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ÚvoDní sLovo

Kdo by to byl řekl
Kdo by to byl řekl, že se toho sněhu nakonec 
opravdu dočkáme? Sousedé se koncem roku 
trumfovali a hodnotili, že takové teplo na 
Vánoce ještě nebylo, po Novém roce to pře-
transformovali na to, že tolik sněhu v lednu 
ještě nebylo, takový mráz ještě nikdy nebyl, 
ani moje babička nepamatuje tolik vran na 
polích… veverky, chudáci, nám chodí až ke 
dveřím! Už je toho sněhu moc, už by mohl 
přestat padat, já už tu bílou ani nemůžu vi-
dět, už aby bylo léto… mumláte si ráno pod 
vousy a zuřivě škrábete přední sklo. Leden  
a začátek roku to je vůbec takové nespokojené 

období – novoroční procitnutí nad zbývající-
mi řízky a oschlými chlebíčky jako by k takové 
nespokojenosti přímo vyzývalo a tak si dává-
me předsevzetí. Budu jíst více zeleniny! Ne-
budu se cpát uzeninami! Budu pít méně kávy! 
Budu víc cvičit! Jablko místo čokolády! Mr-
kev místo cigarety! Budu chodit všude pěšky  
a autem jen výjimečně! Pivo jen v pátek (a ma-
ximálně tři – a malá)! Začnu se učit anglicky! 
Přestanu kouřit! Dotáhnu všechno do konce  
a neustanu v polovině… Novoroční předsevze-
tí mají asi všude stejný průběh – prvního led-
na se dojídají zbytky ze svátků, tak to začne-
me s dodržováním až od druhého. Nakupují 
se nikotinové náplasti, u pracovních stolů se 
vznáší dým z elektronických cigaret, knihku-
pectví jsou zavalena objednávkami učebnic 

pro samouky. Odpoledne po prvním pracov-
ním dni se zaplní fitness centra, na hodinách 
zumby není pro velkou účast k hnutí a celo-
státní deníky, které se od listopadu předháně-
ly v receptech na tlusťoučké husičky a zlatavé 
kachničky se teď předhánějí v tloušťce příloh 
s dietními jídelníčky… Zkrátka, všichni se mů-
žou přetrhnout, všichni si slibují, jak to všech-
no tentokrát dodrží…a také, že ano! Vydrží to! 
Celé dva týdny a potom… potom – jak jste na 
tom po měsíci? Spokojenost/nespokojenost? 
To víte, není každý den posvícení, ale máme 
před sebou tradiční období půstu, tak to ještě 
určitě můžeme dohnat a napravit... a kdyby 
ne? Hlavně se nikam nežeňte a vychutnávejte 
si každý den, vždyť život je krásný!

Lucie Dolejší

LysoLajský  
zPravoDaj

Úplněk v Lysolajích v neděli 27. ledna 2013  Foto: Ondřej Štědrý
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LYsoLajsKÁ zIMa

Vánoční koncert

Perník chutná i králům

Na parket!

Z volební místnosti 

Vánoce začaly v tělocvičně

Sponzoři se postarali o bohatou tombolu

Společná společenská

Půlnoční
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zPrÁvY z E ŠKoLY

V pondělí 10. prosince navštívila 3., 4., 
5. třída další část z cyklu Se školou do 
opery. Na úvod byly vyhlášeny výsledky 
výtvarné soutěže, v níž žáci měli namalo-
vat obrázek, který by zachycoval nějakou 
situaci z předchozí lekce seznamování 
se s operou. Potěšilo nás, že první místa 
obsadily děti z výtvarného kroužku ve-
deného paní Alenou Zavadilovou. Poté 
děti zhlédly ukázky z operních děl C. M. 
Webera Čarostřelec a W. A. Mozarta Fi-
garova svatba. 

V předvánočním čase se 7. třída spo-
lu se žáky z 8. a 9. ročníku zúčastnila 
vánoční výstavy na téma „a přišel čas 
Vánoc do Betlémské kaple“. Na výstavě 
bylo možné si prohlédnout betlémy vyro-
bené ze dřeva, skla, látky, vlny, perníku, 
kovu a spousty dalších materiálů. Dále 
se žáci mohli seznámit s tím, jak vzni-
kají dřevěné figurky, ozdobičky foukané 
ze skla a postavičky vyráběné z vlněné 
příze. Výstavu doplňovalo téma historie 
vývoje a měření času, a tak bylo možné 
vidět různé druhy hodin, a to kuličkové, 
přesýpací, vodní, olejové – ohňové, kyva-
dlové hodiny, starobylé sluneční hodiny 
a mnoho dalších. Výstava se všem moc 
líbila a zároveň je obohatila o zajímavé 
poznatky související s měřením času. 

20. prosince se celá škola již dopo-
ledne pilně připravovala na odpolední 

program určený pro širokou veřejnost. 
V 16 hodin se otevřely brány školy  
a žáci se proměnili v obchodníky, 
kteří nabízeli přítomným své zdařilé 
výrobky, ale i občerstvení, které sami 
připravovali. Během těchto vánočních 
trhů si návštěvníci mohli také prohléd-
nout celou školu. Později se všichni 
odebrali do tělocvičny, aby vyslechli 
zpěv koled a písní s vánoční tematikou  
v podání našeho školního sboru, jemuž 
vypomáhaly zpěvem slečny družinářky 
Marie Štorková a Veronika Skrečková, 
pod vedením paní učitelky Tomajkové 
a za doprovodu houslí paní učitelky 
Korcové a našeho žáka Jakuba Zavadi-
la. Další vystoupení si připravila paní 
učitelka Hallett s některými žákyněmi 
z 2. stupně, které anglicky zazpívaly 
písně Hallelujah od L. Cohena a  Jin-
gle Bells. Poté následovalo představení 
divadla Buchty a loutky, které přítom-
né zaujalo loutkovou pohádkou Zlatá 
husa. Večer ovšem nekončil pro 5. tří-
du, která přenocovala ve škole. Nejpr-
ve se u nich ve třídě rozzářil vánoční 
stromek a nic již nebránilo tomu, aby 
zasedli ke „štědrovečernímu stolu“. Po 
bohaté večeři si rozdali dárky a vydali 
se na večerní procházku do Houslí. Na 
zpáteční cestě děti čekala dobrodružná 
bojová hra, která měla prověřit jejich 
statečnost. Ke konci trasy jim spadl 
velký kámen ze srdce a všichni byli 
rázem plni elánu. Po hře následovala 
pohádka, kterou již sledovali ze svých 
spacáků. Mnohým se brzy počaly klížit 
oči, neboť tento den byl opravdu velmi 
náročný. Další den následovaly vánoč-
ní besídky v jednotlivých třídách, takto 
se všichni rozloučili před vánočními 
prázdninami. 

