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Jaro je pocitová záležitost. to kalendářní je sice 
dáno shůry, ale jaro v nás může přijít kdykoliv. 

a může mít mnoho podob.  v dětství  přicházelo v 
podobě urousaných nohavic a nanuků, kupovaných z 
drobásků ušetřených za svačinu, maminkám a ucpa-
ným nosům navzdory. v pubertě mívalo  většinou po-
dobu dlouhána/krásky od vedle a v dospělém věku? 
to může mít například podobu žluťáska. zatím  sice 
nesmělého a trochu opuštěného, ale s kvetoucími 
narcisy, elegantně  tón v tónu, nezpochybnitelného.

ačkoliv už jsme si v uplynulých letech zvykli na 
„nic moc“ zimu, čekání na jaro stejně patří k dobrým 
mravům. a aby hezky ubíhalo, nabídla nám matka pří-
roda několikeré zpestření. ať už jsme měli mrazení 
v zádech po dva po sobě jdoucí pátky třináctého, 
nebo  jsme v úžasu hleděli na magické zatmění slun-
ce. obojí jsme, skeptikům natruc, přežili a jara se 
dočkali.  soudě dle toho, jak osoby citlivé začínají 
mocně kýchat, jaro je nezvratně tu. tak žádné zdr-
žování, předklon,  zrak k zemi, co to tady raší, no 
sázeli jsme to vůbec? kosáku, necháš tu žížalu?! 
krtku, to nemyslíš vážně... mnozí z nás se po dlou-
hém zimním půstu na zahradničení vrháme střemhlav, 
vždyť nám to vrtání v hlíně tolik chybělo. a ještě ke 
všemu vědci přišli na to, že si tím vyrábíme serotonin. 
pravidelným pohybem s motyčkou vykouzlíme endor-
finy, boj s plevelem přidá trochu adrenalinu, jarní 
únava nemá šanci a dobrá nálada je zajištěna. 

kdo nestihl pokácet v období vegetačního klidu, má 
smůlu. může jen přihlížet, jak se na květy omylem 
zachráněné dřeviny slétají včely a uvažovat, jestli 
to vlastně není dobře, že na tenhle strom ve svém 
dřevorubeckém úsilí zapomněl. neboť všechno na 
světě má svůj čas a smysl.

abychom své jarní rozpoložení ještě posílili, vrhá-
me se v očekávání velikonoc do pověstného „velké-
ho“ úklidu. jak doma, na zahradách a v okolí našich 
příbytků, tak v sobě samých. zbytečné harampádí ze 
všech zákoutí, i z těch niterných, zkrátka musí pryč. 

vygruntováno? výborně. už nám nic nebrání chvíli 
se posadit na sluníčko a nechat se šimrat jeho pa-
prsky. dělají to všichni živočichové, tak proč ne my?

a že počasí s námi laškuje? nevadí. trochu dříví do 
krbu nám po zimě snad ještě zbylo. severák, sníh, 
kroupy, mezi mračny okýnka v blankytně modré. že 
by se vyjasňovalo? apríl! v rychlém sledu během ně-
kolika málo minut následuje přehlídka čtyř ročních 
období. dubnový chlad a déšť však znamenají pouze 
jediné. voda nám neuškodí, polnostem prospěje a o 
slavnosti květů budou housle zelené . a nad nimi? 
slunce a modrá obloha! těším se spolu s vámi. 

mudr. marie štědrá, zástupkyně starosty
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Na dětském karNevalu - táhli, táhli, vytáhli? tvořivé dětské ručičky Na velikoNočNí dílNě

do rodiNNého hasičského alba

krásNé mamiNky a sladká mimiNka 

symbolická podpora tibetu

seřadit a vyrážíme

větší zpívali meNším

k maškarNímu průvodu připraveNi

lysolajské přípravy na jaro



dne 10. 3. 2015 zasedalo zastupi-
telstvo naší městské části (zmč):

| byl schválen rozpočet městské části pra-
ha-lysolaje na rok  2015  a  jeho závazné 
ukazatele. objem příjmů  7.192.800 kč a 
objem výdajů ve výši 7.278.900 kč. 
rozdíl příjmů a výdajů -86.100 kč je kry-
tý přebytky hospodaření minulých let.  

| zš járy cimrmana lysolaje v roce 2015 
obdrží z rozpočtu městské části na své 
provozní výdaje 1.300.000 kč a dále úče-
lovou neinvestiční dotaci na úhradu mzdo-
vých nákladů na výukou anglického jazyka 
již od první třídy v celkové výši 150.000 kč.

