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Úvodní sLovo

Vážení spoluobčané,
nacházíme se právě tak uprostřed ka-
lendářního podzimu, v čase, kdy si ješ-
tě pamatujeme každý detail z dovolené 
a na těle máme stopy letního opálení,  
a současně už v myšlenkách utíkáme 
vstříc vánočním svátkům.

Podzim neprávem nepatří zrovna mezi 
oblíbená roční období. Právě listopad 
bývá v českých zemích spjat spíše s ml-
hou či nízko ležícími mračny. Jistě, kdo 
z vás zažil podzim dejme tomu v Jižní 
Americe, může si trochu postesknout. 
Oproti tomu ten, kdo ve stejné době po-
býval například někde u jezera Clark, se 
českého podzimu musí zastat. 

Český (a samozřejmě i moravský) pod- 
zim dokáže být krásný. Taková škála 
barev, jakou nabízí podzimní listí, tako-
vá přece není k vidění v žádném jiném 
ročním období. Navíc je podzim zvlášt-
ním obdobím inspirativních protikladů. 
Snoubí se zde poklid nadcházející zimy, 
kdy příroda odpočívá a v kraji se rozhostí 
ticho vybízející k zamyšlení, s vizí a hna-
cím motorem všeho, do čeho se chceme 
po zimním lenošení pustit. 

Svatý Martin to letos maličko uspě-
chal (naštěstí se nepouštěl do opravných 
pokusů ve správném termínu, tedy ales-
poň v Lysolajích ne), a nabídl nám jindy 
nevídané obrazy. Děti dosud pohrdající 
rukavicemi a kulichy stavěly sněhuláky, 
za oknem se slétaly sýkorky na ještě kve-
toucí zasněžené slunečnice a i gaučovým 
kocourům přes noc narostla hustá zimní 
srst. Z předsíní milovníků psů se ozýval 
typický monolog „dej sem tu nohu... dě-
lej, druhou, ujede mi to, ne, nemáš tři, 
máš čtyři..., ocas ještě.... ty potvoro, už 
mi to ujelo“. 

Odrostlejší děti, cestující za vzděláním 
„do Prahy“ s úsměvem vzpomněly na 
doby, kdy u nás nebyla doprava na dneš-
ní vysoké úrovni, a tradičně první sníh 
a první ranní „třipětpětka“ zablokovaly 
Lysolajské údolí a nečekaná omluvenka 
platila jako vstupenka do Houslí, kde ani 
ti už skoro dospělí nepohrdli hodem sně-
hovou koulí na cíl kamarádovi přesně za 
krkem. 

Milovníci podzimně-zimního spánku 
se dočkali nejdelších nocí v roce, dlouhé 
večery nám dopřávají příležitost dohnat 
vše, na co dosud nebyl čas nebo navště-
vovat sousedy a přátele, s nimiž nebylo 
kdy si popovídat.

Ač příroda právě usíná, člověk – tvor 
společenský, v tomto čase ožívá v předtu-
še nadcházejících firemních i domácích 
večírků, nejrůznějších oslav od mikuláš-
ské besídky po silvestrovský ohňostroj, 
může podle chuti vybírat z lysolajského 
adventního programu, který je tradičně 
pestrý a bohatý. A co víc, nezadržitelně 
se blíží i plesová sezóna! Pryč je ovšem 
doba, kdy si dámy mačkaly róby v taxíku 
na cestě přes půl Prahy a pánové, znaveni 
kromě jiného počítáním tanečních kro-
ků si přáli zaspat dlouhou cestu domů. 
Odteď je všechno jinak. Příprava na  
I. reprezentační ples městských částí 
Lysolaje a Suchdol je v plném proudu. 
Účast elegantních dam a lvů místních 
salónu  předpokládáme samo sebou. 
Zároveň s nimi zveme i ty, jimž parket 
připomíná spíše kluziště a jejichž taneč-
ní figury jsou nejen originální, ale možná  
i trochu z rytmu. Nenecháme se vyvést 
z míry ani z rovnováhy - Škola tance, 
vedená profesionálními tanečníky, v níž 

lze oprášit pozapomenuté figury, zdoko-
nalit se či se přiučit něčemu novému, je 
otevřena všem. Takže přijďte na malou 
generálku do hasičárny. Premiéra v such-
dolské Galaxii pak bude v plném lesku!

Příště, ve svátečním prosincovém vydá-
ní Lysolajského zpravodaje, se tradičně 
ujme slova pan starosta, aby zrekapitulo-
val celý uplynulý rok, podělil se s vámi 
o pocity a dojmy ze všeho, co Lysolaje 
potkalo a neminulo, nepotkalo a minulo, 
a co nás v budoucnu potkat má, ať už si 
to přejeme či ne. A hlavně, popřeje vám 
krásné Vánoce a pohodový Nový i nový 
rok. 

Vážení přátelé, sousedé, zkrátka všich-
ni místní, děkuji vám za spolupráci, za 
energii, kterou jste vložili do společných 
aktivit v naší městské části, za nápady, 
rady a komentáře, za pomoc občanskou, 
a mnohdy i osobní.

Děkuji a přeji vám krásný podzim. 
A kdyby náhodou bylo opravdu ošk-

livo, i když je to jev v Lysolajích velmi 
řídký, přijďte do knihovny. Vyberte si 
knížku milou vaší duši, zavrtejte se s ní 
do starého ušáku u kamen a nechte se 
unášet příběhem. 

Marie Štědrá 
(mimo jiné knihovník) 

LysoLajský  
zPravodaj

Foto: Lucie Dolejší
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PodziMní LysoLaje

Kvetoucí sníh

Zcela jiný pohled

Po rekonstrukci

První letošní sněhulák Metoděje Komárka O pár dnů později...

Nová odpočinková zóna

MC Liška - černá hodinka

Mariánská pouť
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zPrÁvy z radniCe

• Dne 31. 11. 2012 zasedalo Zastupitel-
stvo Městské části Praha – Lysolaje.
Zasedání zastupitelstva předcházelo jed-
nání Finančního výboru, který projednal 
a doporučil ZMČ Praha – Lysolaje vzít na 
vědomí provedená rozpočtová opatření  
a plnění rozpočtu za 1. – 3. čtvrtletí roku 
2012, kdy byly výdaje čerpány na 80 %  
a příjmy naplněny na 84 %. Byl schválen 
rozpočet Fondu rezerv a rozvoje a Sociál-
ního fondu na rok 2013.
• V září 2012 ukončila na ÚMČ pracov-
ní poměr naše archivářka. Z důvodu fi-
nanční úspory jsme se rozhodli, že na její 
místo nebude přijat nový pracovník a tuto 
činnost převezmou ostatní zaměstnanci 
úřadu. Zastupitelstvo tak rozhodlo o změ-
ně organizační struktury a snížilo počet 
zaměstnanců úřadu o ½ úvazku.
• ZMČ se zabývalo přípravou rozpoč-
tu na rok 2013. Hl. m. Praha díky nově 
přijatému zákonu o rozpočtovém určení 
daní (tzv. RUD) a snížení dalších pří-
jmů do svého rozpočtu přišlo o velkou 
část financí. Hl. m. Praha tak navrhuje  
v rámci dotačních vztahů s naší městskou 
částí snížení dotací v rámci tzv. sdílených 
daní. Městská část Praha – Lysolaje tak 
přijde o podstatnou část svých příjmů do 
rozpočtu. Stále jednáme s Magistrátem hl. 
m. Prahy o možnosti navýšení této část-
ky. Na dokreslení, Hl. m. Praha počítá 
ve svém rozpočtu na investice v r. 2013  
s částkou 8 miliard Kč, z čehož investice 
do komplexu tunelu Blanka činí 6,2 mili-
ardy korun. Jednoduchým výpočtem nám 
tedy vyplývá, že na veškeré další investi-
ce Hl. m. Praze zbývá 1,8 miliardy Kč.  
Hl. m. Praha tedy plánuje investice pouze  
v rozsahu nutných oprav či zajištění havárií  
a na městské části tak v oblasti investic 
nezbyde téměř nic.
• Společně s devíti starosty dalších měst-
ských částí jsme sepsali dopis, který byl ad-
resován Radě hl. m. Prahy, kde požadujeme 
navýšení dotací ze sdílených daní a stano-
vení systémového a koncepčního řešení fi-
nancování investic v jednotlivých městských 
částech. V současné době městské části 
obdrží v průměru 2 400 Kč na občana/rok,  
z nichž jsou nuceny pokrýt nejen chod úřa-
du, platy zaměstnanců, ale i veškeré další 
výdaje jako údržbu a opravy komunikací  
a městské zeleně, provoz školních a před-
školních zařízení, zajištění chodu hasičských 
jednotek, kulturu, sport a další.

