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Velikonoce klepou na dveře - vylíhla se první lysolajská kuřátka    Foto: Ing. Petr Hlubuček

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení a milí spoluobčané,

při psaní tohoto úvodníku koukám do-
kořán otevřenými okny do svahu za 
domem. Do svahu typického pro naši 
městskou část. Všichni, kdo bydlíme po-
dél hlavní tepny Lysolaj (tedy vpravo ve 
směru jízdy ven z Prahy), víme o čem je 
řeč. Před domem miniaturní předzahrád-
ky, za domem se tyčí horolezecká stěna 
protkaná kamzičí stezkou (což přímo 
vybízí ke členství ve sdružení přátel sva-
žitých zahrad). Ráj pro příznivce alpi-
nismu, romantika pro zamilované, život 
na schodech (jak říká soused Karvánek) 

zvláště v okamžiku, kdy člověk něco za-
pomene v údolí. A to je každou chvíli. 
Jenže. Kde jinde je, zvláště o letošním 
překotném jaru, k vidění tolik jako právě 
tady? V zorném poli mám ještě kvetou-
cí jasmín a už kvetoucí zlatý déšť (co na 
tom, že by mě botanik opravil, krásný je 
tak jako tak), stráň se modrá barvínkem 
a fialkami (opravdu nejsem barvoslepá), 
tu a tam červený tulipán. Něžná růžová 
magnolií, bílé trnky. Lísky a vrby si kve-
tou po svém, jehnědy povlávají v mír-
ném vánku a včely okupují kočičky, než 
se přestěhují na koberec sedmikrásek a 
pampelišek. První motýli září ve slunci 

jako drahokamy. Přeběhne kocour. Pár 
dnů, a na rozpáleném kameni se objeví 
ještěrka. Venkovskou idylu rámuje kdá-
kání slepic a vzdálený štěkot voříšků. 
A to všechno v první jarní den. Ne na-
darmo byl 20. březen vyhlášen celo-
světovým Dnem štěstí. Někdo z OSN 
u nás určitě musel být na návštěvě. 

Nejste-li poustevník, musíte uznat, že nej-
lepší místo k životu je rozhodně tady v Ly-
solajích. Štěstí, že tu můžeme bydlet, že?

MUDr. Marie Štědrá
zástupkyně starosty  
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Tradiční masopustní průvod  se zastavil i na radnici

Výtvarná díla z vernisáže „Pravěk“

V Lysolajích všichni táhneme za jeden provazDokonalý povrch nově rekonstruované komunikace Dolina

...a starší kamarádi je přivítali písničkou

JARNÍ DĚNÍ V LYSOLAJÍCH

Malí lysolajští občánci se téměř nevešli do objektivu...

Dne 10. března se naše MČ připojila k akci Vlajka pro Tibet

Nové garáže na provozním dvoře ÚMČ Praha - Lysolaje
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Zprávy z radnice

Dne 12. března 2014 se konalo Zastupi-
telstvo městské části Praha - Lysolaje.
 
• Zastupitelstvo již přes rok řeší prodej 
nemovitosti Lysolajské údolí č. p. 25 
(budova bývalé školní jídelny). V dubnu 
roku 2013 byla uzavřena smlouva o bu-
doucí kupní smlouvě se společností APV 
HOTEL, s.r.o. a následně Zastupitelstvo 
odsouhlasilo posunutí termínu uhraze-
ní částky 7 500 000 Kč do 1. 2. 2014. K 
uhrazení částky však nedošlo a společnost 
APV HOTEL, s.r.o. uhradila smluvní po-
kutu ve výši 50 0000 Kč. Jednatel společ-
nosti APV HOTEL, s.r.o. pan Ing. arch. 
Petr Vaško potvrdil i nadále trvající zájem 
nemovitost koupit a požádal o podepsání 
nové kupní smlouvy s termínem složení 
kupní ceny do 30. 9. 2014. Zastupitel-
stvo návrh nové kupní smlouvy schválilo.

• Zastupitelstvo schválilo návrhy smluv 
se Základní organizací Českého zahrád-
kářského svazu Na zavážkách Praha 
- Lysolaje o zřízení služebnosti (dříve 
věcné břemeno) z důvodu vedení vodo-
vodních přípojek do zahrádkářské osa-
dy Na zavážkách na pozemcích parc. 
č. 501/10 a parc. č. 501/104 k. ú. Lyso-
laje v délce 6,5 m a na pozemcích parc. 
č. 501/1 a parc. č. 501/103 k.ú. Lysola-
je v délce 30,6 m. V obou případech se 
jedná o úplatné věcné břemeno s část-
kou 250 Kč bez DPH za běžný metr, 
což odpovídá běžným standardům.

• Zastupitelstvo se zabývalo Strate-
gickým plánem MČ Praha – Lysola-
je a schválilo aktualizaci na rok 2014. 
Současný plán je platný až do roku 
2015 a je kompletně zveřejněn na 
webových stránkách městské části.

• Městská část bude žádat o dvě do-

tace z evropských fondů na revitali-
zaci území v rámci Operačního pro-
gramu Praha – Konkurenceschopnost:

1. V bezkonkurenčně krátkém termínu tří 
měsíců se podařilo připravit kvalitní  pro-
jektovou dokumentaci k žádosti o dotaci 
na revitalizaci území Kaménka na pozem-
cích parc. č. PK 56/1, PK 50 a PK 290 k.ú. 
Lysolaje. Celkové náklady se očekávají 
ve výši 4 545 262 Kč vč. DPH a povinná 
spoluúčast MČ Praha – Lysolaje čini 7,5 
%, tedy 340 895 Kč vč. DPH. Zastupitel-
stvem byl schválen projekt a poskytnutí 
podílu způsobilých výdajů projektu z 
rozpočtu Městské části Praha – Lysolaje.

2. Druhým projektem je revitalizace 
území bývalé Denkrovy pískovny na 
pozemcích parc. č. 473/1, 473/2, 473/3 
a 472/1 k.ú. Lysolaje. Zastupitelstvo 
na svém zasedání odsouhlasilo vypra-
covaný projekt s celkovým rozpočtem 
44 661 623 Kč vč. DPH a poskytnutí 
7,5 % podílu způsobilých výdajů pro-
jektu z rozpočtu Městské části Praha 
– Lysolaje, tj. 3 349 621 Kč vč. DPH.

Na oba tyto projekty se nám již po-
dařilo získat Územní rozhodnu-
tí Odboru výstavby Prahy 6. V 
současnosti vypracováváme studie pro-
veditelnosti a samotné žádosti o dotace 
tak, aby byly podány do dne 17. 4. 2014. 
V případě, že dotace obdrží-
me, budeme vás detailně informo-
vat o průběhu následné realizace.
Projekty by měly být realizová-
ny v průběhu tohoto a příštího roku. 

• Zastupitelstvo opětovně projedna-
lo sporné nájemné za pozemky parc. č. 
286/4 a 286/5 k. ú. Lysolaje (pod budo-
vou samoobsluhy). Městská část vede 
s majitelem samoobsluhy soudní spor 
o výši nájemného od roku 2007. V sou-
časnosti proběhla dvě jednání se zástup-
ci společnosti CPI Reality a.s. Návrhy 
společnosti však zastupitelstvo odmítlo 
a trvá na pokračování soudního sporu.

• Zastupitelstvo schválilo poskyt-
nutí účelové neinvestiční dotace 
ve výši 30 000 Kč na provoz Ma-
teřského centra Liška v roce 2014.  
 
• Zastupitelstvo schválilo návrh na 
vznik nového ocenění občanů Zastu-
pitelstvem MČ Praha – Lysolaje za 
rozvoj a přínos městské části. Jména 

občanů, jejichž aktivit pro „lepší ži-
vot v Lysolajích“ si ceníme nejvíce, 
budou známa již na Slavnosti květů  

• V minulých dnech byl rozšířen mobi-
liář v MČ Praha – Lysolaje. Na základě 
vašich návrhů byly na 10 exponovaných 
místech instalovány nové odpadkové 
koše s pytlíky na psí výkaly. Děkujeme za 
vaše tipy na jejich umístění. Mapa stano-
višť všech 21 námi instalovaných odpad-
kových košů v Lysolajích je k nahlédnutí 
na webových stránkách městské části.