Do školních lavic jsme se vrátili 3. led-
na, tento den se 7. třída spolu se 4. třídou 
a několika žáky 5. třídy vydala na exkur-

zi do cukrovaru a muzea v Dobrovicích  
u Mladé Boleslavi. Cílem bylo seznámit 
žáky s historickou i současnou výrobou 
cukru. Během tří hodin si prohlédli celý 
výrobní podnik i přilehlá muzea. Výro-
bou žáky provázel zkušený průvodce, 
který velmi ochotně odpovídal na všech-
ny dotazy. V muzeu se zase všem věnova-
la paní průvodkyně. Součástí prohlídky 
bylo i zhlédnutí filmu, který znázorňo-
val zpracování cukrové řepy v minulosti  
i současnosti. Exkurze byla velmi pří-
nosná, je to ideální způsob, jak dětem 
přiblížit výrobu cukru, fungování podni-
ku a historický vývoj zpracování plodin.  
10. ledna se konala informativní schůzka 
pro rodiče budoucích prvňáčků, při níž 
si prohlédli prostředí školy, seznámili se 
s budoucí paní učitelkou 1. třídy Danie-
lou Benešovou a dozvěděli se odpovědi 
na své dotazy. 

Ve dnech 16. a 17. ledna se uskutečnil 
zápis do 1. třídy, v náhradním termínu 
proběhne 7. února. A máme tu pololetí 
a s ním rozdávání vysvědčení, které bylo, 
jako každý rok, předáno na netradičních 
místech. O tom všem vás ovšem budeme 
podrobněji informovat až v příštím čísle.

Jana Plechingerová

zprávičky ze školky
V listopadu jsme měli ve školce veselé 
divadelní představení Zvířátka a loupež-
níci v podání skvělého loutkoherce pana 
Bílka, které se dětem moc líbilo.

Pro maminky budoucích školáčků jsme 
pozvali paní psycholožku Mgr. Kulhán-
kovou, aby se podívala na děti a poskytla 
informace maminkám, které měly dotazy 
nebo určité nejasnosti ohledně vstupu do 
školy.

Ve středu 5. prosince k nám zavítala 
návštěva až ze vzdáleného pekla. Na-
štěstí s sebou vzala i hodného Mikuláše  

Miloš Zeman zvítězil  
v prezidentských volbách 
• Miloše Zemana volilo 54,8 % voličů – 
2 717 405 hlasů,  Karla Schwarzenberga 
45,19 % – 2 241 171 hlasů. Volební účast 
byla 59,11 %.
• Nejvýraznější rozdíl v odevzdaných hla-
sech byl v Moravskoslezském kraji. Tam ob-
držel Zeman 67,3 % hlasů, zatímco Schwar-
zenberg jen 32,7 %, tedy o polovinu méně. 
Podobně vysoký procentuální rozdíl byl 
mezi voliči na Vysočině (64,1 : 35,9), v Olo-
mouckém kraji (63,2 : 36,8) a v Ústeckém 
kraji (61,9 : 38,1). Jen velmi těsně zvítězil 
Zeman v Libereckém kraji (50,2 : 49,8) a ve 
Středočeském kraji (50,9 : 49,1) a Králové-
hradeckém kraji (51,2 ku 48,8).

• Naopak v Praze zvítězil Karel Schwar-
zenberg s 66 % hlasů, Miloš Zeman zís-
kal jen 34 % hlasů.
• Za vysoké volební účasti (72,28 %) 
občané Lysolaj hlasovali pro Miloše Ze-
mana pouze 24,39 %, pro Karla Schwar-
zenberga 75,61 %. 
• Karel Schwarzenberg obdržel také 
nejvíce hlasů od Čechů, kteří hlasovali 
v zahraničí. V řadě volebních obvodů 
na pěti kontinentech, ale mnohdy jen s 
několika málo voliči, dostal Schwarzen-
berg 84,2 %  hlasů a Zeman pouhých 
15,8 %.
A jak volili naši bezprostřední sousedé?
• Praha: Zeman 33,99 %, Schwarzenberg 
66,01 % (63,66% volební účast).

• Praha 6: Zeman 29,73 %, Schwarzen-
berg 70,27 % (68,72% volební účast).
• Suchdol: Zeman 30,32 %, Schwar-
zenberg 69,68 % (66,4% volební 
účast). Nebušice: Zeman 31,73 %, 
Schwarzenberg 68,27 % (65,42% vo-
lební účast).
• Přední Kopanina: Zeman 25,89 %, 
Schwarzenberg 74,11 % (70,75% volební 
účast).
• Pro zajímavost ještě: Horoměřice – 
zvítězil kníže o 506 hlasů ziskem 66,14 
% hlasů. Únětice – zvítězil kníže o 139 
hlasů ziskem 71,25 % hlasů. Roztoky 
– zvítězil kníže o 1 719 hlasů ziskem  
71,7 % hlasů.

pokračování na str. 4

Přímá volba prezidenta České republiky
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Soustředěný pohled Divadýlko

Vánoční trhy Jak se dělá cukr

Exkurze v cukrovaru Všechny výrobky se povedly

a anděla. Měli jsme velký strach, jak si  
s čerty poradí naši nejmenší, ale všech-
no dopadlo na výbornou. Děti se snažily, 
krásně zpívaly, přednesly básničku a za 
to si odnesly domů sladkou odměnu.