Z této částky však není ani jedna měst-
ská část schopna pokrýt běžné roční 
provozní výdaje a je tak nucena výdaje 
dofinancovávat z vlastní hospodářské 
činnosti, prodeje majetku či jiných pří-
jmů, stejně jako veškeré investiční výdaje. 
Tento stav je do budoucna neudržitelný  
a je nutné nastavit nová pravidla finan-

cování městských částí. Pevně věřím, že  
Hl. m. Praha bude více naslouchat sta-
rostům jednotlivých městských částí, 
kteří jsou mnohdy více spojeni s realitou 
běžného života a jednotlivých občanů.
• Zastupitelstvo hl. m. Prahy by mělo 
schvalovat svůj rozpočet na rok 2013 na 
svém zasedání koncem listopadu a díky 
koaličním dohodám se větší posun v jed-
notlivých kapitolách již neočekává. Po 
schválení budeme vědět, jakou částku ob-
držíme v příštím roce a budeme tak moci 
schválit rozpočet naší městské části v pro-
sinci 2012. Na výzvu v minulém čísle Ly-
solajského zpravodaje jsme obdrželi něko-
lik návrhů jednotlivých občanů. Jde např. 
o zřízení pozice terénního sociálního pra-
covníka, příspěvek žákům ZŠ na výuku 
jazyků, případně lyžařský výcvik, příspě-
vek na provoz knihovny, podporu senoirů  
a další. Stále přijímáme vaše podněty, kte-
ré zohledníme do rozpočtu na příští rok.
• Byla schválena smlouva o zřízení věcné-
ho břemene uložení kanalizační přípojky 
na pozemku p.č. 529/1 v k.ú. Lysolaje.
• Bylo schváleno odsvěření pozemku p.č. 
2056 a p.č. 20168 v k.ú. Dejvice a bude 
uzavřeno souhlasné prohlášení s Měst-
skou částí Praha 6 o přepsání vlastnické-
ho práva v Katastru nemovitostí.
• Byla schválena kupní smlouva na po-
zemek p.č. 554/5 k.ú. Lysolaje o výměře  
40 m2.
• Zastupitelstvo projednalo návrh nájem-
ní smlouvy na pozenky p.č. 473/2 a p.č. 
473/3 k.ú. Lysolaje (prostor bývalé pískov-
ny). Majitel sousedních pozemků navrhl 
městské části uzavření nájemní smlouvy 
na tyto pozemky za účelem zbudování 
sportovního areálu. Vzhledem ke složitos-
ti celé záležitosti se zastupitelé rozhodli 
uspořádat pracovní poradu na toto téma. 
Návrh nájemní smlouvy a řešení celého 
území jsou připraveny všem zájemcům  
k nahlédnutí na ÚMČ. Připomínky obča-
nů jsou vítány.
• Zastupitelstvo již poněkolikáté projed-
návalo záměr prodeje nemovitosti na ad-
rese Lysolajské údolí 25 (obecní bytový 
dům). Ačkoliv je nemovitost nabízena  
k prodeji již druhým rokem, nebyla dosud 
předložena žádná konkrétní nabídka. Za-
stupitelstvo svým usnesením změnilo způ-
sob prodeje na přímý prodej.
• V příštím roce bychom rádi zbudovali 
dětské hřiště a výběh pro psy v lokalitě Na 
Vinici vedle bytových domů Výhledy II. 
Financování bychom rádi zajistili z grantu 
10. výzvy operačního programu Praha – 
konkurenceschopnost. V současné době 
čekáme na příslušná povolení k výstavbě. 
Doufám, že se nám podaří tato povole-
ní co nejdříve získat, abychom žádost  
o grant včas a řádně podali.
• Zastupitelstvo se usneslo na nulové to-
leranci k provozování výherních automa-

tů a video-loterijních terminálů na území 
Městské části Praha – Lysolaje a žádá tak 
o vyjmutí míst k provozování loterie z vy-
hlášky Hl. m. Prahy.
• Zastupitelstvo se rozhodlo požádat spo-
lečnost JCDecaux Group, která ve spolu-
práci s Hl. m. Prahou realizuje společný 
projekt instalace přístřešků zdarma za 
využití reklamních ploch, tak, abychom 
tento přístřešek mohli instalovat v příštím 
roce na zastávce autobusu č. 355 a 359 
Lysolaje.
• Kulturní komise doladila poslední de-
taily pestrého adventního programu, který 
naleznete v tomto čísle Lysolajského zpra-
vodaje stejně jako pozvánku na 1. spo-
lečný reprezentační ples městských částí 
Lysolaje a Suchdol, který bude pořádán  
12. ledna 2013 v hotelu Galaxie v Suchdo-
le. Vstupenky na ples budou k zakoupení 
na ÚMČ, Kovárenská 8/5.
• Do mateřské školy v Lysolajích bylo  
v tomto školním roce přijato 28 dětí, pod-
le platných kritérií pro přijímání dětí do 
naší MŠ pouze děti s trvalým bydlištěm 
na území městské části Praha – Lysolaje. 
Přijali jsme nejen všechny lysolajské děti, 
které k 1. 9. 2012 dovršily tři roky věku, 
ale během těchto měsíců byly přijaty  
i děti, které dovršily 3 roky věku v průbě-
hu podzimu.

Složitější situace nastane v příštím škol-
ním roce, kdy se nám v mateřské škole 
uvolní pouze devět, maximálně však deset 
míst. Doufám však, že vzhledem k tomu, 
že jsme letos uspokojili potřeby všech ly-
solajských rodičů, bude žádostí o umís-
tění dětí do MŠ v příštím roce podstatně 
méně.
• Nejen díky demografickému vývoji, ale 
také díky trvale stoupající kvalitě výuky  
a zázemí roste v posledních letech zá-
jem o naši základní školu i mezi rodiči  
z ostatních městských částí a okolních obcí.  
V letošním školním roce byly otevřeny 
dvě třídy prvního ročníku. Z kapacitních 
důvodů bude v příštím roce však otevřena 
pouze jedna první třída s předpokládaným 
maximálním počtem 26 žáků. Na příštím 
zasedání Zastupitelstva budou přijata 
kriteria nejen pro přijímání do mateřské, 
ale nově tedy poprvé i do základní školy. 
Přednost bude dána všem dětem z lysolaj-
ských rodin a třídu doplní děti z těch okol-
ních obcí, které nám platí poměrnou část 
neinvestičních nákladů a přispívají nám 
tak na provoz školy.

