 

webových stránkách, nástěnkách a v 
příštím čísle Lysolajského zpravodaje.

Na závěr děkujeme sponzorům, kteří v 
loňském roce dobrovolně přispěli do roz-
počtu naší městské části. Budeme velmi 
rádi, pokud se i v letošním roce najdou 
tací, kteří do rozpočtu přispějí ať už úče-
lově na připravené projekty či na finan-
cování dalšího rozvoje městské části.

Ing. Petr Hlubuček
starosta
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