S příchodem adventu jsme se snažili 
dětem ukázat Vánoce jako svátky klidu 
a pohody. Dětem se pod rukama rodily 
vánoční dárečky, přáníčka i dekorace, 
které zkrášlily nejen prostory tříd, ale  
i šaten a společných chodeb. Zpívali jsme 
s dětmi koledy, ke kterým jsme využívali 
rytmické hudební nástroje, učili jsme se 
básničky a seznamovali děti s různými 
vánočními zvyky. Jen je škoda, že bylo 
tolik dětí nemocných.

V pondělí 10. prosince jsme měli ve 
školce představení „O drakovi“ diva-

delní společnosti Pohádky z pytlíčku. 
Hned druhý den jsme s dětmi vykrajovali  
a pekli linecké cukroví a bylo znát, že 
děti maminkám doma pomáhají. Celá 
školka krásně voněla a děti dost mrzelo, 
že nemůžou sníst cukroví hned.

Ve středu 21. prosince se konala vánoční 
besídka pro rodiče a děti, v obou třídách si 
připravily pásmo 15 koled a několika bás-
niček. Děti věnovaly nácviku hodně práce, 
takže zpívaly nahlas a s velkým nadšením. 
Občas něco popletly, zapomněly, ale o to 
bylo vystoupení hezčí.

Rodiče pro děti přinesli vánoční cukro-
ví, a tak se po besídce děti vrhly na slav-
nostně prostřenou tabuli a ochutnávaly  
a mlsaly spolu s rodiči.

Druhý den ráno byl za tajemně za-
krytými dveřmi rozsvícený stromeček  

a spousta dárků. Holčičky asi nejvíc ocenily 
nové kočárky a šaty pro princezny, klukům 
udělaly radost různé druhy stavebnic.

V novém roce byl naší první větší akcí 
průvod tří králů, i když v našem pojetí to 
byl zástup 26 malých králů s velkými pa-
pírovými korunami. Děti zazpívaly u úřa-
du městské části koledu My tři králové  
a přidal se i pan starosta. Za odměnu za 
svůj pěvecký výkon dostaly děti domácí 
perník a velmi spokojeně se šly ve svých 
bílých hábitech ještě vyřádit na školní 
hřiště.

Ve čtvrtek 10. ledna jsme s předškoláky 
navštívili kamarády z první třídy paní uči-
telky Tomajkové, aby si děti udělaly před-
stavu, jak to ve velké škole vlastně vypadá 
a co se ve vyučovacích hodinách děje.

Denisa Vranová

pokračování ze str. 3
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TIP na výLET

Bílá hora

Už jsme byli v oboře Hvězda, prošli jsme 
se Ruzyní a Malým Břevnovem, zbývá ru-
zyňská Bílá hora, řepský kostelík Panny 
Marie Vítězné a hřbitov, kterým přímo 
hranice mezi Ruzyní a Řepy prochází, 
tedy hranice mezi Prahou 6 a 17, ještě 
štěstí, že nebožtíci nedostávají poštu, to 
by byl zmatek!

Bílá hora, významný vrchol Hostivické 
tabule, je nejvyšší částí rozsáhlé Praž-
ské plošiny tvořené křídovými slínovci 
a pískovci. Se svými 381 metry byla 
dlouho nejvyšším místem Prahy (než ji 
o prvenství připravil Sobín – 399 m).

Na Bílé hoře se v neděli 8. listopadu 
1620 odehrála z vojenského hlediska 
vcelku bezvýznamná bitva mezi českou 
stavovskou armádou Fridricha Falcké-
ho, vojsky Protestantské unie a G. Be-
thlena na jedné straně a spojenou ar-
mádou Ferdinanda II. a Katolické ligy 
na straně druhé. Lépe vyzbrojených asi 
27 tisíc císařských a ligistických vojáků 
uštědřilo během necelých dvou hodin 
(bitva začala kolem poledne) stavovské 
armádě, čítající asi 21 tisíc mužů (část 
vojska ovšem bitvu promeškala, když 

obědvala v Praze), drtivou porážku. 
Padlo asi 250 vojáků na katolické stra-
ně a dva tisíce na stavovské. Poslední 
dějství bitvy se odehrálo u zdi obory 
Hvězda, kde byli zdecimováni žoldnéři 
Jindřicha hraběte Šlika – poněkud ne-
správně se jim říká Moravané, ale byli 
to Němci s moravským žoldem. Bitvou 
na Bílé hoře, které se na katolické stra-
ně účastnil i slavný francouzský filosof 
Descartes, skončila první fáze třicetile-
té války.

Přímo na vršku hory byla vystavěna  
v r. 1624 prostá kaplička, která se ovšem 
císaři Ferdinandu II. nezdála dosti vý-
stavná a tak několik set metrů východně 
okázale položil základní kámen kostela 
Panny Marie Vítězné. Postavila se však 
jen další kaplička, navíc vypleněná Švé-
dy. Až roku 1704 ji opravil bavorský 
zedník Michael Hagen, od následujícího 
roku byla rozšiřována do dnešního are-
álu. Autorem realizovaného projektu je 
pravděpodobně z velké části Jan Křtitel 
Santini – Aichl. Celý komplex byl dokon-
čen ve 30. letech 18. století, až zde vznikl 
známý barokní poutní areál. Na ten neza-
pomněl Josef II., když rušil kláštery, ob-
jekt i s pozemky koupil motolský sládek 
Ulrich. Zchátralou stavbu zachránil roku 
1811 svatovítský kanovník Josef Čapek, 
který ji nechal opravit. Po jeho smrti 

roku 1828 přešel kostelík do vlastnictví 
břevnovských benediktinů.

Bitvu samotnou dnes připomíná pros-
tá mohylka, kterou roku 1920 nechali vy-
zdvihnout Sokolové, plány pánů Suchar-
dy, Bílka a Gočára zůstaly pro finanční 
náročnost nevyslyšeny. Ovšem povídalo 
se svého času, že by tu mohla vyrůst kap-
le… ale zapomeňte! Je tu ta finanční ná-
ročnost! To tu spíš na poli vyroste malé 
developerské hnízdečko!