Rád bych vás pozval na tradičně bo-
hatý adventní program v Lysolajích. Po-
zor, letos začínáme již o týden dříve, a to  
25. 11. vánoční dílnou! Budu se s vámi těšit 
naviděnou také 2. 12. 12 v 16:00 hodin, kdy 
společně rozsvítíme letošní vánoční strom  
a věřte, že letos bude zase o něco krásnější!

Ing. Petr Hlubuček
starosta
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zPrÁvy z e ŠKoLy

• Během druhé poloviny října a na počát-
ku listopadu se u nás opět událo mnoho 
zajímavého.

• 3. třídy se vydaly na zážitkový kurz do Kr-
konoš. Jejich horský výlet spojený s výukou 
dramatické výchovy byl inspirovaný příbě-
hem Heinricha Harrera a jeho pobytem  
v Himalájích. Více se o této akci dozvíte  
z řádků paní učitelky Renaty Tkatzykové.

• Generálku muzikálu Andílci za školou 
v divadle Broadway zhlédla 8. a 9. třída. 
Muzikál se odehrává ve školním prostředí 
a dotýká se především životních příběhů 
žáků posledního ročníku základní školy. 
Režisérem tohoto muzikálu je Filip Renč. 
V hlavní roli účinkovali například Josef 
Vojtek (učitel zeměpisu) a Sabina Lauri-
nová (učitelka matematiky). Představení 
se žákům i pedagogům moc líbilo, neboť 
mělo spád, děj i vtip. Divadlo praskalo ve 
švech a herci sklidili obrovský aplaus.

• 24. října si užívalo oddělení družiny  
1. A zábavné chvíle na lanové dráze. Tento 
nápad se zrodil v hlavě tatínka jedné naší 
žákyně, pana Růžičky. Připevnil tedy lano 
mezi dva stromy a mohla začít zábava. Kaž-

dé dítko dostalo postroj a helmu a mohlo 
se dvakrát zhoupnout. Po návratu z pod-
zimních prázdnin navštívila 3. až 5. třída 
kulturní pořad Se školou do opery. Jednalo 
se o první z cyklu pěti pořadů, který má 
přiblížit operu žákům prvního stupně. Žáci 
si vyslechli ukázku ze Smetanovy Hubičky  
a z díla Bohuslava Martinů Hlas lesa, mezi 
ukázkami z oper proběhla lekce dirigování. 
Nakonec byl vybrán jeden ze žáků, který 
si vyzkoušel dirigování houslisty ze Státní 
opery v Praze. Pro všechny ročníky byl při-
praven vzdělávací pořad na téma Gotika. 
Do školní tělocvičny zavítali dva členové 
skupiny historického šermu Pernštejnu, aby 
za pomoci dobových kostýmů, zbraní a po-
vídání o rodu Lucemburků přiblížili dětem 
období gotiky. Děti vtáhli do děje tím, že 
je zapojovali do průběhu pořadu, najednou 
se ve škole objevilo několik malých rytířů, 
kteří si vyzkoušeli zbroj, či jaké to bylo na 
kolbišti. Představení vyvrcholilo ukázkou 
souboje za použití různých zbraní.

• 1. listopadu ve všech odděleních družiny 
proběhl již druhý ročník strašidelně vese-
lého maškarního bálu. Všechna oddělení 
zaplnila nejrůznější strašidla, upíři, prin-
cezny, kočičky, smrtky aj. Program odstar-
toval podlézáním lana a pokračoval soutě-
žemi o ceny. Za dětmi do družiny zavítaly 
i žákyně z 2. stupně, aby je informovaly  
o Halloweenu a sociálních sítích. Program 
vyvrcholil diskotékou. Během tohoto odpo-
ledne bylo připraveno strašidelné občerst-
vení a každá maska odcházela s diplomem 
a úsměvem. Večer k nám zavítali někteří 
rodiče, pro něž škola zajistila seminář Děti 
on-line aneb rizika na internetu. Erudova-
ná paní Mgr. Lukášová (socioložka a práv-
nička) velmi poutavě a otevřeně mluvila  

o nástrahách, které skrývá internet, sociální 
sítě a jiné komunikační technologie moder-
ní doby. Rodiče se mohli dozvědět spoustu 
zajímavých věcí o kyberšikaně, možnostech 
nastavení uživatelských účtů, o závislos-
tech na hrách a sociálních sítí a především 
o možnostech řešení některých problémů. 
V závěru svého vystoupení sklidila paní 
Mgr. Lukášová zasloužený potlesk. Rodiče 
i učitelé si kromě nových poznatků mohli 
odnést i řadu materiálů o daném tématu. 
Toto téma je stále aktuálnější a dotýká se 
všech dětí, které dnes pracují s internetem. 
O to více nás mrzí malý zájem a účast rodi-
čů, která nás vzhledem k závažnosti tématu 
nepříjemně překvapila.

• Ve 4. třídě pokračovala dopravní vý-
chova na dopravním hřišti. Zástupci ze  
6. a 7. třídy nás zastupovali na florbalovém 
turnaji, kde se umístili na slušném 5. mís-
tě. Ocenit je třeba především jejich snahu  
a bojovnost. Nevzdali se ani za situace, kdy 
byl brankář zraněn a musel ho nahradit je-
den z hráčů, a to Petr Šindílek, který bojo-
val ze všech sil.

• V blízké budoucnosti se 5. třída vypraví 
v rámci hodin vlastivědy na Pražský hrad, 
kam podnikne exkurzi a dále se zde zú-
častní Hry na Hrad. Pro 8. a 9. třídu bude 
připravena přednáška Deset kroků k úspěš-
nému přijetí na střední školu a celá škola 
se hudebně vzdělá při výchovném koncertu 
Hrátky s hlasem. Blíží se též třídní schůz-
ky, kterými se uzavře první čtvrtletí tohoto 
školního roku. S těmito akcemi vás ovšem 
blíže seznámím až v dalším článku.

Jana Plechingerová
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TiP na vÝLeT

Malý Břevnov a vypich
Dnes budeme cestovat do Břevnova. 
Byť naše první zastávka je na tramvajo-
vé smyčce na Bílé hoře a ta je – čtenář 
se podiví – už v Řepích. Ale nešť! Tu 
stojí Velká hospoda na Bílé hoře a sto-
jí tu dlouho. Na starých pohlednicích 
je psáno, že už od roku 1628, ale to 
je nejspíš zbožné přání provozovatelů 
podniku. Zbožné proto, že tu původně 
měl být klášter servítů. A pravda, polo-
žení jeho základního kamene se skuteč-
ně událo 25. dubna 1628 a byl u toho 
osobně císař Ferdinand II. Ovšem řád 
měl různé finanční problémy – pocho-
pitelně, vždyť žil z milodarů – a ještě k 
tomu za tři roky vtrhli do Prahy Sasové 
a bylo po budování. Až roku 1673 se 
servítům podařilo chátrající rozestavě-
ný areál prodat Maxmiliánu Valentinovi 
hraběti Martinicovi a ten tu začal budo-
vat ženský špitál. A takový jemnostpán 
už je jistě osobou vhodnější pro pod-
nikání a nejspíš tedy on (zesnul 1677) 
nebo některý z jeho potomků udělal ně-
kdy do roku 1689, kdy byl špitál hotov,  
z části areálu zájezdní hostinec. Smlou-
va z onoho roku popisuje hospodu tak-
to: „Hospoda bělohorská panská, od 
kamene prostranně vystavená a šinde-
lem přikrytá, v které světnice a komora, 
kolna pro vozy, maštale pro koně, sklep 
a lednice pro piva a kovárna.“ Roční 
výtočné bylo 80 sudů piva. Pivo se do-
váželo z panského pivovaru v Tachlovi-
cích panskými potahy, krom piva musel 
hostinský odebírat i pálenku a v době 
postu také slanečky (herinky). Výnos 
hospody představoval ve své době cenu 
malého panství.