• Do konce dubna by měla být dokon-
čena rekonstrukce komunikací v loka-
litě Dolina i výstavba 24 nových rodin-
ných domů v této oblasti. Zároveň bude 
opět zprovozněn původní průchod mezi 
ulicí Dolina a Štěpnice. Finální dokon-
čovací práce však budou pravděpodob-
ně pokračovat ještě v průběhu roku.

• Ve dnech 15.  a 16. 1.  a v náhradním 
termínu 6. 2. 2014 proběhl zápis do ZŠ 
Járy Cimrmana Lysolaje.  K zápisu se 
dostavilo 65 dětí, z toho 24 s trvalým 
bydlištěm v Lysolajích a 17 z partner-
ských zahraničních škol. Pro školní rok 
2014/2015 bude otevřena pouze jedna 
první třída s počtem 26 žáků a budou tak 
umístěni všichni noví lysolajští prvňáčci.  

• Ve dnech 2. – 3. 4. proběhne zápis do 
MŠ Pampeliška. Případnou nedosta-
tečnou kapacitu školky jsme připraveni 
řešit i alternativními způsoby. Ve spo-
lupráci s MC Liška zvažujeme i vari-
antu tzv. lesní školky či dětské skupiny.

• Provozní dvůr na konci Květové uli-
ce byl v průběhu zimy vyklizen a nyní 
zde byly instalovány dvě nové plecho-
vé garáže. Jedna o rozměru 7 x 4 m by 
měla sloužit zásahové jednotce SDH 
pro uskladnění nové záchranné lodě, je-
jíž nákup v tomto roce plánujeme. Dru-
há o rozměru 6 x 4m bude sloužit jako 
sklad pro potřeby údržby městské části.

• V termínu od 1. 4. do 31. 7. 2014 v 
rámci rekonstrukce stropní desky sta-
nice metra Dejvická dojde k dočasné 
změně trasy, zastávek a spojů na všech 
denních linkách v oblasti Vítězného ná-
městí. U linek 160 a 355 se přemisťu-
je  nástupní zastávka „Dejvická“ do ul. 
Zikova. Výstupní zastávka „Dejvická“, 
pak do ul. Jugoslávských partyzánů.

Pokračování na straně 11.



4           LYSOLAJSKÝ ZRAVODAJ

ZPRÁVY ZE ŠKOLY

• Leden je důležitý pro budoucí školáky. 
Konají se totiž zápisy do prvních tříd.
Zápis do ZŠ Járy Cimrmana Lysolaje 
proběhl 15. a 16. 1. a v náhradním ter-
mínu 6. 2. 2014. Třídní učitelkou prv-
ní třídy bude Mgr. Pavla Lenertová. 
K zápisu se dostavilo 65 dětí, z nichž 
je 24 s trvalým bydlištěm v Praze - Ly-
solajích a 17 z partnerských zahranič-
ních škol. Již předem jsme avizovali, 
že vzhledem ke kapacitním možnostem 
budeme otevírat jednu první třídu s ma-
ximálním počtem 26 žáků. Pro rozhod-
nutí o přijetí či nepřijetí byla zohledně-
na následující kritéria: trvalé bydliště 
v Praze – Lysolajích, sourozenec v ZŠ 
Lysolaje a výsledek dítěte při zápisu.
Velmi nás mrzí, že v letošním škol-
ním roce nedokážeme uspokojit vel-
kou část zájemců o naši školu. Ze-
jména se omlouváme rodičům, kteří 
nemají trvalé bydliště v Praze-Lysola-
jích a mají v naší škole již jedno dítě. 
V případě uvolnění dalších míst na zá-
kladě dodatečných odkladů nebo jed-
nání s rodiči, kteří se hlásili na více 
škol, budeme vybírat náhradníky z dětí, 
které mají v naší škole sourozence. 

Stále se učíme - nejen ve škole

• Žáci 8. a 9. ročníku navštívili v rámci 
výuky finanční gramotnosti stálou expo-
zici v prostorách České národní banky. 
Prohlédli si prostory bývalého trezo-
ru, zhlédli dva krátké filmy, potěžkali si 
12kg zlatou cihlu, zasoutěžili si o pěkné 
ceny, seznámili se s historií vzniku pe-
něz i centrální banky, mohli si vyzkou-
šet ověření pravosti bankovek. Výstava 
se všem líbila. Zážitkem byla i bezpeč-
nostní kontrola při vstupu do ČNB. Pří-
jemnou byla pochvala, kterou dostali 
naši žáci za zvídavost a slušné chování. 

• V lednu proběhla v naši škole soutěž v 
komunikativní angličtině „TEEN Achie-
vers“ od City and Guilds. Ze školního 
kola byli vybráni dva žáci pro reprezentaci 
školy v závěrečném kole pro středočeský 
kraj. Vítězem školního kola se stal Tomáš 
Panoch pro úroveň A2 a Petr Šindílek pro 
B1. Finální kolo se konalo v Gymnáziu 
v Hostivicích 24.1. Můžeme pogratulovat 
Tomášovi Panochovi za získáni vedlejší 
ceny v kreativním psaní. Oběma žákům 
blahopřejeme k pěknému umístění a dě-
kujeme za vzornou reprezentaci školy. 

• Leden je ve škole časem upevňování 
či vylepšování výsledků dosažených za 
celé první pololetí – blíží se vysvědčení.
V naší škole je zvykem rozdávat si po-
loletní vysvědčeni na zajímavých mís-
tech v Praze. Škola zůstala 30. 1. té-
měř prázdná. Děti z I. třídy si pro své 
první vysvědčení došly na Staroměst-
ské náměstí do Galerie umění pro děti.
Děti z II. A třídy si na památku sváteč-
ního dne vyrobily sešit s jedinečnými 
deskami ve vazárně knih na Suchdole 
– děkujeme paní a panu Janovcovým. 
II. B si užila při sledování divadelního 
představení a na něj navazující výtvar-
né dílně v lysolajské hasičárně. Paní 
Navrátilová a paní Zháňalová pro děti 
připravily bajku o přírodních živlech. 
Třeťáci rovněž nešli daleko. Vysvědče-
ní si rozdali v útulné knihovně na míst-
ním úřadě. Paní Komárková nechala 
děti nahlédnout do lysolajských kronik.
IV. A navštívila Muzeum Karlova mostu 
a vysvědčení děti dostaly při projížďce 
na lodi. IV. B si došla pro vysvědčení 
k Brandejsovu statku a na oslavu pěk-
ných výsledků se děti projely na koních.
Děvčata a kluci z V. třídy si uži-
li slavnostní chvíle ve Sta-
rém královském paláci na Hradě.
Slečny a mladí pánové z vyšších 
tříd si předávání vysvědčení vylep-
šili návštěvou kina, jen VIII. tří-
da dala přednost spojení slavnostní-
ho a sportovního zážitku – v Modré 
stodole v Horoměřicích při bowlingu.

Jeden den prázdnin – a nový začátek 

• Začátkem února se konalo škol-
ní kolo matematické soutěže Pytha-
goriáda. Úspěšnou řešitelkou se sta-
la Barbora Navrátilová z 6. třídy, 
která získala 12 bodů z celkových 15. 

• Třída IV.A navštívila představe-
ní „A cirkus bude“ v divadle Minor. 
VI. a VII. třída si vyslechla zajíma-
vou přednášku na téma „Šikana“.

• Žáci 5.-9. třídy odjeli na týdenní lyžař-
ský výcvikový kurz do Strážného v Kr-
konoších. Kurzu se účastnilo celkem 23 
dětí a tři instruktoři. Bydleli v útulném 
prostředí s báječnou kuchyní – v penzi-
onu U Kostela. Ze začátku využili míst-
ních kratších sjezdovek ve Strážném a 
poslední 2 dny lyžovali v areálu Bubákov. 
Bylo sice málo sněhu, ale přesto všich-
ni lyžovali pilně a neúnavně celý tý-
den - kromě středy, kdy byl odpočin-
kový den (od lyží) - dopoledne pěší 
túra přírodou a odpoledne výlet do 
Vrchlabí do Krkonošského muzea. 
16. 2. se všichni živi a zdrávi vrátili.