Nu a ještě pár větiček o hřbitově u kar- 
lovarské výpadovky. Dominuje mu no-
vogotická kaple z roku 1902, kterou 
vystavěl libocký stavitel a starosta Josef 
Ruprecht. Na hřbitově odpočívají čle-
nové rodu Piskáčků, kteří jednak měli 
v Ruzyni velký statek a druhá větev ob-
hospodařovala známou Velkou hospo-
du. Hrob tu také mají Novákovi, statkáři  
z Ruzyně č. 5 a 6. František Novák  
(1823 – 1897) byl velmi zasloužilým sta-
rostou, tutéž funkci vykonával i jeho syn 
Antonín (1855 – 1916).

Byl jsem při psaní tohoto článku na 
zdejším hřbitově poprvé – a připadal mi 
jako hřbitov, o kterém se mi občas zdá-
vá. Takové déja vu. Bůh ví, třeba jsem byl  
v minulém životě ruzyňským statkářem 
a teď tu spím. No, jak se znám, byl jsem 
spíš pacholkem.

fefík 

Kostel na Bílé hoře

Novogotická kaple Mohyla z roku 1920
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V pořadí již druhý novoroční stolně – te-
nisový happening se konal v přívětivém 
prostředí restaurace U Valentů. V sobo-
tu 12. ledna odpoledne ředitel akce Petr 
Hlaváček přepočítal přihlášené, i těm 
tupějším nakonec vysvětlil princip tzv. 
oboustranného pavouka, bez velkého 
otálení se losovalo a v rychlém sledu ode-
hrálo utkání tak akorát. 

Obsluha se statečně proplétala mezi lé-
tajícími míčky a smečujícíma rukama ke 
spokojenosti všech žíznivých účastníků, 
nehrající návštěvníci restaurace zvedali 
zrak od karet a půllitrů připraveni ohod-
notit každý trochu lepší úder a trémou či 
ostychem skutečně nikdo netrpěl. Nako-
nec, nikdo nepřišel propagovat vrcholový 
sport. S výjimkou adeptů na bednu – kteří 
byli snadno k poznání již od samého úvo-
du – všichni předvedli něco mezi ping-
pongem, tenisem, badmintonem a kraso-
bruslením. Přišli pobavit sebe i ostatní,  
a to se povedlo.

Přestože velmi milou a příjemnou, pře-
ce jen nejobávanější soupeřkou a napro-
stou vítězkou celého klání se stala Katka 
Zacharová, která čas od času některému 
ze svých protivníků „věnovala“ nějaký 
ten míček. Druhou pozici vydřel Karel 
Šusta a příčku třetí obsadil Miro Zachar. 
(Něco na té genetice bude.)

Jak už to bývá, organizátoři zůstali 
hluboko v propadlišti dějin. Nedosáh-
li ani na cenu sympatií, kterou si domů 
doslova odvláčel (protože 5 kilo jahod 
se opravdu pronese) dnes již přespolní 
čalouník Míra. Bohužel nebyla udělena 
cena za umělecký dojem. Tu by si jistě 

DoBroTa na LEDEn

vajíčková tlačenka
Na každém rohu na nás útočí zabijač-
kové hody, plesová sezóna s plejádou 
dobrot je v plném proudu a s návště-
vami se dveře netrhnou. Co připravit, 
aby to bylo rychlé, levné, nekalorické, 
chutné a neokoukané? Tlačenku tro-
chu jinak – z vajíček a sýra.
Budeme potřebovat:
20 deka šunky nebo měkkého salámu, 
20 deka tvrdého sýra, 1 sáček želatiny, 
1 majolku, 4 natvrdo vařená vajíčka,  
2 kyselé okurky a trochu láku, na zpest-
ření sterilovanou červenou paričku. 

Vajíčka, šunku nebo salám, sýr, okur-
ky a papričky nakrájíme nadrobno  
a dobře promícháme, aby byla tlačen-
ka na řezu hezky barevná. Želatinu 
rozmícháme v okurkovém nálevu, 
zahřejeme a mírně vychladlou vmí-
cháme do majonézy. Touto směsí 
přelijeme nakrájené pochutiny, zlehka 
promícháme, nalijeme do formy vylo-
žené potravinářskou fólií a dáme ztuh-
nout do chladu. 

Opatrně vyklopíme, nakrájíme, po-
dáváme s pečivem a hledíme, jak tahle 
dobrota rychle mizí.

Dobrou chuť!

PranosTIKY LEDEn–Únor

•  Když v lednu hrom se ozve, hojnost 
vína je v očekávání. 

•  Lenivého tahá mráz za nos, před 
pilným smeká. 

•  Je-li teplo v lednu, sahá bída ke 
dnu. 

•  Třpytí-li se hvězdy tu noc před Tře-
mi králi, rodí se hojně bílí beránci. 

•  V lednu mráz – těší nás; v lednu 
voda – věčná škoda. 

•  Když rok mrazem a sněhem začíná, 
dosti chleba se předpovídá. 

•  Lednové mlhy věští mokré jaro. 
•  Na Hromnice jasná noc, bude mra-

zů ještě moc. 
•  Masopust na slunci – pomlázka  

u kamen. 
•  Na Hromnice metelice všechny ces-

ty zametá, svatý Matěj rád je zase 
odmetá. 

•  V únoru když skřivan zpívá, velká 
zima potom bývá. 

•  Co si únor zazelená, březen si to 
hájí; co si duben zazelená, květen 
mu to spálí. 

•  Jestli únor vodu pustí, tak ji březen 
na led zhustí.

•  Únor teplý – březen chladný, únor 
studený – srpen horký.

spolek příznivců stolního tenisu zahájil sezónu

odnesli pánové Šáda s Hlaváčkem za 
kreaci nikoliv nepodobnou parakotoulu.  
I když byl po celou dobu turnaje příto-
men zdravotník, vzhledem k rozměrům 
obou zmíněných sportovců bylo nako-
nec lepší, že si nic nezlomili a zvedli se  
sami.

Byť byl turnaj oficiálně ukončen a ceny 
rozebrány před osmou večerní, u ping-
pongového stolu bylo nakonec živo až 
do zavíračky. Tou dobou už by nejspíš 
nikdo neprošel dopingovou kontrolou za-
měřenou na chmelové alkaloidy, ale při 
sportu je přece nutno doplňovat tekutiny 
a pivo se jako iontový nápoj zatím vždy 
o svědčilo.