V roce 1697 koupil od Johany Bar-
bory Žďárské tachlovické panství  
i s hospodou říšský hrabě Breda Karel 
Jáchym. Hlavními zákazníky hospody 
byli formani – o ty bylo řádně postaráno. 
Ubytování bylo samozřejmostí. Vozy jim 
byly celou noc hlídány a k údržbě slouži-
la i kovárna, která na Bílé hoře sloužila 
až do 30. let 20. století.

V roce 1820 koupil hospodu Vojtěch 
Smolík, hostinský ze Stodůlek, a přive-
dl ji k proslulosti.

Kupní smlouva z roku 1860 uvádí 
jako nové majitele manžele Václava  
a Annu Piskáčkovy. Vdova po Smo-
líkovi Barbora měla až do smrti byt  
v prvním poschodí hospody a hostinský 
jí dával důchod a ještě jí musel vystrojit 
důstojný pohřeb. Ačkoli hospoda velmi 
utrpěla požárem v roce 1842, Piskáček 
ji dal brzy do pořádku. Prostředky měl, 
zdatně obchodoval křivoklátským dře-
vem. Hospoda mu dobře prosperovala, 
dokonce měla vlastní malá jatka. Jinak 

byl podnik vyhlášený také bělohorský-
mi syrečky.

Po smrti Václava Piskáčka v roce 
1895 převzal hospodaření jeho syn 
Bohumil. Mohl si dovolit hospodu pro-
najímat – nájemci se jmenovali Jiras  
a Švejkovský. Sám se tak mohl sou-
středit na funkci starosty Řep. Zemřel 
v roce 1955, ale třeba poznamenat, že 
hospodu už ve 30. letech převzal jeho 
syn Josef Piskáček.

Hospoda byla významným centrem 
života Řep. Sídlil zde třeba Sokol. 
Piskáček tu také zřídil jakési minimu-
zeum s dobovými památkami na bělo-
horské události. V lokále byla napsána 
národně buditelská hesla, na vstupní 
stěně pověšeny prapory, koňské lebky, 
podkovy a zbraně, plánky a rytiny, ve 
skříni byly dokonce dělové koule, které 
nalezl sám pan Piskáček u Litovického 
potoka.

V roce 1928 byla zahájena adaptace 
celé budovy, druhá přestavba se usku-
tečnila v létě 1940. To byly časy, kdy 
byl u hospody ještě rybníček, kde jste 
se mohli v létě osvěžit a v zimě si za-
bruslit.

Léta pak držela restauraci Meziná-
rodní organizace novinářů (MON), 
dnes byste bouchali na vrata marně.

Hned vedle hostince končí a pro nás 
začíná Břevnov. Přesněji Malý Břevnov. 
Vyrostl v místech, kde v dávných ča-
sech bývala ves Kuromrtvy. Pak tu byla 
osada Břevnovek či Břevnovec, která 
náležela klášteru sv. Benedikta – leč  
i ta vzala zasvé.

Pořádně se tu začlo stavět v letech 
1790 – 1800. Břevnovský klášter po-
cítil totiž nedostatek pracovních sil, 
tak rozparceloval svá pole u Bílé hory.  

Trafačka, současný stav

Pohlednice Velké hospody z roku 1902

Šafránka v roce 1928

Hostinec J. Soukupa na Bělohorské třídě za  
II. světové války, otevřen byl ještě asi před  
20 lety, kdy se zde říkalo U pavouka.

Dnes

Kaplička v Malém Břevnově „nákladem obce 
a dobrodinců ke cti a chvále Boží zhotovená 
roku 1873“

pokračování na str. 6
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Na přelomu století tu stálo 23 domů  
a v nich žilo 120 lidí. V domku č. 11 žil 
Jan Vaněk, řetězokovář z Klášterní (Ze-
lené) Hory na Sušicku, který do Břevno-
va (a jeho syn pak do Liboce) zanesl řetě-
zokovářské řemeslo. To pak bylo hlavní 
živností této lokality. Výroba řetězů byla 
primitivní, staré železo vykovávalo se 
na okrouhlé železo, načež za tepla bylo  
v články ohýbáno a pak teprve z něj spo-
jen řetěz. Zdokonalením velkoprůmyslu 
železářského v roce 1858 nastaly řetě-
zokovářům lepší časy, „jelikož započata 
v hutích výroba válcovaného železa ve 
drát, čímž jednak vzhled řetězů se zlep-
šil, takže výroba jich i cena poznenáhlu 
stoupati počala, ježto odpadla obtížná 
práce s vykováváním okrouhliny ve 
spůsob drátu.“ (Paměti obce libocké  
a okolí) Jednotlivý mistr kovář dokázal 
pak ročně vykovat až 5 500 metrických 
centů řetězů, které se vyvážely do Uher, 
do Haliče, Bosny a Hercegoviny i do 
Štýrska. Leč i tak bylo řetězokovářské 

řemeslo tvrdým chlebem. V prvních 
letech 19. století vznikla také malá 
osada, kde se říkalo „nad cihelnou  
u kříže“. My tu zvykneme říkat Na Vy-
pichu, byť není jasné, o jaký pich šlo. 
Zde bych rád upozornil na zajímavou 
stavbu transformační stanice, jejíž plá-
ny nakreslil architekt Bedřich Drdo  
s ing. Otkalým v roce 1932, realizovaná 
byla za spolupráce arch. Josefa Mlíka  
v roce 1938. Hezká stavbička.

Severně pak, nad Motolem, můžeme 
ještě pohlédnout na viniční usedlost Ša-
fránka. Byly tu vinice snad už v dobách 
Karla IV. Jméno Šafránka se poprvé 
objevuje s rokem 1784, v té době bylo 
na motolských jižních svazích šafránu 
jak máku. V současné době je tu hotel, 
což je pořád lepší, než kdyby usedlost 
spadla; měla k tomu před pár lety dost 
nakročeno.

fefík 
(s užitím prací B. Lašťovkové, J. Hájka,  

J. Svobody a J. Hykeše)

Především vás chci ujistit, že já na hla-
vu státu nekandiduji.

Jednak nerad cestuju a pak bych mu-
sel ráno brzo vstávat – a to mi za ten 
plat nestojí.

Kým tedy nahradit naši dosavadní 
hlavu pomazanou, která je známá po 
celém světě svojí skromností? To ne-
myslím ironicky – vždyť zatímco různí 
samozvaní generálové a vládci kmenů 
nakradli si do švýcarských bank mili-
ardy dolarů, náš prezident je znám, že 
jemu stačí pero. Jakápak zahraniční 
konta!

Já mám v otázce své volby jasno. 
Budu volit kandidáta J. F., jelikož slí-
bil, že až bude vládnout, nechá Pražský 
Hrad otevřen ne-li přes noc, pak aspoň 
do jedné. To oceňuji, jelikož vím jaké 
to je vracet se v zimě v jedenáct v noci 
z malostranské hospůdky do Dejvic  
a hledět na zamčená vrata u panské pe-
leše.

Doufám, že J. F. svůj slib splní a já za 
odměnu budu zase prezidentské znám-
ky olizovat, a ne na ně plivat.