• V hasičské zbrojnici se konala vernisáž 
výstavy „Pravěk“. Výstavu připravila paní 
Zavadilová se svým výtvarným krouž-
kem. Umělecké zážitky a velmi poutavou 
formou i poznatky získali na výstavě žáci 
II.A, II.B, III., IV.A. (Škoda, že výsta-
va mohla být instalována jen dva dny.)
Žáci V. třídy si vyslechli přednáš-
ku a zhlédli ukázky první pomo-
ci. Akci pořádalo sdružení Helpík.
V rámci výuky finanční gramot-
nosti navštívila VIII. a IX. tří-
da výstavu „Peníze nebo život“.

S pěkným a teplým počasím přibý-
vá i vyučovacích hodin probíhají-
cích na hřišti a na zahradě. Přejeme 
všem příjemné zážitky nejen ze školy.

Jaroslava Mikolášová
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Okoř

Kronikář Václav Hájek z Libočan – nu, 
můžeme si o něm myslet co chceme – tvr-
dí, že kníže Přemysl Oráč daroval úze-
mí kolem hradu a vsi Okoře jednomu ze 
svých družiníků jménem Okrs. Ten prý 
dal hradu jméno. Mimochodem, slavná 
Šárka z Dívčí války byla prý dcerou pána 
Mnohoslava Okořského (Mnohoslav, to 
je zajímavé jméno!) Kníže Boleslav II. 
(Pobožný) – daroval ves Okoř pražskému 
klášteru benediktinek sv. Jiří v Praze. Ča-
sem tu vyrostla stavba, tvrz s kaplí nebo 
jen kaple, jejíž fragmenty se zachovaly ve 

zdivu hradní věže (podle oken je stáří ko-
lem l260 - 70), nový hrad se rodil před ro-

kem 1359 z peněz měšťana Starého Města 
pražského Františka Rokycanského (mož-
ná že stavěl už jeho otec Mikuláš). Rodina 
Rokycanských zde zůstala téměř 50 let.
V roce 1421 se hradu bez boje zmocni-
li husiti a věnovali ho Václavu Cardovi 
z Petrovic, ten jej podržel sedm let. Pak 
byl hrad značně přestavěn a rozšířen, 
dostal nové předhradí, hradby s baštami 
a čtyřmi branami a velké hospodářské 
zázemí včetně pivovaru (stál zhruba v 
místech informačního centra). Po roce 
1500 měl Okoř v držení Jan z Donína. 
Jan byl velice nábožný a kdo klel, musel 
za trest sníst lžíci kolomazi. On sám to 
musel jednou udělat, aby neporušil svůj 
rozkaz. Po osmnácti letech prodal hrad 

Hynku Bořitovi z Martinic a na Smečně. 
Jeho potomek Jiří nechal hrad přestavět 
do podoby renesančního zámku, dokon-
ce fasádu nechal pokrýt sgrafitovými 
psaníčky, dnes těžko představitelné, že? 
Poslední z rodu Jaroslav, nám známý fa-
natický katolík, nejvyšší pražský purkra-
bí a účastník slavného letu oknem, roku 
1649 odkázal hrad a celé panství Semi-
náři jezuitů u sv. Klimenta v Praze s tím, 
aby mu každý rok vychovali tři mladíky 
na kněze, které pak na svém panství usa-

dí. Jezuiti pak vládli Okoři dlouhé roky. 
Roku 1773 byl jezuitský řád zrušen a 

všechny jeho statky připadly nově utvo-
řenému Studijnímu fondu Království čes-
kého. Jím stanovený správce hradu pak 
poručil všechny střechy strhat, štukoví 
a tesané kameny vytrhat a vše, co bylo 
k užitku odvezl a zpeněžil. Zkázu pak 
dokončili lidé ze vsi a okolí, kteří vylou-
pili nebo zničili vše, co tam ještě zbylo. 
Později vznikla na věži podél-
ná trhlina, která se v průběhu dal-
ších let stále rozšiřovala, až se ko-
lem r. 1800 celá polovina věže zřítila. 
V 19. století byla na hradu nouzová 
obydlí chudiny. Rádi sem chodili výle-
tem romantičtí umělci jako Mácha nebo 
Antonín Slavíček. K opravám místních 
ruin se přistoupilo až po roce 1921.
Dnes je Okoř dobrou adresou (bydlí tu 
skladatel Hapka, herec Krampol, brankář 
Holeček), je i dobrým turistickým cílem, 
také se tu rádo oddává. V průběhu jarních 
a letních měsíců jsou v prostorách zříce-
niny pořádány dobové akce, např. před-
stavení rytířských sdružení, na louce před 
hradem pak známé hudební festivaly. 

fefík

TIP NA VÝLET

vizitky, razítka, letáky

reklamní plachty s oky

vše pro Vaší reklamu

www. .cz

Antilišák
Nelichotivé ocenění si tentokrát vysloužili 
pracovníci Pražských služeb a.s., kteří takto 
„vyvezli“ odpad z popelnic v ulici Sídlištní. 
Doufejme, že příště již k podobnému „úklidu“ 
nedojde a odpad bude odvezen tam, kam patří.
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Zahrádkář radí 
Růže 

Jakmile půda rozmrzne a trochu se otep-
lí, je možné odstranit přikrývku z chvo-
jí. S odhrábnutím zeminy ale počkáme 
až s prvním rašením oček - asi koncem 
března. Pro tyto práce si vybereme pod-
mračené počasí, stromkové růže pone-
cháme ještě několik dní ve skloněné 
poloze, než je přivážeme k opoře. Se 
zpracováním půdy přidáme základní 
hnojení, zpravidla po řezu - nejvhodněj-
ší je plné hnojivo bez chloru, ale s del-
ším působením - Cererit asi 70 g/m².
V tomto termínu je možné růže i vysazo-
vat - po seříznutí a řádném zalití je ješ-
tě přihrneme asi 15-20 cm zeminy, kte-
rou rozhrábneme až po jejich vyrašení 
(zčervenání oček), tj. asi koncem dubna.
Ve výčtu nejvhodnějších sousedů pro 
růže je na prvním místě uváděna levan-
dule, která odpuzuje mšice. Pro vytvo-
ření hezkého barevného kontrastu lze s 
růžemi pěstovat v létě kvetoucí ostrož-
ky (Delphinium), lilie, hvězdnice (Aster 
dumosus), třapatku (Rudbeckia fulgida 
„Goldsturm“), rozrazil (Veronica „Blau-
riesin“). Dále jsou to i přirozené traviny 

- ovsíř (Helictotrichon), strdivka (Meli-
ca) a lipnice (Poa). Pokud chceme mít i 
na jaře záhon něčím zajímavý, nabízí se 
v této době růže podsadit dvouletkami 
- maceškami, sedmikráskami, silenkou 
nebo jednoletou laločnicí (Lobularia ma-
ritimum). Z vytrvalých rostlin můžeme 
pak vedle růží pěstovat nízké trvalky, 
jako jsou fialky (Viola odorata), barví-
nek (Vinca minor), vřesovec (Erica car-
nea) a z cibulovin botanické tulipány. 