P.S. Ačkoliv venkovní stůl na hřišti u Záz- 
račné studánky bývá v současném mrazi-
vém počasí většinou opuštěný, jarní sezóna 
se, doufejme nezadržitelně, blíží a přiláká 
nové zájemce o toto, v našem amatérském 
podání nenáročné a na baletní prvky boha-
té sportovní odvětví. I nadále mají všichni 
možnost potrénovat v hasičárně, stačí se 
jen domluvit na ÚMČ. 
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za HUMnY

• Esteticko – výchovné nebo chcete-li 
hudebně – výtvarné gymnázium na Ev-
ropské má skončit. Magistrát hlavního 
města, který jej zřizuje, hodlá nechat do-
studovat již přijaté žáky sedmi tříd, nové 
ale už přijímat nechce. Studenti i peda-
gogové se nechtějí s „optimalizací“ v ta- 
kovémto podání smířit, nasbírali přes  
2 tisíce podpisů pod petici a vyhlásili stáv-
kovou pohotovost. Nesouhlas vyjádřili  
i radní Prahy 6. Přesto všechno nehodlá 
pražský magistrát rozhodnutí změnit.

• V prvé půli prosince zemřel ve věku  
61 let Jiří Hermann. V únoru 1990 se stal  
prvním demokraticky zvoleným před-
sedou ONV Prahy 6, po změně zákona  
o samosprávě v listopadu 1990 starostou 
městské části Praha 6. Kandidoval za  
Občanské fórum. V roce 1994 byl vy-
střídán starostou ODS Pavlem Bočkem,  
Mgr. Hermann byl pak tuším jeho ná-
městkem, v dalších obdobích byl radním, 
členem zastupitelstva městské části i hlav-
ního města, to už kandidoval za ODA  
a nakonec za lidovce. Hermann byl povo-
láním právník, bydlel na Ořechovce.

• Počet obyvatel Prahy se v prvních devíti 
měsících roku zvýšil o tři a půl tisíce lidí, 
tedy na 1 milion 245 tisíc. Za přírůstkem 
je migrace i porodnost, ve sledovaném 
období se v Praze narodilo přes 10 660 
dětí a přistěhovalo 24 500 lidí. Zároveň 
se 22 500 obyvatel z metropole odstěho-
valo, z toho asi čtvrtina do zahraničí. 

• Ani korunou nepřispěje Středočeský 
kraj příští rok na rozvoj malých měst  
a obcí – tak praví nově schválený roz-
počet kraje, kterému vládnou soc.dem.  
s komunisty. Minulý rok si přitom obce 
od kraje rozdělily půl miliardy. Na jedné 
straně se šetří, na druhé rozhazuje, upo-
zorňuje opozice především na 200 mili-
onů, které mají spolknout nová muzea –  
v Panenských Břežanech a letecké v Mla-
dé Boleslavi. 

Rozpočet počítá s příjmy 15,7 miliar-
dy korun a o 200 milionů vyššími výdaji. 
Současnému vedení přistál na krku bal-
van odkládané splatnosti faktur za stavby 
z doby vládnutí hejtmana Ratha. 

/zdroj Radek Plavecký, Právo/

• Bubenečská Vila Verde ve Vietnamské 
ulici, dílo architektů Martina Sladkého 
a Zuzany Strouhalové z ateliéru de.fak-
to, získala dvě ceny v soutěži Realitní 
projekt roku 2012 v rámci přihlášených 
developerských aktivit v Praze 6. Dokon-
čení vily patřící společnosti Real 11 a.s. 
se předpokládá v únoru příštího roku, 
většina ze šesti bytů je prý již prodána. 

Gymnázium na Evropské třídě

Z demonstrace za záchranu gymnázia

JUDr. Jiří Hermann

Vila Verde v Bubenči

• Někdejší starosta Prahy 6 Pavel Bém 
má naději se opět stát členem ODS. Jeho 
mateřská organizace ODS v Bubenči, 
která mu členství pozastavila, na nedáv-
ném setkání členů doporučila své radě, 
aby Bémovo členství obnovila. Stane se 
tak nejspíš v lednu. Zdá se, že – vše je 
odpuštěno! 

/zdroj Jan Martinek, Právo/

• Reprezentační ples Prahy 6 se usku-
teční 9. února v hotelu Pyramida na Dla-
bačově. Zahraje Traditional Jazz Studio, 
vystoupí Michal Prokop s Framusem. 
Vstupenky lze získat v informačních kan-
celářích m.č., výtěžek je určen pro nadač-
ní fond Vincentinum.

• Pražští strážníci loni dopravili na zá-
chytku 3 330 opilých lidí, tedy asi o pět 
stovek více než v roce 2011. 

• Luxus rezidence amerického velvy-
slance, která právě prochází rekonstruk-
cí, mají možnost shlédnout návštěvníci 
Národního technického muzea – byť 
jen zprostředkovaně. Vila Otty Petschka  
z roku 1930 je sice ve stylu velkopanské-
ho pseudobaroka, byla však plně vyba-
vená špičkovou technikou své doby. Na 
Letnou se za ní můžete vypravit do kon-
ce března. 