Na Hradě by mi nevadil ani prognos-
tik M. Z., jen je třeba dáti pozor, když 
objímá stromy, aby ho lobbista Šlouf 
moc nepostrkoval k „velikému dubis-
ku“, čímž básník mínil matičku Rus.

Nehroutil bych se ani z aristokratic-
kého prezidenta K. Sch., jen bych pro-
sil novoroční projev otitulkovat.

Koneckonců by mi nevadil ani pote-
tovaný V. F., jen se trochu obávám, aby 
při případné státnické návštěvě Afriky 
nevyděsil tamní obyvatele.

Nelíbí se mi ovšem představa, že by 
na český trůn usedl kdysi populární mi-
nistr V. D. Na rozdíl od jiných si o něm 
nemyslím mnoho dobrého a jeho běh 
Stromovkou nepovažuji za dostatečnou 
kvalifikaci. Po Stromovce běhá mnoho 
magorů a přítel Hadrák – a taky nekan-
diduje.

Nedám hlas ani kandidátovi socanů  
J. D., ne proto, že je mladý, ale vzhledem 
k tomu, že příští volby velmi pravděpo-
dobně socani vyhrají, nechtěl bych, aby 
veškerá moc byla v oranžových rukách. 
Ty by totiž mohly následně zrudnout.

Nijak mne neláká ani kandidát L. J., 
z hradního šaška hradním pánem – to 
obvykle nedělá dobrotu.

Rovněž mne dráždí japonsko-český 
respektive česko-japonský podnikavec 
T. O., je mi totiž jasné, na čí straně by-
chom stáli v případné válce o Kurilské 
ostrovy.

A koho se vysloveně obávám, je bý-
valá televizní moderátorka J. B. Děsí 
mne totiž představa, že až by se usa-
dila na Hradě, začla by kandidovat na 
prezidenta USA nebo aspoň anglickou 
královnu.

fefík

FejeTon

Kdo prezidentem?

Víte, jakou nejcennější měřitelnou veliči-
nu můžete někomu věnovat? Není to ani 
zlato, ani peníze, ani nemovitost ani sle-
vový kupón do nákupního řetězce. Je to 
čas. A troufám si tvrdit, že věnovaný čas 
je největším projevem lásky, která samo-
zřejmě měřit nejde. Milý přece neřekne 
své milé "Teď na tebe nemám čas, přijď 
jindy." To by si asi moc milí nebyli, vždyť 
na někoho, koho máme nejraději si čas 
uděláme vždycky, i kdybychom neměli 
jíst ani spát. Stejně tak matka si udělá 
čas na své dítě a babička na své vnouče 
– je to její největší potěšení, tedy láska, 
tedy mu věnuje svůj čas, protože čas je 
to nejcennější, co si můžeme jako lidé 
vzájemně dát. Trošku se na to v poslední 
době zapomíná, což je škoda, vždyť času 
máme pořád všichni stejně, jen záleží 
na nás, jak s ním naložíme. A možná na 
nás někdo někde čeká, komu by náš čas 
udělal větší radost, než cokoli jiného na 
světě. 

Proč o tom píšu v souvislosti s Marián-
skou poutí v Lysolajích?

Každý rok se u nás sejde několik de-
sítek lidí, aby svůj ČAS věnovali putová-
ní od kostela svatého Matěje v Šárce ke 
kapličce Panny Marie Bolestné v Hous-
lích. Několik lidí věnuje svůj ČAS (a za 
to jim všem patří obzvláštní dík) tomu, 
aby pouť všem ostatním umožnili a co 
možná nejvíce zpříjemnili – myslím tím 
muzikanty, herce, zaměstnance Úřadu  
a v neposlední řadě i ministranty a pana 
faráře. 

Všichni tihle lidé by mohli svůj ČAS 
strávit jinde, třeba nedělním nákupem 
nebo úklidem, ale rozhodli se svůj ČAS 
věnovat společnému bytí s ostatními 
souputníky a někdo také možná medi-
taci, modlitbě nebo třeba jen procházce 
spojené s poslechem hudby a sledová-
ním divadelního představení v nádher-
né přírodě, která nás obklopuje a která 
tady velmi dlouhý ČAS vznikala. Pokud 
tedy budete mít příští rok chuť, udělejte 
si ČAS na Mariánskou pouť. Třeba vám 
bude odměnou radost – nejvyšší odměna 
za věnovaný ČAS. 

Petr Šoltys

pokračování ze str. 5 nadčasová úvaha
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za HUMny

• V kavárně-galerii Kabinet v Bubenči 
lze shlédnout výstavu fotografií Richarda 
Homoly z tzv. Rothmayerovy zahrady. Ta 
obklopuje břevnovskou vilu známého ar-
chitekta Otty Rothmayera (1892 – 1966) 
nedaleko vjezdu do Ústřední vojenské 
nemocnice, která momentálně prochází 
rekonstrukcí. Zahradu proslavil svými 
záběry legendární fotograf Josef Sudek.

• Novým tiskovým mluvčím radnice Pra-
hy 6 se stal reportér TV NOVA Adam 
Halmoši.

• Strana zelených dokončila petici ke 
kauze Vítězného náměstí, kterou je mož-
né podpořit podpisem. Jedná se o výzvu 
ke svolání mimořádného zastupitelstva 
MČ Praha 6, které projedná plánovanou 
výstavbu na Evrospké třídě, ulici Jugo-
slávských partyzánů a na samotném Ví-
tězném náměstí. Hlavní požadavky jsou: 
zveřejnění všech podkladů, vtažení veřej-
nosti do diskuse, příprava koncepce roz-
voje oblasti a pořízení regulačního plánu 
Vítězného náměstí. Po předání petice 
stvrzené nejméně 600 podpisy, musí její 
obsah projednat zastupitelstvo městské 
části do 60 dnů.

• Podchod do metra na Hradčanské je 
konečně otevřen.

• Pořídit si bydlení v okrese Praha – zá-
pad vyjde nejdráž v celé ČR, s výjimkou 
některých částí Prahy. Srovnatelné bydle-
ní tu pořídíte za 2 700 000 korun, třeba  
v Mělníce za 1 554 000 Kč, uvádí prů-
zkum serveru realitycechy.cz . V Praze 2 
však takový byt vyjde na 5 611 000 Kč, ná-
sleduje Praha 6 s cenou 4 564 000 korun.

• Pražské letiště zahájilo přípravu druhé 
a třetí etapy generální opravy hlavní vzle-
tové a přistávací dráhy. Vypsalo tendr 
na zhotovitele za předpokládanou cenu  
550 milionů korun. Oproti původním 
plánům letiště druhou a třetí etapu ge-
nerálky, plánovanou na léta 2013 a 2014, 
spojilo do jedné soutěže. Ještě není jasné, 
zda se obě etapy neuskuteční najednou. 
Záležet bude hodně na ceně a technolo-
gické náročnosti projektu.

• Generálka v Ruzyni probíhala už le-
tos od půle května do začátku srpna. 
Skanska ji zvádla za 158 milionů, tedy 
za méně než polovinu předpokládané 
ceny. Během rekonstrukce byl omezen 
provoz na ranveji. Příští rok by měly  
být  změny v provozu ještě delší, až do 
konce září. Ruzyňská ranvej je stará sko-
ro 50 let a nelze s opravami otálet. 