Jahody

Foto převzato z http://pixabay.com/cs

Postarejte se o jahody, a to hned jakmi-
le půda oschne. Staré listy odstřiháme, 
shrabeme a zkompostujeme, abychom 

zničili všechny přezimované škůdce a 
zárodky nemocí - odpad z jahodiště za-
sypeme dusíkatým vápnem Perlka. Ni-
kdy staré listí nevytrhávejte, uvolňují se 
tak středy rostlin, poškozují se kořeny, a 
tím snižujete úrodu. Jahodníky vysaze-
né v minulém létě, které mráz povytáhl, 
znovu silně zatlačte. Pro další dobrý vý-
voj rostlin je potřebná vláha a půda bez 
plevele, proto záhony nakypřete a mírně 
namulčujte, nejlépe asi 3-5cm vrstvou 
kompostu. S hnojením buďte ale opatr-
ní, na dobrých půdách a u bujných rost-
lin je zbytečné - hlavně větší množství 
dusíku snižuje výnos i kvalitu plodů. 
Na středních a lehčích půdách může-
te použít speciální hnojivo na jahody.
Můžete založit i nové záhony z před-
pěstovaných rostlin, které rozsázíte s 
balem. Pro urychlení sklizně raných 
odrůd až o 3 týdny lze použít i krytí zá-
honu porofólií nebo fóliovým tunelem. 
V době květu jahod ale pamatujte na 
dobré opylení a krytí sejměte, po od-
květu je dobré kryt vrátit jako ochra-
nu před ptáky a případnými mrazy.

Ing. Karel Ctibor 
(s použitím materiálů ČZS)

VEŘEJNÉ 
PROJEDNÁNÍ

Ve středu 16. 4. 2014 
od 17:00 hodin 

se uskuteční 
v sále hasičské zbrojnice  
(Lysolajské údolí 113) 

veřejné projednání 
navrhovaných připomí-
nek k Územnímu plánu 

hl. m. Prahy.

Městská policie hlavního města Prahy

Stop kriminalitě   –  
bezpečí  seniorů 
         

Dne 27. 2. 2014 se uskutečnila pre-
ventivní přednáška na téma „Stop kri-
minalitě – bezpečí seniorů“  pro čle-
ny KLAS v hasičárně SDH Lysolaje. 
Přednášku provedli zaměstnanci odboru 
prevence kriminality MP hl.m. Prahy paní 
Hana Krumlovská a pan Petr Liška, DiS., 
oba dlouholetí strážníci Městské policie 
hl.m. Prahy, kteří s touto problematikou 

mají velmi bohaté zkušenosti. V průběhu 
přednášky byly promítnuty ukázky toho, 
jak se bezpečně chovat doma a zabránit 
násilí od nezvaných návštěv, o tom, jak 
si zabezpečit osobní majetek při cestách 
MHD a další.´V rámci přednášky probíha-
la velmi živá diskuse všech zúčastněných 
a oba přednášející odpovídali na množství 
dotazů, týkajících se této problematiky.
Na závěr přednášky přítomní posluchači 
obdrželi od Městské policie drobné dárky. 
V dalším období budou provedeny ješ-
tě tři další přednášky, volně navazují-
cí na již uskutečněnou besedu. Jenom 
je škoda, že účast seniorů nebyla  vět-
ší, neboť  problematika vlastního bez-
pečí a ochrany vlastního majetku by 
mohla a měla zajímat více seniorů.
Vyzýváme  místní seniory, aby v případě 
jakýchkoli problémů kontaktovali stráž-
níka Městské policie  na tel. 724 508 694.

Ing. Vít Bumbálek
strážník okrskář MP
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Za humny 
• Leteckou pumu z 2. světové války 
našli 24. ledna ráno dělníci při skrývce 
zeminy v pískovně za obcí Uhy (okr. 
Kladno). Policie uzavřela místo nále-
zu a byl povolán policejní pyrotechnik. 
„Pyrotechnik po příjezdu potvrdil, že se 
jedná o nevybuchlou americkou letec-
kou pumu ANM43, což je jedna z nej-
větších pum ze 2. světové války u nás 
nalezených. Hovoří se o ní jako o pěti 
set liberní, což v přepočtu znamená, že 
váží zhruba 250 kilogramů a obsahu-
je 126 kilogramů výbušniny. Účinný 
dolet střepin se smrtícím účinkem je 
až do 1000 metrů,“ popsala nebezpeč-
ný nález kladenská policejní mluvčí 
Michaela Nováková. Akce se 
účastnilo celkem téměř pět desí-
tek policistů a asi dvacet hasičů. 

Zásah pyrotechniků

• Připravované parkovací zóny mají 
vytlačit z širšího centra Prahy přespol-
ní řidiče ve prospěch místních či těch, 
kteří si za parkování připlatí. Problém se 
tak jen ale přesune dál k okrajům měs-
ta či tam, kde parkovací zóny nebudou. 
Chybí totiž záchytná, takzvaná P+R 
parkoviště, kde by se lidem vyplatilo 
nechat auta a přesednout na hromadnou 
dopravu. „Celkově je v Praze potřeba 30 
tisíc takových parkovacích míst,“ uvedl 
ředitel TSK Ladislav Pivec s odkazem 
na zkušenosti z obdobných metropolí. 
Kapacita P+R parkovišť je ale v Praze 
jen zhruba desetinová – pouze 3 tisíce 
míst. Tento počet se přitom už více než 
tři roky nezměnil. Pod vedením TSK 
proto nyní vzniká studie, kde by další 
nová místa mohla přibýt. I v souvislosti 
s otevřením další části metra A z Dejvic-
ké do Motola počátkem příštího roku.
Město naopak již odpískalo projekt vel-
kého parkovacího domu u budované sta-
nice metra Veleslavín, který měl mít ka-
pacitu tisíc aut. Stál by totiž 1,5 miliardy 

korun a jedno parkovací místo by tak při-
šlo na 1,5 milionu. Místo toho zde proto 
vznikne pouze povrchové parkoviště pro 
90 aut. A Praha 6 podle svého místosta-
rosty Jana Záruby nyní jedná s TSK o 
vzniku dalšího P+R parkoviště u tramva-
jové smyčky ve Vokovicích. Zde je prý 
možné zajistit až 174 parkovacích míst. 

• Galerie CHODNÍK ve Skleňáku na bu-
benečském náměstí Svobody pořádá ve 
spolupráci s Velvyslanectvím Peru výsta-
vu Otto Plachta a Jany Horáčkové „Or-
namenty džungle“. Výstava je k vidění 
24 hodin denně od 7. března do 14. dub-
na. Výstava představuje poslední práce z 
tvorby malíře Otto Plachta (nar. 1962) a 
sbírku artesanií – umělecko-řemeslných 
objektů z indiánských komunit kmenů 
Shipibo a Cashinahua z peruánské Horní 
Amazonie Jany Horáčkové (nar. 1962).

Návrh Českého institutu informatiky
• Obchodní dům Billa na třídě Jugosláv-
ských partyzánů bude kolem Velikonoc 
končit, ČVUT mu neprodloužila nájem. 
Objekt z roku 1967 má být zcela přesta-
věn, vznikne zde Český institut informa-
tiky, robotiky a kybernetiky ČVUT. Při 
ulici Jugoslávských partyzánů vznikne 
dostavba s 9 nadzemními podlažími 
a jednopatrovou místní dominantou. 
V budově se budou nalézat pracovny, 
vědecké a výzkumné laboratoře, pro-
story pro spolupracující české i zahra-
niční univerzity, vědecký inkubátor a 
přednáškové a prezentační prostory.

• Dejvické divadlo přišlo s novou pre-
miérovou inscenací. Hra inspirovaná 
posledním rokem života Franze Kafky, 
který teprve před svou smrtí potkal tu 
pravou ženu, nese název KAFKA‚ 24.
Autorem a dramaturgem v jedné osobě je 
Karel František Tománek, podle kterého 
nemá divák očekávat příběh o historické 

osobnosti. Franz Kafka podle něj navíc 
dávno ztratil svou lidskou podobu. Stal se 
z něho mýtus, objekt filozofických spe-
kulací a ikona turistického ruchu. Kafka‚ 
24 je příběh o dvou lidech, jejichž životy 
spojí náhoda. Bylo by pěkné, kdyby to 
byl i příběh o odvaze: nebát se být s dru-
hým. A o naději. „Ze všeho nejlepší by 
bylo, kdyby diváci zapomněli na Kafku 
a inscenaci vnímali jako divadelní obraz. 
V režii Jana Mikuláška se v hlavních ro-
lích představili David Novotný a Lenka 
Krobotová. Dále hrají Václav Neužil, 
Barbora Poláková, Michaela Bendová, 
Pavel Šimčík a Hynek Čermák a téměř 
osmdesátiletá herečka z liberecké ob-
lasti a pedagožka Michaela Bendová.