• V rybníku v Hostivici u Prahy se obje-
vil bobr. Upozornil na sebe ohlodanými 
stromy a jedním pokáceným dubem na Horolezec Jan Červinka

Petr Koutecký – Nepál
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Vážení spoluobčané,
dne 12. 1. 2013 se konal první společný 
reprezentační  ples městských částí  Ly-
solaje a Suchdola v prostorách hotelu Ga-
laxie v Suchdole. Přesto, že to byl první 
společně pořádaný ples, velmi se vyvedl 
a tancechtivých spoluobčanů se dostavi-
lo ke třístovce. U vchodu je uvítali oba 
starostové městských částí se skleničkou 
sektu a přípitkem. Na stole každého čeka-
lo malé pohoštění a svátečně nazdobené 
prostory zářily plesovou atmosférou. Po 
dohodě s vedením hotelu byly smluveny 
přívětivé ceny pro všechny hosty, stoly se 
tak mohly prohýbat pod láhvemi s vínem 
a šampaňským a na baru byly dobře chla-
zené „panáčky“. Večer dále pokračoval 
úvodním slovem moderátorů, kterými 
byli Veronika Žilková a Martin Strop-
nický a jejich moderování celého večera 
bylo velmi vtipné a příjemně doplnilo 
atmosféru plesu. Předtančení proběhlo 
v rytmu „džajvu“ a tím uvedlo taneční-
ky k prvnímu tanci, který pod taktovkou  
4Bandu pana Thumy rozparádil kdejaké-
ho tanečníka. Následující částí programu 

byla módní přehlídka společností KAMA 
a Agáta fashion pod vedením známé re-
belky a modelky Agáty Hanychové. Dív-
ky předvedly zimní kolekci svetrů a čepic 
a také moderních  minišatiček. Přehlídka 
byla velmi úspěšná a nejen mužské oko 
se mělo na co podívat. Poté následovala 
tombola o velmi hodnotné ceny od spon-
zorů a ty všechny našly svého majitele. 
Myslím si, že pytle koňského hnoje po-
těšily nejen zahrádkáře a večeře v hotelu 
Galaxie pro dva s lahví kvalitního vína 
určitě také udělala radost, stejně tak jako 
teplá zimní čepice od firmy Kama.

Večer a noc ve společnosti příjemných 
lidí se plynule přehouply do brzkých ran-
ních hodin a lidé odcházeli do mrazivého 
rána s úsměvem a v dobré náladě.

Těšíme se, že i příští rok si zavčasu za-
rezervujete lístky na tuto akci a podpoříte 
naši městskou část.

Přeji všem příjemně protančenou ple-
sovou sezónu a těším se s dětmi na shle-
danou 16. března na dětském karnevalu 
v naší hasičárně.

Vaše Michaela Císařová

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:  
28. 3. 2013 v nákladu 650 ks

uzávěrka 11. 3. 2013

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 

společný reprezentační ples městských 
částí Lysolaje a suchdol

břehu rybníka Kala přímo u naučné stez-
ky. Rybníky okolo Hostivice jsou jedním 
z mála míst kolem Prahy, kde by bobři 
měli šanci žít, pokud by je příliš neruši-
li lidé. Hostivické rybníky se  vyznačují 
především velkou pestrostí ptačích oby-
vatel, zejména těch vázaných na vodní 
prostředí. /zdroj MF DNES/

• V Technické knihovně je výstava  
o horolezci Janu Červinkovi. Na jeho 
životním příběhu je zobrazen vývoj pová-
lečného československého expedičního 
horolezectví. Opavský rodák začínal lézt 
koncem 40. let na Rabštejně, účastnil se 
našich úspěšných expedic na Kavkaz, do 
Hindukúše a Himalájí. Červinka – letos 
by mu bylo třiaosmedesát – ještě v 76 le-
tech zdolal Mount Blanc.

• V bubenečské galerii – kavárně Kabi-
net vystavuje své fotografie z cest po Ne-
pálu Petr Koutecký Kouťák, jak je zván 
přáteli, je hercem divadla Sklep (diváci 
si jej mohou pamatovat z filmu Mlýny), 
hrál rovněž v Dejvickém divadle a několi-
ka filmech.Výstava potrvá do 23. února.

fefík

Petschkův palác

Koutecký v jedné z filmových rolí

zaplatili jste poplatek za psí miláčky?

Připomínáme, že termín platby poplat-
ků za psy vyprší dne 31. března 2013. 
Nečekejte na poslední chvíli, přijďte na 
ÚMČ dát své věci do pořádku včas.

velkoobjemové kontejnery

VELKOOBJEMOVÝ kontejner: 
12. 3. 2013 
u křižovatky Žákovská x Starodvorská
16. 4. 2013 
v ul. Lysolajské údolí u č.p. 115/33
16. 4. 2013 
v ul. Hřebenová u č.p. 181.
Kontejnery na BIOODPAD: 
6. 4. 2013 mezi 13:00. -16:00. hodi-
nou v ul. Štěpnice u ZO Zavážka
13. 4. 2013 mezi 13:00. – 16.00. hodinou 
v ulici Poustka u ZO V Háji.

Pronájem obecních pozemků

Upozorňujeme na blížící se termín 
platby za pronájem obecních pozem-
ků. Platby proveďte do 31. 3. 2013

NEPřEhLéDNětE –  
PřIPrAVuJEME 

16. 3. 2013 od 15:00 hod. – Dětský 
karneval
23. 3. 2013 od 9:00 hod. – Jarní úklid
24. 3. 2013 – velikonoční dílna
14. 4. 2013 od 14:00 hod. – dr. Stani-
slav Peleška – beseda s nejznámějším 
českým zahrádkářem
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spotřebitelská poradna
Občanské sdružení spotřebitelů TEST spotřebitelům nabízí 

v rámci poradny bezplatně:

• Právní poradenství z oblasti spotřebitelského práva (re-
klamace, nedodání zboží v termínu, poškození oděvu v čis-
tírně, předváděcí akce, ubytování v hotelu nižší kategorie, vy-
soké vyúčtování za energie, podmínky pojistných, úvěrových  
a leasingových smluv a jiné) na telefonní lince. Poradenství je 
zdarma, platí se pouze cena běžného hovoru.

telefonní linka: 299 149 009

Provozní doba: Po – Pá 9 – 17 hod

• Publikace, např. tištěná informační brožura o marketin-
gových praktikách prodejců na předváděcích akcích určená 
převážně seniorům.

• Databázi nebezpečných výrobků volně zpřístupněnou na 
webových stránkách www.nebezpecnevyrobky.cz s možností 
si zvolit pravidelné zasílání nových informací k vybrané kate-
gorii výrobků.