• V bubenečské galerii chodník v tzv. 
Skleňáku probíhá výstava o význam-
ném českém architektovi Pavlu Janá-
kovi (1882 – 1956). Profesor Janák se 
nesmazatelně zapsal do tváře Prahy 
vytvořením zastavovacího plánu dejvic-
kého sídliště Baba, kde postavil něko-
lik vil včetně své vlastní. Vynikajícími 
díly jsou jeho vily pro malíře Beneše  
a sochaře Kafku na Ořechovce, podílel 
se na obnově Černínského paláce, hradní 
Míčovny a Královské zahrady nebo leto-
hrádku Hvězda. S Josefem Gočárem vy-
tvořili specifický sloh – rondokubismus, 
příznačný stylizovanou ornamentikou  
a barevností. Zanechal stopu i v Bubenči, 
jeho prací je činžák na rohu Roosevelto-
vy ulice a Jugoslávských partyzánů, pro-
jekt vytvořil v roce 1927, jeho realizace 
trvala dva roky.

fefík

Rothmayerova vila

Panorama českých dějin - kouzlo nechtěného

Rothmayerova vila

Podchod na Hradčanské

Terminál

anTiLiŠÁK

Antilišák opět udělen. Zakladatelům čer-
né skládky na Dolině blahopřejeme a její 
další osud budeme pečlivě pozorovat!

FoTosoUTěž

Vítězný podzimní snímek autorky Lucie 
Dolejší. Gratulujeme. A přinášíme posled-
ní zadání 2. ročníku naší fotosoutěže. 
Téma na měsíc prosinec: 
Andělské tvářičky s čertovskými růžky
Fotografujte a své snímky přineste nebo 
pošlete na úřad naší městské části.



 8 LYSOLAJSKÝ ZPRAVODAJ

Vážení spoluobčané – zahrádkáři,
podzim se nachýlil a vy jste sklidili plo-
dy své namáhavé práce ze svých záhonů  
a stromů a připravujete zahrádky a chatič-
ky k přezimování.

A tak jak jste se nedočkavě těšili na úro-
du, tak jsou mezi námi ti, kteří se „těší“ na 
to, až zahrady a chatky konečně opustíte  
a oni budou mít volné pole působnosti. 
Čímž mám na mysli nenechavce, kteří žijí 
na náš úkor, respektive na váš.

Již teď se objevují případy vykradených 
chatek, prostříhaného pletiva apod. Tímto 
se na vás snažím apelovat, zajistěte prosím 
své chatky důkladně a snažte se je v rámci 
svých časových možností občas zkontrolo-
vat. Městská policie a ani Policie ČR nemá 
dostatek sil a prostředků, aby mohla váš 
majetek neustále kontrolovat a monitoro-
vat.

Za sebe mohu s čistým svědomím pro-
hlásit, že tak jako v loňské zimě se budu 
snažit i letos zahrady procházet pravidelně 
a kontrolovat, zda se ve vašich chatkách 
neusadili bezdomovci a jiní nepřizpůsobi-
ví spoluobčané, ale nemohu být v zahrád-

kách neustále. Vím, že ani sebelepší zámek 
nemá proti krumpáči šanci, ale loni jsem 
se několikrát setkal i s takovými případy, že 
majitel ze zahrady odjel a nechal naprosto 
volně přístupný nejen pozemek, ale dokon-
ce jsem objevil i několik nezamčených cha-
tek a zahradních domků s naprosto volně 
uloženým zahradním nářadím, horskými 
koly apod. v nemalých finančních hodno-
tách.

To je jako by si dotyční pozvali zloděje 
transparentem na zahradu „výběr volný, 
platit netřeba“. A i když vám tam nic ne-
ukradnou, tak i rozbité vstupní dveře nebo 
okna jsou již pro vás škodou, kterou mu-
síte nějak řešit, samozřejmě na úkor VAŠÍ 
peněženky. A to nemluvím o tom, když 
se takový nezvaný host rozhodne, že vaše 
chatka je ten správný hotel pro jeho zimní 
spánek a existenci. Nepřál bych vám vidět 
tu spoušť, kterou po sobě zanechají, než 
jako tažní ptáci odtáhnou o „dům dále“!

Proto vás žádám, zabezpečte si svůj 
majetek v největší možné míře a pokud, 
což vám a ani sobě nepřeji, zjistíte, že vaši 
chatku navštívil nezvaný host, nemávněte 

rukou nad danou situací se slovy, …“ale 
co, stejně policajti nic nevyšetří, nic hlásit 
nebudu“. To je naprosto špatná filosofie  
a špatný přístup k řešení daného problému. 
Každá taková informace, kterou sdělíte ať 
už mně osobně, nebo kolegům z Policie 
ČR, případně zavoláte ZDARMA na linku 
156, případně 158, může zabránit tomu, 
aby nebyl podobně postižen váš soused  
a kamarád. Rozhodně vás nikdo neodbude 
a zvýší se kontrolní tlak na danou postiže-
nou lokalitu a věřte tomu, že i v nočních 
hodinách tomu autohlídky budou věnovat 
pozornost. I já osobně už mám naplánová-
no několik nočních kontrol, jejichž termíny 
zde nebudu z pochopitelných důvodů inze-
rovat. Tyto kontroly provádíme společně  
s kolegy z útvaru psovodů a v minulosti 
jsme měli několik úspěšných záchytů.

Přeji vám zasloužený odpočinek a těše-
ní se z dobré úrody a současně přeji vám  
i sobě co nejméně „navštívených“ chatek  
a zahrad lumpy.

Strážník Městské policie – okrskář
Vít Bumbálek

pokračování ze str. 4

Výuka nového předmětu Finance
Od tohoto školního roku se začal po-
vinně vyučovat nový předmět nazvaný 
Finance. Jeho cílem je dosáhnout finanč-
ní gramotnosti žáků naší školy. Ti by 
měli být posléze schopni orientovat se 
v problematice peněz, posoudit nabídky 
jednotlivých finančních produktů, řídit  
a spravovat své osobní finance či rodinný 
rozpočet, plánovat budoucnost a kompe-
tentně reagovat na životní události, které 
mají dopad na jejich každodenní finanční 
rozhodnutí.

Nedílnou součástí výuky jsou přednášky, 
pracovní listy, řešení modelových situací, 
vyplňování některých formulářů a přede-

vším hraní simulační hry Finanční svoboda.  
V této hře se používají úplně stejné produk-
ty, s jakými se setkáváme v České republice. 
Ve hře jsou žáci v roli finančního poradce, 
jehož klientem je mladá rodina. V průbě-
hu 30 let jí poradce radí tak, aby dosáhla 
všech svých životních cílů (např. bydlení ve 
vlastní nemovitosti, dosažení finanční nezá-
vislosti apod.). Hra je výborným nástrojem, 
jak si žáci nenásilnou a velmi poutavou for-
mou mohou zvyšovat úroveň své finanční 
gramotnosti. Již 14. listopadu se žáci naší 
školy zúčastnili soutěže Běh bankou. V led-
nu je pak čeká přednáška pana advokáta 
Šípa na téma Insolvence.

Ing. Jitka Sokolová

Nová služba občanům
Vážení občané, pro zkvalitnění vaší informovanosti o aktuálních nabídkách v naší 
obci (informace z MČ, konané akce) a současně s důrazem na okamžité infor-
mování při vzniku mimořádných událostí (např. přerušení dodávek vody, plynu, 
elektrické energie apod.) poskytuje MČ Praha – Lysolaje službu – SMS InfoKa-
nál, tzv. místní rozhlas "do kapsy".

Tato služba umožňuje zasílání důležitých informací z úřadu městské části na za-
registrovaná čísla mobilních telefonů formou krátkých textových zpráv. V dnešní 
době, kdy mobilní telefony používá téměř každý, vám nabízíme efektivní a rychlý 
systém zveřejňování důležitých informací. Služba funguje pro zákazníky všech 
českých mobilních operátorů a je bezplatná.