• Vlaky z Bubenče do Roztok jez-
dí po jedné koleji, Příměstské 
nejezdí vůbec. Výlukový jízd-
ní řád by měl platit do 18. května.
V Podbabě se totiž buduje nová zastávka. 
Hotova by měla být počátkem září, tako-
vé je přání ROPID, Správa železniční do-
pravní cesty počítá s jejím zprovozněním 
až při změně jízdních řádů v prosinci. 
Nedobrá zpráva je to, že SŽDC plá-
nuje zrušit bubenečské nádraží.

Vizualizace nové zastávky v Podbabě

• V únoru stříleli myslivci na Žežulce 
v Tiché Šárce divoká prasata. Lovec-
ké akce se zúčastnily tři desítky my-
slivců se psy. Část myslivců vyrazila 
se psy na dvou místech Prahy 6, aby 
vyplašili divoká prasata z jejich úkry-
tů. Podle myslivce Antonína Krále se 
při této naháňce smějí střílet jen mladá 
prasata, přesněji selata a takzvaní lon-
čáci. Velká prasata se v této době smě-
jí střílet pouze na zvláštní povolení, 
pokud třeba ve větším škodí na polích.

Pokračování na straně 15. 
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Představujeme - Park Kaménka

Původní využití pozemku (ovocný sad) 
již neslouží svému účelu, v nedávné 
době byly přestárlé ovocné stromy po-
stupně odstraněny, takže zůstala zacho-
vána pouze kvalitní vysoká zeleň. Z 
tohoto důvodu vznikl návrh centrálního 
lysolajského parku včetně drobné za-
hradní architektury, který bude veřejně 
přístupný. V současné době je zhoto-
ven projekt, na který se podařilo získat 
Územní rozhodnutí Úřadu městské části 
Praha 6. Z důvodu zajištění finančních 
prostředků zpracováváme projektovou 
žádost v rámci Operačního programu 
Praha – Konkurenceschopnost fondu 
EU, ze kterého bylo již financováno v 
loňském roce Dětské hřiště Na Vinici.     
Areál bude určen pro pohyb i relaxaci 
a odpočinek, tomu odpovídá i skladba 
navržených herních, zahradních a od-
počinkových prvků. Předmětná lokalita 
se nachází v centru městské části. Ze 
severu je ohraničena areálem základní 
školy, ze západu areálem mateřské školy 
a z východu místní obslužnou komuni-
kací (ulice Sportovců). Součástí celého 

areálu jsou zejména odpočinkové, herní 
plochy a cesty spojující tento zelený par-
kově upravený prostor s okolím. Areál, 
který je navržen uprostřed zeleně (na 
svažitém pozemku) se nachází v dosta-
tečné vzdálenosti od nejbližší obytné 

zástavby.  Celý areál je přístupný bez-
bariérově vstupem od  komunikace z 
ulice Sportovců. Terénní úpravy budou 
provedeny tak, aby nedocházelo k erozi. 
V areálu budou umístěny herní a další 
prvky, především pak výtvarná díla, kte-
rá by měla vzniknout v rámci letošních 
i následujících sochařských sympózií. 
Dále počítáme s umístěním laviček a 
košů na odpadky. Přístupové chodní-
ky jsou navrženy mlatové v šíři 2,0 m. 
Tyto chodníky propojují jednotlivé ob-
jekty mezi sebou a vedou ke 2 vstupům 

na pozemek. V údolní cestě zůstane za-
chováno současné koryto pro odvedení 
přívalových vod. Celou realizaci doplní 
taktéž sadové úpravy. Vznikne tak pří-
jemný centrální lysolajský park.

V plánovaném areálu jsou dále navržené 
tyto jednotlivé architektonické prvky:

Zahradní altán 
Objekt pro volnočasové aktivity je ne-
podsklepený jednopodlažní o půdorys-
ných rozměrech 6 x 4 m. Objekt bude 
tvořen sestavou dvou typových modulů. 
Nosné konstrukce modulů budou oce-
lové. V architektonické úpravě modu-

lární stavby je kladen důraz na vnější 
vzhled s použitím dřevěného obkladu 
z palubek, střecha je rovná a pocho-
zí opatřená zábradlím a je přístupná 
(pobytovými) dřevěnými venkovními 
schody. Altán je chráněný proti povětr-

nostním vlivům a slouží i za nepříznivé-
ho počasí pro volnočasové aktivity dětí.  

Zahradní altánek
Zahradní altánek je polygonálního tva-
ru (šetiúhelník), konstrukci tvoří skelet 
(dřevěná tesařsky vázaná) s dřevěnou 
střechou. Stěny altánu jsou otevřené, 
takže se jedná spíše o přístřešek.

Lanová dráha 
Lanová dráha bude umístěna v mír-
ném svahu pod zahradním altánkem.  

Lanová dráha se skládá celkem z 6 
polí a klade důraz na pohybovou ak-
tivitu a rovnováhu, je navrženo pro 
děti školního věku 8 - 14 let. Bytel-
né herní prvky jsou uvažovány z bez-
údržbových materiálů – tvrdé tropic-
ké dřevo a žárově zinkovaná ocel. 
Jejich bytelnost je dána použitím mate-
riálů nevyžadujících každoroční údržbu. 

Dřevená pergola
Pergola je tesařsky vázaná konstruk-
ce s ohoblovaných hranolů – sloupků 
a vaznice, která je zavětrovaná pásky. 
Vrchní část tvoří na kolmo osazené foš-
ny. Pergola bude doplněna lavičkami 
a dubovými schody pro příjemný se-
stup do terénu. Dále ve svahu pergo-
lové terasy budou umístěny podélné 
dubové fošny a vytvoří se tak před-
stava amfiteátru s pohledem do parku. 

Celkové odhadované náklady projektu 
jsou ve výši 4 545 262 Kč vč. DPH. Nyní 
již můžeme pouze doufat, že nám dotace 
z EU fondů  bude přidělena a budeme tak 
moci přistoupit k výběrovému řízení na 
zhotovitele a následné realizaci projektu. 

Ing. Petr Hlubuček - starosta 
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Představujeme -  
Revitalizace bývalé Denkrovy pískovny
Všichni jistě znáte místní Denkrovu 
pískovnu. Jedná se o bývalý dobýva-
cí prostor na severním okraji Lysolaj, 
který od ukončení těžby v padesátých 
letech 20. století nenašel smysluplné 
využití. Území po desetiletí trpělo ná-
nosy netříděného odpadu, zarůstalo 
náletovými dřevinami a neproniknutel-
nými houštinami skýtající úkryt i pro 
nevábné černé skládky a erodované tě-

žební stěny, které jsou již nestabilní. 
Abychom docílili odstranění staré eko-
logické zátěže a uvedli tento zanedbaný 
prostor bývalé pískovny do řádného sta-
vu, byl vypracován projekt na toto 2,5 
hektarové území, na který se podařilo 
získat Územní rozhodnutí Úřadu měst-
ské části Praha 6.  Tak jako v případě 
projektu parku Kaménka bychom rádi 
financování zajistili z evropských fon-
dů v rámci Operačního programu Praha 
- Konkurenceschopnost, kdy poslední 
výzva tohoto programu byla vyhlášena 
koncem prosince. Cílem projektu Revi-
talizace bývalé Denkrovy pískovny je 

vybudovat zde lysolajské přírodní rela-
xační centrum. Veškeré terénní úpravy 
budou provedeny ze stávajícího přírod-
ního materiálu, přesuny hmot by se tedy 
odehrávaly pouze v areálu. Zeminy by 
bylo využito k modelaci reliéfu, čímž 
by se eliminoval dopad stavby jak na 
kvalitu života lysolajských občanů, tak 
zátěže životního prostředí hlukem po-
hybující se techniky, prašností apod.