• Vzory, vybrané vzory právních listin a podání vypraco-
vané pro konkrétní účel (volně ke stažení na webových strán-
kách www.dtest.cz),

web: http://www.dtest.cz/

anTILIŠÁK

Plameny šlehající do výšky, praskání 
hořícího dřeva a ohavný zápach. To 
byly vjemy, které  probudily ve středu  
16. ledna lysolajské občany ze sna. Jed-
na z chatiček při silnici do Horoměřic 
lehla díky neopatrnosti nezvaného noč-
ního hosta popelem. Bezohledný vandal 
svým nebezpečným protispolečenským 
chováním dokázal na pár hodin zaměst-
nat hasiče, policisty i posádku sanitního 
vozu. Vzhledem k tomu, že utrpěl újmu 
na zdraví, byl předán do rukou lékařů.  
A my bychom jemu rádi předali Antilišá-
ka a doporučili mu, aby se naší městské 
části napříště obloukem vyhnul. 

Foto: Ing. Vít Bumbálek

Vážení rodiče, Vy, Vaše děťátko a Vaši 
nejbližší jste srdečně zváni na slavnost-
ní Vítání občánků, které se uskuteční  
v sobotu 3. března 2013 od 14:00 hodin  
v sále hasičské zbrojnice.

Těšíme se na Vás!

Starosta a zastupitelstvo  

městské části Praha – Lysolaje
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Mateřské centrum Liška o.s.
Lysolajské rodinné centrum  
nejen pro děti

Středa 27. 2. 2013 od 16:00 hodin 
Přednáška o vývoji řeči u dětí do 7 let
Zveme vás na logopedickou přednášku 
pro rodiče dětí do 7 let věku. Seznámíte 
se s možnostmi péče samotných rodičů  
o řečový vývoj jejich dětí. Přednáška je 
zaměřena na poruchy řeči ve vývoji dítě-
te a rodiče se v ní mohou dozvědět ne-
jen základní poznatky o správném vývoji 
řeči jejich dětí, ale také o možnostech, 
jakými lze u nich tyto řečové schopnosti 
správně rozvíjet a stimulovat. Přednášku 
zajišťuje občanské sdružení LOGO o.s. 
(www.oslogo.cz).

Program na únor a březen 2013
4. únor – 09:30  Akvárko
11. únor – 09:30  Autobus
25. únor – 09:30  Foukání barev
27. únor –  16:00  Logopedická před-

náška LOGO o.s.
4. březen – 09:30  Ježečci
11. březen – 09:30  Beránek
18. březen – 09:30  Bylinková vajíčka
25. březen –  09:30  Zaječí stojánek  

na vajíčko

Každou středu probíhá v Lišce hudeb-
ní škola Yamaha – První krůčky k hudbě. 
Zájemci o Yamahu se mohou průběžně 
přihlašovat. Sledujte kalendář na webu, 
připravujeme opět ukázkové hodiny.

Pondělní cvičení s Liškou od 15:45  
do 17:00 hodin
Přijďte si s námi zacvičit, scházíme se  
v 15:45 u vchodu do tělocvičny z ulice 
Mateřská. S sebou pití, obuv s bílou 
podrážkou, pohodlné oblečení a dobrou 
náladu. Vstupné i jednotlivě 60 Kč na 
dítě.

Liška v zimě nespí,  
v Doupěti je krásně teplo!

Přijďte mezi nás
Lišky Jana, Milena,  

Andrea, Aška a Marcela

anKETa MĚsíCE

V minulé anketní otázce jsme se zabývali názvem naší mateřské a základní školy. 
Zatímco Pampeliška už se za těch pár týdnů u předškoláčků „vžila“, o novém jmé-
ně pro školu základní se mezi rodiči místních žáků ještě maličko diskutuje. Inu, 
kdyby se v Lysolajích narodil kupříkladu Komenský…

Anketní otázka na měsíc únor/březen:

Jak jsme vás již informovali, díky nutným úsporným opatřením bude Lysolajský 
zpravodaj vycházet jako dvouměsíčník. Vzhledem k tomu, že budete tímto ročně 
ochuzeni o 72 stránek textu a obrázků, pokusíme se vám vyjít maximálně vstříc co 
do obsahu. Zachován zůstane samozřejmě informativní charakter, ale: Jaké nové 
rubriky byste uvítali na stránkách Lysolajského zpravodaje? Jaká jsou vaše oblíbe-
ná témata?

Vážení čtenáři,

velmi nás těší váš stále vzrůsta-
jící zájem o literaturu i podpo-
ra, kterou naší knihovně vyja-
dřujete. Rok 2012 byl pro nás 
všechny rokem zkušebním. 
Mnozí z vás se naučili zaskočit 
do knihovny cestou od auto-
busu či na vycházce se psem, 
podle nálady, jiní se vypravují 
pro dobré čtení pravidelně jed-
nou za měsíc a pečlivě vybírají. 
Dnes již víme, které tituly jsou 
žádanou klasikou, na jakou 
populární novinku je potřeba 
udělat pořadník či na které 
knížky se pomyslně „práší.

V současné době, hlavně díky 
Vám, dárcům a sponzorům, 
kteří jste se podělili o poklady 
ze svých domácích knihoven, 
již počítáme knižní tituly na 
tisíce a police i poličky jsou 
bezezbytku zaplněny. Právě  
v těchto dnech vyprší půlrok, 
na který jsme měli zapůjčeny 
knihy z tzv. výměnného sou-
boru Městské knihovny. Ty  
v průběhu února zmizí zpět do 
„archivu“ a budou nahrazeny 
těmi, které jste si v průběhu 
času vyžádali a knižními novin-
kami. Přijďte se podívat, třeba 
naleznete knížku, která vás 
osloví, nebo naopak nějakou 

milovanou, kterou doporučíte 
přátelům. V průběhu března 
se tedy můžete těšit na zhru-
ba sedm stovek nových dočas-
ných přírůstků naší knihovny, 
které vám budou k dispozici 
po dobu příštích šesti měsíců.

Zároveň vás chceme infor-
movat o tom, že aktuálně pro-
bíhá digitální katalogizace na-
šeho knižního fondu. Věříme, 
že nový knihovní počítačový 
systém nejen zkvalitní naše 
služby, zbaví vás i nás „papíro-
vání“, ale urychlí i cestu knihy 
k jejímu čtenáři. Neváhejte  
a přijďte se do knihovny tře-
ba jen podívat. Až nasajete tu 
pravou knihomolí atmosféru, 
bude se vám tu líbit. Rádi se  
s vámi podělíme o informace 
o novinkách na knižním trhu  
a třeba právě pro vás přiveze-
me titul „na objednávku“.