Přihlásit se můžete okamžitě! Přijďte osobně na úřad MČ Praha – Lysolaje, Ková-
renská 8/5 nebo zašlete vaše kontaktní údaje e-mailem na umc@praha-lysolaje.cz.

Postřehy ze služebny

Lysolajský zpravodaj
vydává:  

Úřad městské části Praha – Lysolaje,
Kovárenská 8/5,  

165 00 Praha – Lysolaje
tel.: 220 921 959; fax: 233 920 297
e–mail: umc@praha–lysolaje. cz;

www. praha–lysolaje. cz

příště vychází:  
19. 12. 2012 v nákladu 650 ks

uzávěrka 7. 12. 2012

periodikum je v evidenci  
MK ČR E 11537

Za věcnou správnost textů  
odpovídají autoři, příspěvky nemusí  

vyjadřovat názor redakce.

Tisk zajišťuje  
FaLon, José Martího 31,

Praha 6 – Veleslavín
www.falon.cz 

Každoroční revize komínů 
jsou povinné
Potřebujete provést pravidelnou 
prohlídku komína? Obraťte se na 
ÚMČ Praha – Lysolaje. Zaznamená-
me a vyhodnotíme vaše požadavky  
a s předstihem vám sdělíme termín, 
v němž budou revize provedeny.
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I v letošním roce jsme se scháze-
li téměř každý páteční podvečer, 
abychom si užili hry petanque, 
zdokonalili se v technice, osvoji-
li si v praxi pravidla hry a nemé-
ně často si zdravě zasoutěžili.

Po úspěšném zahajovacím 
roce jsme se zúčastnili 1. Roční-
ku Zimní UBUligy v kryté hale 
v Úněticích, kterou využíváme 
v zimní sezóně. Při účasti před-
ních mistrovských týmů ČR 
jsme se umístili ve středu pomy-
slné tabulky, což byl pro nás ob-
rovský úspěch. S příchodem jara 
jsme opustili teplo haly a vrátili 

se na naše hřiště při „Jarním pe-
tanquovém klání“. Vítězem byli 
všichni, kdo se účastnili. Od-
měnou nám byly pestrobarevné 
macešky, které jsme společně 
vysadili na záhon u bazény.

Tradiční “Zahradník roku“ 
byl spojen s podzimním petan-
quovým turnajem, kterého se 
účastnilo více než 20 hráčů. 
Všichni si užili krásné pozdní 
léto, a tak nyní mi dovolte po-
zvat vás všechny stávající, ale  
i nové příznivce petanque na 
již tradiční „Adventní turnaj ve 
hře petanque“ se sousedskou 
ochutnávkou cukroví, pořádaný 
na našem krásném hřišti u Zá-
zračné studánky, a to v neděli 
16. 12. 2012 od 14:00 hodin za 
každého počasí.

Závěrem mi dovolte popřát 
krásné vánoční svátky, hodně 
zdraví, klidu a pohody, nejen  
u hry petanque, ale i v osobním 
životě.

Ivana Majerová

Měsíc říjen patřil v celoroční 
činnosti našich dobrovolných 
hasičů mezi ty klidnější. Členo-
vé lysolajské jednotky SDH se 
v rámci pravidelné úterní údrž-
by hasičské techniky soustředili 
především na drobné opravy  
a zimní přípravu hasičských aut. 
Naši řidiči se dne 20. 10. 2012 
zúčastnili pravidelné stáže pro 
strojníky jednotek sborů dob-
rovolných hasičů konané v sále 
naší hasičské zbojnice. Úkolem 
těchto stáží, které v rámci celo-
roční odborné přípravy pořádá 
Hasičský záchranný sbor ČR, je 
seznámit členy jednotek zařaze-
né do funkce strojníků s novými 
technickými prostředky, změ-
nami předpisů a nejnovějšími 
trendy řešení mimořádných 
událostí. 

Další, pro nás důležitou akcí 
byla již tradiční účast na soutě-
ži O pohár starosty Řeže. Této 
soutěže se naše družstva zú-
častňují pravidelně a s oblibou, 
neboť zde máme mnoho přátel  
a vždy se soutěží o velice chutné 

ceny. Klání se zúčastnilo druž-
stvo mužů i družstvo žen. Muž-
ské družstvo bylo letos sestave-
no převážně z nově příchozích 
členů. V této sestavě jsme měli 
na soutěži v Řeži premiéru a jeli 
jsme spíše na zkušenou. 

První společný útok jsme 
měli velice slibně rozběhnutý, 
ale bohužel jsme se kvůli drob-
né technické závadě nedostali 
až na stupně vítězů. Přesto jsme 
si ověřili, že náš tým je silný  
a v budoucnu s námi budou 
muset naši rivalové počítat. Na-
štěstí je naše ženské družstvo 
již dokonale sehrané, a tak se 
mu podařilo vybojovat krásné 
třetí místo, ke kterému děvča-
tům srdečně gratulujeme. Spolu 
s pohárem získaly ženy voňavou 
odměnu v podobě obřího balíku 
chutných buřtů. 

Za vzornou reprezentaci obě-
ma družstvům velice děkujeme, 
a jelikož tato soutěž byla pro nás 
v letošním roce již poslední, bu-
deme se těšit na další rok. 

Anna Mrhálková

Jsou zprávy, které 
se nepíší snadno. 
Jednou z nich je 
ta, že v pondělí 
5. 11. 2012, ve 
věku nedožitých 
75 let, zemřel 
Ivo Domanský – 
dlouholetý běžec-
vytrvalec, trenér, 
publicista, mode-
rátor běžeckých 
závodů a přede-
vším dobrá duše 
českého běhu.

Znal ho snad každý běžec a znal se vlastně s každým běž-
cem. O těch nejlepších i o těch, kdo dobíhali do cíle později, 
věděl skoro všechno. Kde pracují, jak žijí a jaké jsou jejich 
osobní rekordy. Závody nejen pomáhal organizovat, ale také 
o nich dlouhá léta psal. Nadšeně a s jasným názorem.

Když se dnes někdy píše a mudruje o tom, kdo a co všech-
no stojí za současnou popularitou českého běhu, trochu ne-
spravedlivě se zapomíná právě na Iva Domanského.

Od založení Lysolajského běhu v roce 2009 až do letoš-
ního 4. ročníku nám Ivo Domanský nejen aktivně pomáhal 
při přípravě a propagaci těchto běhů, ale i při samotných zá-
vodech byl aktivním rozhodčím, komentátorem i zpracova-
telem výsledků, a to jak dopoledních závodů dětí ze ZŠ, tak 
i odpoledních závodů dospělých. V roce 2013 na 5. ročníku 
Lysolajského běhu nám bude chybět – budeme na něho rádi 
vzpomínat.

Ing. Miloš Šimon

velkoobjemový kontejner
11. 12. 2012 stanoviště ul. Hřebenová u č.p. 181 
od 14:00 do 18:00 hodin.