Dovezena bude pouze orni-
ce v mocnosti cca 20 cm. Ta by 
byla dovážena zadem přes pole.
Na nově vzniklé ploše by mělo vyrůst 
hřiště na malou kopanou s povrchem s 
umělou trávou 5. generace (bezúdržbový 
povrch) a tři menší víceúčelová hřiště (na 
volejbal, tenis, basketbal, nohejbal apod.) 
s umělým, propustným povrchem. Důle-
žitou součástí je také vznik travnaté tré-
ninkové a soutěžní dráhy pro lysolajské 
hasiče.  V areálu jsou plánovány mlatové 
cesty, které by sloužily jako spojnice pro 
pěší mezi jednotlivými hřišti, posilova-
cími stroji a dalšími prvky. Jejich povr-

chová úprava by umožňovala i využití 
pro cyklistiku. Po areálu by měly být 
rozmístěny altány pro chvíle odpočinku, 
občerstverní nebo pro případ nenadálého 
deště, stolky pro společenské hry, jako 
například šachy, či šplhací tyče. Členité-
ho reliéfu lokality bude využito také pro 
herní prvky jako jsou skluzavky, bradla, 
hrazdy, žebřiny a další posilovací stroje.
Samozřejmostí budou lavičky, odpadko-

vé koše či popelníčky. V celém prosto-
ru pak bude vysázena zeleň, a to nejen 
listnaté a jehličnaté stromy, ale  i mnoho 
keřů.  K dispozici bude i rovný udržo-
vaný trávník pro individuální zábavu.

Celkové odhadované náklady pro-
jektu jsou ve výši 44 661 623 Kč vč. 
DPH. Pokud se nám podaří získat po-
žadovanou dotaci z EU fondů  a plá-
novaný projekt tak bude realizován, 
pevně věřím, že následný stav bude 
mít výrazně pozitivní vliv na kvali-
tu života nejen v naší městské části.

Ing. Petr Hlubuček - starosta 



 

SLAVNOST KVĚTŮ 
Zahájení I. sochařského sympozia 
Sobota 17. 5. 2014 od 14:00 hodin 

Přírodní památka Housle 
 

Pro potěšení těla i ducha, přijďte se bavit a odpočívat! 
Vystoupí tradiční i netradiční účinkující! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Doprovodný program: 
 

 
 
 

Hasičská střelnice, výtvarná dílna Mateřského centra 
Liška, řemeslná dílna, skákací hrad, skluzavka, 

facepaiting, zvířátkové překvapení, Liduščino divadélko, 
tombola a mnohem více.  

Informační stánek MČ. 
Občerstvení zajištěno. 

Všichni jste srdečně zváni.  

• Vystoupení dětí ze školky a školy 
• Klasická dechovka 

• ABBA STARS revival 
• Docenti 

• YO YO BAND 
• OOZ 
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Zimní akce SDH Lysolaje
Hasičský karneval

 Rok se s rokem sešel a opět tu byl čas 
dětských karnevalů. Ten náš uspořádal 
sbor SDH Lysolaje 8. března 2014 spolu 
s ÚMČ Praha - Lysolaje, a to kde jinde 
než v hasičské zbrojnici. Hojná účast dět-

ských masek nás mile překvapila. Porotci 
to při výběru těch nejkrásnějších neměli 
ani letos jednoduché. Při promenádě jim 
před očima defilovali šašek, maková pa-
nenka, víly zvoničky, arabské princezny, 

motýl smrtihlav, muchomůrka červená, 
spider - man, červené karkulky a mnohé 
jiné krásné masky. Nechyběl ani malý 
Poirot, který sice neměl knír, ale za ori-
ginalitu získal zvláštní cenu. Nakonec 
porotce nejvíce uchvátila maska traktoru, 
a tak ji vyhlásili za vítěze soutěže. Kaž-
dá maska nakonec dostala nějaký dáre-
ček, a tak vládla všeobecná spokojenost.

 Již tradičně měla velký úspěch hra židle, 
při které se strhla pěkná bitka. Vyzkoušeli 
si ji i rodiče a ani v tomto kole nechybě-
la rivalita. Ostatní hry byly prokládány 
diskotékou a při tanci se všichni vyřádili. 
 
O zábavu dětí i dospělých se staraly naše 
plavčice Míša a Hana Císařovy, za což jim 
patří velký dík, stejně tak jako ostatním čle-
nům sboru, kteří se na organizace podíleli.

Anna Zapletalová

ANKETNÍ OTÁZKA
Ačkoliv mostek v Kaménce již „chytá 
patinu“ a všichni ho již běžně používá-
me, na své jméno stále čeká. Návrhy, 

které jsme zatím obdrželi na ÚMČ, 
vyhodnocujeme. Symbolický křest tedy 

na sebe nedá dlouho čekat.

V rámci lepší dostupnosti 
zdravotnické péče zvažuje naše MČ 
zřízení ordinace praktického lékaře 
spolu s nejžádanějšími odbornostmi 

přímo v Lysolajích.

K realizaci bychom přistoupili na zá-
kladě dostatečného zájmu lysolajských 

občanů. 
Proto neváhejte a vyjádřete svůj názor 

na tuto problematiku.

Těšíme se na vaše názory. 

  
VVSSTTUUPP  ZZDDAARRMMAA  

VVŠŠIICCHHNNII  JJSSOOUU  
SSRRDDEEČČNNĚĚ  ZZVVÁÁNNII  

 
 
 

Pátek 30. května  
od 15 do 18 hodin 

Louka u bytových domů Výhledy II (NA VINICI) 
Bus č. 160 

zastávka Sídlištní 
 

VSTUP ZDARMA 
VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI 

Pokračování ze strany 3.

• Díky brzkému příchodu jara se nám 
podařilo s předstihem uklidit celou měst-
skou část po zimě. Z tohoto důvodu letos 
neplánujeme vyhlášení jarní brigády na 
veřejném prostranství. Přesto bych všech-
ny občany rád požádal nejen o jarní úklid 
svých předzahrádek, ale i okolí svých ne-
movitostí. Mnozí z vás tak činí automa-

ticky a nerozlišují úplně, kde končí hrani-
ce jejich udržovaného pozemku a začíná 
území nikoho. Pomáhají nám tak s údrž-
bou, a tím přispívají trvale ke zkrášlování 
naší městské části. Těm za to patří náš dík. 

• Blíží se nám Slavnost květů. Tradič-
ně největší akce roku se bude letos ko-
nat v sobotu 17. května od 14 hodin v 
Houslích! Její podrobný program na-
leznete na straně č. 10 i na oficiálních 

webových stránkách naší městské části. 
Součástí slavnosti bude i zahájení I. so-
chařského sympozia a předání ocenění 
zastupitelstva vybraným občanům. Opět 
se můžete těšit na novinky v programu. 

Přeji Vám krásné a pohodové svátky jara!

Ing. Petr Hlubuček
starosta
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Mateřské centrum Liška 

Mateřské centrum Liška – 
Lysolajské rodinné centrum 
pro volný čas dětí i rodičů

Pondělní výtvarka a hudebka v Lišce
9:30 – 11:30 hodin

17.3. Hvězda
24.3. Srdíčko
31.3. Ovečka
  7.4. Motýlek  
14.4. Už to kvete
21.4. Velikonoce - zavřeno
28.4. Balón

Dopoledne plné her,  výtvarných činností, 
zpívání v češtině s klavírem, kytarou nebo 
jen s Orffovými nástroji. Program připra-
vují dobrovolníci: Rut, Petra, Bára, Hana, 
Jana, Marcela.

Středa – Cvičení s Liškou v hasičárně 
od 9:30 – 11:30 hodin
Přijďte si s námi zacvičit, otevíráme v 
9:30. Volná herna do 10 hod, cvičení za-
číná v 10 hodin. Konec cvičení v 11 ho-
din. S sebou vezměte pití, obuv s bílou 

podrážkou a pohodlné oblečení. Cvičení  
je určeno pro děti od 2 do 4 let s rodiči.