Milí čtenáři, ač zkušební, 
provázený leckdy ostychem  
z neznámého i začátečnickými 
chybami, byl uplynulý rok pro-
žitý ve vaší společnosti, s dob-
rou knihou nadosah, rokem 
příjemným.

Marie Štědrá

novinky z místní knihovny
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Kniha tisíciletí
Opět bylo vyhlášeno několik knih roku – 
kniha nejprodávanější, kniha nejkrásnější, 
kniha nejčtenější, kniha nejpřekládanější. 
My denně držíme v ruce knihu, ze které čte-
me potichu i nahlas, ráno, v poledne i večer, 
každá sama i společně. Je to kniha, která je 
zcela jistě nejčtenější, nejprodávanější, nejvy-
dávanější, a mnohdy i nejkrásněji vyvedená 
graficky. Hádejte, co je to za knihu? Bible. 
Teď se asi některým z vás protáhl obličej – 
vždyť to je taková nuda!

nedejte se mýlit, není to tak…
V našich končinách samozřejmě není Bib-
le knihou neznámou, protože provázela 
naši kulturu od jejích počátků. První české 
překlady se objevují již ve druhé polovině 
14. století. Už papežský legát Eneáš Silvius 
Piccolomini (pozdější papež Pius II.) řekl, 
že každá česká vesnická žena zná Bibli lépe 
než italský kněz.

Byla také inspirací pro výtvarné umění. 
Nejde jen o nádherné iluminace v biblic-
kých rukopisech, ale také o fresky, malby, 
sochy i architekturu. Navíc byla předlohou 
pro mnohá literární díla. Pochází sice z míst 
a dob nám dost vzdálených, ale přesto je 
stále aktuální. Zkuste se do ní podívat, po-
chopíte.

Je to také první tištěná kniha – Gutenberg 
si pro své první dílo vybral právě Bibli.

Kniha nejčtenější, to bezpochyby. Kniha 
nejpřekládanější – jen v moderní době do 

více než 650 jazyků, a jen do naší mateřštiny 
jich máme několik desítek. Kniha nejprodá-
vanější – za posledních padesát let se proda-
ly téměř čtyři miliardy kopií.

Máte doma Bibli? Drželi jste ji někdy 
v ruce? Má Bible souvislý děj, nebo je jen 
sbírkou na sobě nezávislých příběhů? Říká 
se, že biblické příběhy jsou kruté, je tomu 
skutečně tak? Víte, kdo je hlavní postavou 
této napínavé knížky? Jaká je základní dějo-
vá linie?

Na některé z těchto otázek se vám chce-
me pokusit na stránkách našeho zpravodaje 
v příštích číslech odpovědět.

sestry Diana a Marie

Konkurence trojské zoo
Na levém břehu Vltavy byl spatřen tvor ná-
padně podobný tučňákovi v šatu mláďat. 
Nebojte se, nejedná se o nekalou konkuren-
ci pravobřežní zoologické zahradě, to jen  
u nás v klášteře se nám „vylíhla“ ze slečny 
postulantky novicka sestra Marie Monika.

Vítěz druhého ročníku amatérské foto-
grafické soutěže je znám.

Tříčlenná porota poctivě znovu pro-
hlédla a důkladně prozkoumala všech-
ny snímky, které se ucházely o ocenění 
„Foto 2012“. Nejvíc nakonec zaujal de-
tail kapky rosy. Do redakce Lysolajského 
zpravodaje srdečně zveme Gábinu Schie- 
rreichovou, která z rukou šéfredaktora 
Lysolajského zpravodaje a předsedy po-
roty v jedné osobě převezme drobnou 
věcnou cenu. Gratulujeme k vítězství! 
A doufáme, že se s námi opět podělí  
o snímky ze svého bohatého archivu, 
protože fotit opravdu umí.

Vítězná fotografie na téma Zimní rado-
vánky nepotřebuje komentář. Gratulaci 
posíláme žákům místní školy.

Téma dvojčísla únor/březen – Čekání 
na jaro. 

Fotografujte a své snímky přineste nebo 
pošlete na úřad naší městské části. 

Klášter mnišek Kazatelského řádu

FoTosoUTĚŽ

ŽIvoTní jUBILEa  
LEDEn  2013

pan Antonín Zapletal
nar. 3. 1. 1943 – 70 let

pan Antonín Bělohoubek
nar. 8. 1. 1938 – 75 let

paní Alena Komárková
nar. 13. 1. 1933 – 80 let

pan Karel Dolejš
nar. 15. 1. 1933 – 80 let

paní Blažena Dohnalová
nar. 19. 1. 1921 – 92 let

Jubilantům upřímně  
gratulujeme.

Přejeme vše nejlepší  
a hodně zdraví do dalších let. 



 12 LYSOLAJSKÝ ZPRAVODAJ

1. reprezentační ples v příjemném prostředí hotelu Galaxie byl 
perfektně připravený. Výzdoba sálu, hudba, obsluha a v nepo-
slední řadě i moderátorská dvojice, která provázela celým ve-
čerem, to vše umocnilo příjemné pocity a bylo jasné, že zde se 
nikdo nudit nebude. 

Součástí bohatého programu byla módní přehlídka, sólo pro 
starosty sousedních městských částí a v neposlední řadě bohatá 
tombola. 

Taneční páry měly předem příležitost nacvičit si krokové variace 
v hasičské zbrojnici pod vedením zkušených tanečních mistrů man-
želů Broučkových. Tříhodinovka se nám natolik líbila, že bychom 
rádi, kdybychom na podzim mohli v této výuce pokračovat. 

Ples byl skutečným kulturním zážitkem. Děkujeme všem or-
ganizátorům a sponzorům za vydařený kulturní zážitek a věří-
me, že v započaté tradici se bude pokračovat.

Ivana Majerová

Premiéra v Galaxii

Slosování tomboly o karafu lysolajské vody ze Zázračné studánky a sklenici suchdolského ticha z Tichého údolí