Lysolajští hasiči v říjnu

vzpomínka na ivo domanského



 10 LYSOLAJSKÝ ZPRAVODAJ

Historie dominikánských mnišek –
ze starého Města do Plzně
Přestože první konvent bratří byl v Plz-
ni založen už ve středověku, mnišky do 
tohoto města přišly teprve na začátku  
18. století. Podnět k tomuto založení vy-
šel, jak už bylo dříve zmíněno, od sester  
z pražského svatoanenského klášte-
ra. První kroky byly podniknuty už  
v r. 1708, kdy sestry podaly žádost k císa-
ři Josefu I. O rok později získaly souhlas 

arcibiskupské konzistoře a plzeňského 
magistrátu. Na císařské povolení však 
musely čekat až do r. 1711, kdy jim je 
(již po smrti Josefa I.) vydala císařovna 
Eleonora Magdalena. Ještě v témže roce 
sestry zakoupily pozemek přiléhající  
k hradbám u Litické brány. Protože hlav-
ními iniciátorkami fundace byly dvě rod-
né sestry, Kateřina a Róza Maxmiliána  
z rodu Vratislavů z Mitrovic, stala se 
hlavní podporovatelkou tohoto díla jejich 
vlastní rodina. Také pražský klášter si  

v té době mohl dovolit dostatečnou štěd-
rost. Stavby kláštera se ujal stavitel Jakub 
Auguston ml., který významně působil  
v regionu. Klášter sv. Rosalie byl dosta-
věn v r. 1714 a přilehlý kostel sv. Anny 
dokončen a vysvěcen v r. 1735. Pak už 
se sestry mohly v klidu věnovat svému 
poslání. Osvícenská doba však komuni-
tě příliš nepřála. Když se sestry v r. 1782 
odmítly přidat k voršilkám, byl klášter po 
zhruba půlstoletí existence zrušen.

sestra Marie

Lysolajské rodinné centrum  
nejen pro děti
Scházíme se v pondělí v 9:30 v sále ha-
sičské zbrojnice, hrajeme a zpíváme 
s Mílou, tvoříme krásné věci s Andreou 
a rozloučíme se v 11:30 anglickou písnič-
kou s Aškou. Přijďte mezi nás a najděte 
si nové kamarády, můžete chodit pravi-
delně, ale i jen občas  

 
Listopad
 5. 11. Párty čepička
 12. 11. Domeček
 19. 11. Svícen
 26. 11. Mikuláš a čert

Prosinec
  5. 12. Kapr
 10. 12. Perníčky 
 17. 12.  Vánoční razítkování a zdobení 

stromečku pro zvířátka

Úterý 11. 12. Vypečený advent
Tajný večerní program pro maminky

Pravidelný program
Pondělní cvičení s Liškou 
od 15:45 do 17:00 v tělocvičně ZŠ
Středy Hudební škola Yamaha

Černá hodinka a divadlo v Lišce
Černá hodinka v Lišce 1. listopadu se opět 
vydařila. Návštěvníky přivítala u dveří ob-
rovská hlava draka a bílý lampión – část 
dračího těla. Na třech připravených stolech 
našly děti lepidla, krepové papíry a nůžky, 

aby si bílý lampión polepily barevnými 
papíry, ozdobily vlajícími třásněmi nebo 
přímo obalily barevným krepem se zlatými 
hvězdami. 

Když už jsme byli z toho tvoření unavení 
a hladoví, ochutnali jsme výborné muffiny, 
perník a sušenky, které přinesly maminky. 
Pak už byla na řadě pohádka, skvělé diva-
dlo jednoho muže – Víti Marčíka ml., který 
si připravil pro naše děti Eliščiny pohádky. 

Představení plné překvapení, veselých hrá-
tek a písniček, princezen, nápadníků a dra- 
ka jsme všichni prožívali a čekali s napětím, 
jak to dopadne. Konec pohádky přiblížil 
okamžik rozsvícení lampiónů, prohlédli 
jsme si loutky, oblékli se a zapálili svíčky. 

Na dračí procházku si malí i velcí nesli 
zapálené lampióny a šli za drakem k dra-
čímu hnízdu. Údolí Kaménky vypadalo 
tajemně a temně, ale díky rozsvíceným 
svíčkám po cestě jsme se nebáli. Atmosfé-
ra byla úžasná, nakonec drak děti dovedl 
ke svému hnízdu, kde si každý mohl vybrat 
dračí zub moudrosti na památku a malý 
dárek.
Web: www.mc-liska.cz, tel.: 775 210 624

Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří 
připravili večerní dračí dílnu a průběžně 
pomáhali při výzdobě lampiónů menším 
dětem. Děkujeme také panu starostovi, 
který se přišel na dílnu podívat a potěšil 
nás milou návštěvou. 

Patronem MC Liška je městská část  
Praha Lysolaje

Mateřské centrum Liška o.s.

Klášter mnišek Kazatelského řádu

doBroTa na LisToPad

Pečené brambory
K podzimu kromě pouštění draků ne-
odmyslitelně patří pečené brambory. 
Tradice sice velí v popelu pečené, ale 
proč v moderní době nevyužít troubu. 
Nejlépe horkovzdušnou. 

Na listopadovou dobrotu potřebuje-
me pro každého člena domácnosti je-
den, maximálně dva velké brambory, 
trochu nastrouhaného sýra, zakysa-
nou smetanu, kousek másla, pepř, sůl, 
česnek, bylinky dle obliby.

Neloupané omyté brambory zabalí-
me, každou zvlášť, do alobalu a peče-
me dle zkušeností s troubou asi hodinu 
při 200 stupních. Doměkka upečené 
brambory rozbalíme a „roztrhneme“. 
Vzniklý otvor naplníme směsí umí-
chanou ze strouhaného sýra, česneku, 
bylinek a koření. Navrch dáme kousí-
ček másla, můžeme dochutit i troškou 
zakysané smetany. 

Je to pochoutka. A čas uspořený  
u plotny se bude hodit třeba právě na 
pouštění draka.

Dobrou chuť.

LisToPadové  
PranosTiKy

• Všichni svatí dluhy platí. 
•  Je-li zamračeno na svatého Mar-

tina, bude zima levná; je-li jasno, 
bude zima tuhá. 

•  Zima-li na Kateřinu, přilož sobě  
o peřinu. 

•  Přitrhla-li zima s Kateřinou, bývá 
do omrzení. 

•  Na svatého Ondřeje hoď dřívko na 
vodu: přeplyne-li, bude mokrý rok; 
zůstane-li na povrchu tiše, bude su-
chý rok. 

•  Listopadové hřmění pšenici ve zlato 
mění. 



 LYSOLAJSKÝ ZPRAVODAJ 11

Neděle 25. 11. 2012, 14:00  Vánoční výtvarná dílna v sále hasičské 
zbrojnice pro děti i dospělé

Neděle 2. 12. 2012, 16:00  Rozsvícení vánočního stromu se  
svátečním slovem alexandra Hemaly, 
vystoupením dětí ze ZŠ a vánočními 
koledami na hřišti u zázračné studánky

 
Sobota 08. 12. 2012, 15:00  Hasičská mikulášská besídka  

s diskotékou, nadílkou a dětským  
divadelním představením v sále  
hasičské zbrojnice

Neděle 16. 12. 2012, 13:00  adventní petanquový turnaj  
s ochutnávkou vánočního cukroví  
na hřišti u zázračné studánky

Neděle 23. 12. 2012, 14:00  Vánoční koncert vážné hudby,  
vystoupí kvarteto aRCHI DI PRaGa – 
komorní orchestr, umělecký vedoucí 
František Eret, sólo Věra Eretová, zazní 
skladby starých mistrů, směs českých  
a světových vánočních koled v sále 
hasičské zbrojnice

Čtvrtek 20. 12. 2012, 16:00  Den otevřených dveří v základní  
škole spojený s vánočními trhy,  
zpíváním vánočních koled a divadelním  
představením 

Pondělí 24. 12. 2012  Každoroční půlnoční setkání  
u kapličky Panny Marie Sedmibolestné  
v Houslích s tradičním svařákem  
a vánočními koledami

Těšíme se na vás!

Advent 
v Lysolajích 2012