7. - 8.4.  Jarní bazar v Lišce
Oblíbený jarní bazar se blíží, provětrejte 
šuplíky a skříně a připravte se, jaro je tady! 
Bližší informace najdete již brzy na webu.

Šikovné tlapky v březnu a dubnu 
Občasná originální výtvarná díl-
na pro tvořivé děti a jejich ro-
diče. Konec dílny v 18 hodin.

Úterý, 25. 3. 16:00 Zelené hlavy
Úterý, 29. 4. 16:00 Zase vlníme

Na Slavnosti květů 17. května 2014 
připravíme v Houslích originální vý-
tvarnou dílnu s hernou pro menší děti.

Příměstský dětský klub v Lišce 
„KOLEM SVĚTA ZA 5 DNÍ“
V posledním týdnu v srpnu od 25.- 29.8. 
2014 pořádáme pro děti od 5 do 12 let v 
Lysolajích a blízkém okolí příměstský 
tábor. Napínavá cestovatelská hra připra-
ví dětem mnohé zážitky a překvapení. S 

dětmi hodně chodíme, sportujeme a hra-
jeme si venku, malujeme, čteme i zpí-
váme. Program od 8 do 17 hodin, obědy 
budou zajištěny. Přihlásit se můžete již 
nyní přes web na: http://www.mc-liska.
cz/letni-tabory/primestsky-tabor-v-lisce/.

Marcela Blažková

 

 

Neděle 6. dubna 2014 ve 14:00 

TTTUUURRRNNNAAAJJJ   VVV   PPPEEETTTAAANNNQQQUUUEEE   

na hřišti u Zázračné studánky 
PETANQUE CLUB VÁS SRDEČNĚ ZVE! 

PŘIJĎTE SI VŠICHNI ZAHRÁT, PŘEDCHOZÍ ZKUŠENOST NENÍ NUTNÁ! 

PRAVIDLA HRY VÁM RÁDI VYSVĚTLÍME A UKÁŽEME! 

OČKOVÁNÍ ZVÍŘAT  

Ve středu 9. 4. 2014 od 16:00 hodin 
proběhne očkování psů a koček proti 

vzteklině.

Po dohodě lze objednat také očkování 
králíků, zakrslých králíčků, 

případně i čipování.

Zájemci, přihlaste se co nejdříve 
na ÚMČ.

Nezapomeňte si připravit 
očkovací průkaz.
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Klášter mnišek Kazatelského řádu 

Velikonoce v klášteře
Opět srdečně zveme ke spoluslavení 
velikonočních bohoslužeb ve Svatém 
týdnu a o Velikonocích v naší kapli:
13. 4. Květná neděle 8:00 mše svatá 
(začíná svěcením ratolestí a průvodem)
17. 4. Zelený čtvrtek 18:00 mše 
svatá na památku Večeře Páně
18. 4. Velký pátek 7:00 „temné ho-
dinky“; 18:00 památka umučení Páně
19. 4. Bílá sobota 7:00 „temné ho-
dinky“; 20:00 Velikonoční vigilie
20. 4. Neděle – Slavnost Zmrt-
výchvstání Páně 8:00 mše svatá
21. 4. až 14. 4. ve velikonoč-
ním oktávu denně mše svatá v 8:00
27. 4. Druhá neděle velikonoční (nedě-
le Božího milosrdenství) 8:00 mše svatá

sestry dominikánky

Jobovi přátelé
Na konci druhé kapitoly starozákonní kni-
hy Job se na scéně objevují noví aktéři, 

kteří zde zůstanou až do konce knihy. Jsou 
tři a pocházejí z různých míst. Dozvěděli 
se o Jobově situaci a vážili dlouhou ces-
tu, aby mu mohli vyjádřit svou podporu. 
Nemohli ho však poznat. Autor knihy 
opět velmi barvitě popisuje reakci lidí, 
když se octnou tváří v tvář něčímu těžké-
mu trápení. Obvykle nevíme, co bychom 
řekli, jak bychom nejlépe zareagovali.
Ve třetí kapitole knihy je vidět Job, kte-
rého přešel první šok z tak náhlé změny 
situace. Je do hloubky konfrontován se 
svým stavem a začíná bojovat se skleslos-
tí, která nutně musela přijít. Přecházíme 
zde z prozaického rámce k poetickému 
jádru knihy a je zajímavé, jak právě po-
ezie dokáže výborně vystihnout takové 
rozpoložení člověka. Ve svém nářku se 
Job obrací na Boha a snaží se najít vý-
chodisko ze svého trápení. Jeho přátelé 
se ho snaží povzbudit. Nezdá se však, 
že by se jim to dařilo. Biblický autor 
tak ukazuje, jak je i přes upřímnou sna-

hu nesnadné pochopit náročnou situa-
ci bližního a vstoupit do jeho utrpení.
(Doporučená četba: Job kap. 3-26)

sestra Marie

VELIKONOČNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA 
PRO DĚTI

V neděli 13. dubna 2014 v hasičárně. 

Začínáme ve 14,00 hodin. 

Zveme všechny šikovné děti i jejich rodiče.

Fotoaparáty s sebou, členové Lysolajského fotoklubu vás 
naučí fotit dekorace! 

Pronájem pozemků 
Upozorňujeme, že termín platby  za pro-
nájem obecních pozemků je 31. 3. 2014. 
Přijďte na ÚMČ dát své věci do pořád-
ku.                                        

  Děkujeme.

Poplatek za psy
Připomínáme, že termín platby poplatků 
za psy vyprší dne 31. 3. 2014. Přijďte na 
ÚMČ dát své věci do pořádku.

Děkujeme.



14                                                                                                                 LYSOLAJSKÝ ZPRAVODAJ

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLKY 

• Letošní zima byla skoupá na sně-
hovou nadílku, proto někteří rodi-
če využili naší nabídky lyžařské 
školičky a své děti vyslaly za zi-
mou a sněhem alespoň na dva dny.
• Ve středu 15. ledna přijela do školky di-
vadelní společnost s představením klasic-
ké pohádky „O pejskovi a kočičce“. Po-
hádka byla pěkná a děti hodně pobavila.
Využili jsme také nabídku pana Ekr-
ta a navštívili hudební koncert v Dej-
vickém divadle. Hudba se dětem lí-
bila, texty byly vtipné a pořad byl 
pěkně vystaven, takže se nikdo neměl 
čas nudit a koncert si všichni užili.
• V lednu jsme si povídali s dětmi na 
téma lidské tělo a zdraví a připravovali 
předškoláky na zápis v základní škole. 
Většina dětí se do školy moc těší a ně-
kteří už mají aktovku i školní potřeby.
• Ve středu 5. února jsme jeli s předško-
láky do Národní Galerie ve Veletržním 
paláci. Před začátkem programu jsme 
využili volné chvíle ke krátké procházce 
po okolí. Děti si tak mohly prohlédnout 
architekturu této lokality a obdivovat 
malbu a štukatérskou práci na některých 
domech. Samotný program začal v hale, 
kde si výtvarnice povídala s dětmi o tom, 
co všechno je a není na jídelním stole při 
snídani. V další místnosti byl  nachystán 
tajemný stůl a úkolem dětí bylo hádat, 

co je schováno pod ubrusem. Směly po-
užívat pouze hmat a měly určit, zda jsou 
předměty hladké, mokré, drsné apod. Cí-
lem bylo uvědomit si, co všechno hma-
tem vnímáme a jak jsme schopni určit 
materiál pouhým dotykem. Potom měly 
děti možnost podívat se, co všechno 
bylo skryto pod ubrusem a obtiskovaly 
na tenký papír předměty, které si samy 
vybraly. Používaly při tom pigmentovou 
barvu. Další část programu spočívala v 
prohlížení obrazů, které byly nakresleny 
stejnou výtvarnou technikou. Na závěr 
jsme si s dětmi prohlédli některé vysta-
vené obrazy a plastiky. Bylo to velmi 
pěkné a přínosné dopoledne a myslím, 
že se všem dětem návštěva Galerie líbila.
• V pondělí 17. února začal plavecký 
výcvik v Radlicích. V letošním roce 
se přihlásilo 21 plaváčků, tak jsme 
zvědavy, kdo se naučí plavat bez kři-
dýlek a pomocného pásku. Lektorky 
jsou velmi příjemné a hodinu plavá-
ní mají vždy výborně připravenou.
• Vzdělávací program v únoru jsme 
měli zaměřený na řemesla, profese lidí 
a masopust. Proto jsme si s dětmi po-
vídali o práci lidí, o tom, kde pracují 
rodiče, snažili jsme se je seznamovat 
s různými řemesly, materiály, zpíva-
li jsme písničky o řemeslech, povídali 
si o zvycích týkajících se masopustu a 
vyráběli masky na masopustní průvod. 
Také jsme spolu s dětmi upekli jako po-

hoštění slané tyčinky z listového těsta. 
Děti samy strouhaly sýr, vykrajovaly 
tyčinky, potíraly vajíčkem a zdobily 
sýrem, mákem a sezamovými semín-
ky. Poděkování patří také mamince 
Loly Fridrichové za upečení tvaroho-

vých a makových buchet k masopustu.
V úterý 4. března jsme se vydali na ma-
sopustní průvod. Navštívili jsme třídy 
prvňáčků, druháků a také děti ze třetí tří-
dy. Všude jsme byli hezky přijati a jako 
poděkování za naše písničky a občerst-
vení nám děti ze školy s paní učitelka-
mi zazpívaly s kytarou. Potom jsme se 
vydali na úřad naší městské části, kde 
děti zazpívaly a také nabídly pohoštění. 
• Ve středu 5. března k nám zavíta-
lo divadélko s pohádkou „O Popel-
ce“. Představení bylo velmi pěkné, 
herci měli krásné kostýmy, pěknou 
hudbu a do hry zapojili také děti.

Denisa Vranová

PETANQUE CLUB
  

PC Lysolaje se již potřetí zúčastnil zim-
ní UBU ligy v petanque, která se hrála 
od loňského prosince až do letošního 
března. Soutěže se zúčastnilo 16 druž-
stev, včetně zahraničních. Naše druž-
stvo postoupilo do finále „A“, kde sys-
témem „KO“ obsadilo krásné 5. místo.                                                                
Dovolujeme si Vás pozvat na „Jarní tur-
naj pétanque“ dne 6. 4. 2014 od 14:00 

hodin na hřišti „U zázračné studánky“, 
kde se domluvíme, od kdy budeme hrát 
opět na našem venkovním hřišti. Všich-
ni jsou srdečně vítáni. Zároveň všechny 
členy, případně nové zájemce, zveme 
na valnou hromadu, která se bude konat 
po skončení turnaje cca v 18:00 hodin. 

Ivana Majerová

Lysolajští v UBU lize
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• Liboc má svůj pivovar! Vznikl v budo-
vě zavedeného podniku Nad Šárkou na 
rohu Libocké a Evropské. Co minipivo-
var zatím navařil? Šárku (11°), Ctirada 
nebo též Šáreckého divocha (12°). Podle 

Pivovar v Liboci

profesionálních mlsalů ale tahle piva za-
tím nejsou nic moc – ale každý začátek je 
těžký. Nejlepším pivem podle pivařů byla 
tmavá pšenice Šebestián, obilně pšenič-

ná, ovocná (banán, citrónová kůra), lehce 
vanilková a hřebíčková, s topinkovými 
a karamelovými tóny. Vše samozřejmě 
v nefiltrované a nepasterované podobě. 
Technologie pivovaru je skrytá v útro-
bách hostince a je možné na ni čás-
tečně nahlédnout přes velké okno ve 
spojovací chodbě mezi lokálem a WC. 

• Radnice Prahy 6 vyhlásila výtvarnou 
soutěž o návrh na pomník Marie Terezie 
ve vznikajícím parku u křižovatky na Praš-
ném mostě. Osoba císařovny byla zvole-
na údajně kvůli návaznosti na nedalekou 
fortifikaci, která – jestli se nepletu – byla 
vystavěna za vlády jejího syna Josefa II. 
Popravdě, nechápu, proč zde raději ne-
vznikl pomník „třem králům“. Člen slav-
né protinacistické trojice škpt. Václav 
Morávek byl v předmostí Svatovítského 
mostu smrtelně raněn českými policisty 
(Léta se tradovalo, že se Morávek zastře-

lil sám. Nedávno při nálezu Morávkova 
pitevního protokolu bylo však zjištěno, 
že byl zabit dvěma českými policisty, 
kteří pak falšovali dokumenty – rozkaz 
byl jasný, dostat Morávka živého). No, 
vrátí se mu aspoň starý známý pomníček.

fefík

VO KONTEJNER

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 u č. p. 181

13. 5. 2014 od 14:00 do 18:00 hodin
křižovatka Žákovská x Starodvorská

FOTOSOUTĚŽ

V ramci fotosoutěže s tématem „Zim-
ní krásy Lysolaj“ se nám sešlo několik 
zajímavých fotografií. Naší redakci se 
nejvíce líbil snímek Ondřeje Štědrého.

Téma následujícího dvojčísla: 
Voňavé jaro.

Fotografujte a své snímky přineste 
nebo pošlete 

na úřad naší městské části.

 ŽIVOTNÍ JUBILEA
 

Pan Jaromír Lvovský
nar. 20. 2. 1944 - 70 let

Paní Helena Matějíčková
nar. 22. 2. 1939 - 75 let

Paní Emília Pullmannová
nar. 14. 3. 1944 - 70 let

Jubilantům upřímně gratulujeme.
Přejeme vše nejlepší a hodně zdraví do 

dalších let.

KNIHOVNA 
PETRA ŠABACHA 
LYSOLAJE

Vážení čtenáři,

v průběhu května dojde opět k obměně 
knih z výměnného souboru. Prosíme 

proto všechny příznivce dobré literatu-
ry,  aby nám i nadále poskytovali své 
tipy na tituly, které by v naší  knihov-

ně neměly chybět. Jsme potěšeni 
vaším zájmem a připraveni vybrat 

pro vás to nejlepší z „klasiky“, průřez 
současnou literaturou i horké novinky. 
Přijďte se přesvědčit. S prázdnou jistě 

neodejdete.

Zároveň vás prosíme, abyste již 
zapůjčené knihy vrátili do knihovny 

nejpozději v prvním dubnovém týdnu. 

Děkujeme.  

Literární soutěž stále probíhá!
Své soutěžní práce na libovolné téma 
v rozsahu max. tří normostran posílej-

te či přineste na ÚMČ. 

Uzávěrka soutěže je 30. června 2014!

BIO KONTEJNER
5. 4. 2014 od 13:00 do 16:00 hodin v ul. Lysolajské údolí u č.p. 115/33

12. 4. 2014 od 13:00 do 16:00 hodin u areálu Housle – prostranství u bazénu 

19. 4. 2014 od 13:00 do 16:00 hodin v ul. Štěpnice - Zavážka
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I. SOCHAŘSKÉ SYMPOZIUM 
V PRAZE

ZAHÁJENÍ DNE 17. 5. 2014
V PŘÍRODNÍ PÁMÁTCE HOUSLE

JAKO SOUČÁST SLAVNOSTI KVĚTŮ

TÉMA: PŘÍRODNÍ ŽIVLY

AKCE SE KONÁ POD PATRONÁTEM 
AKADEMICKÉHO SOCHAŘE 

MILANA VÁCHY 

ORGANIZÁTOR SYMPOZIA 
SDRUŽENÍ SOCHAŘŮ 

ČECH, MORAVY A SLEZSKA
VE SPOLUPRÁCI 

S MČ PRAHA - LYSOLAJE
jeden z návrhů:
„Khmérská tanečnice“ - ak. soch. Michal Blažek.

Tři týdny bude pět vybraných sochařů tvořit 
z pískovce díla v Houslích za přístupu veřejnosti. 

Sochy budou poté trvale instalovány 
v parku Kaménka. Příjďte se podívat!