| mš pampeliška v tomto roce ob-
drží z rozpočtu městské části pří-
spěvek v celkové výši 220.000 kč.

| byla prodiskutována nedokončená inves-
tice ve výši 690.000 kč na projektovou 
dokumentaci přestavby budovy lysolajské 
údolí č. p. 25., kterou objednalo a zaplati-
lo tehdejší vedení městské části. vzhledem 
k tomu, že došlo v roce 2014 k prodeji 
nemovitosti lysolajské údolí č. p. 25 a k 
převedení na nového majitele, je tato pro-
jektová dokumentace dále nevyužitelná a 
zastupitelstvo se usneslo na odpisu této 
pohledávky jakožto zmařené investice.

| byl schválen pronájem nemovitosti na 
adrese lysolajské údolí č.p. 119 (ob-
chůdek u zastávky žákovská) novému 
nájemci za účelem  zřízení provozovny 
rychlého občerstvení se zákazem prode-
je alkoholických nápojů. nájemce bude 
hradit nájemné ve výši 5.500 kč měsíčně.

| zmč se zabývalo návrhem využití po-
zemků parc. č. 494, 495, 496 a 498 v k.ú. 
lysolaje. lokalita původní krákorovy 
pískovny po pravé straně ulice štěpnice 
směr horoměřice. pozemek parc. č. 494 
je ve vlastnictví hlavního města prahy, 
je již dlouho neobhospodařován, postup-
ně zarůstá plevelem a kupí se zde nálety, 
odložený odpad a v poslední době zde za-
čínali přebývat bezdomovci. městská část 
požádala hlavní město o svěření tohoto 
pozemku do své správy. ostatní vyjmeno-
vané pozemky jsou v soukromém vlastnic-
tví a jsou také nevyužívány a neobhospo-
dařovány. dle předloženého návrhu by 
byly pozemky revitalizovány a byla by na 
nich zřízena tréninková dráha pro členy 
sboru dobrovolných hasičů lysolaje a 
tréninkové hřiště pro místní fotbalový od-
díl tělovýchovná jednota sokol lysolaje 
i další lysolajské fotbalové nadšence.

| zmč se zabývalo výsledky dotazníko-
vého šetření na téma „vize předškolního 
vzdělávání v lysolajích“. v současné době 
probíhá vyhodnocování dotazníku a vytvá-
ří se návrhy změn, které bychom vám rádi 
prezentovali v úterý 14.4. od 17,30 v sále 
hasičské zbrojnice, kam jste všichni, které 
zajímá tato problematika, srdečně zváni.

| zmč by rádo v tomto roce otevřelo de-
batu o možném zvýšení nájemného z pro-
nájmu městských pozemků od roku 2016. 
nájemné se nezvyšovalo od roku 2008. 

| lysolaje   mají  novou ulici „do zá-
tiší“.    jedná se o přístupovou ko-
munikaci mezi nově postavený-
mi domy napojenými na ulici dolina.

| pokračujeme v rekonstrukci komunikací: 

finalizujeme průchod mezi ulicí květovou 
a hasičskou nádrží. dojde zde k finální-
mu osetí terénu trávou a osázení svahu 
u nádrže okrasnými kvetoucími stromy. 

v zimě rekonstruovaná část ulice poust-
ka za historickými statky dostane v brzké 
době, po opětovném jarním uvedení obalo-
ven do provozu, finální asfaltový povrch 
a instalaci odvodňovacích příčných koryt.

| do 15.5. bude zrekonstruován úsek 
sídlištní ulice od křižovatky s komunikací 
hřebenová po spojnici ke garážím čzu, 
který je nyní uzavřen, a ulice hřebeno-
vá je obsluhována pouze z ulice hluboká 
signalizačním zařízením. při rekonstrukci 
byly odhaleny archeologické nálezy, na 
které je tato lokalita bohatá. jen bych při-
pomněl, že v loňském roce se při výstavbě 

přilehlého rodinného domu našly lidské 
kosterní ostatky ze starší doby kamenné. 
právě probíhá archeologický průzkum a 
stavba tak nabrala neočekávané měsíční 
zpoždění. termín 15.5. by však měl být již 
dodržen. následně bude pokračovat další 
etapa rekonstrukce komunikace sídlištní v 
termínu 1.6.-31.7., kdy bude zcela uzavřen 
úsek od křižovatky se spojnicí ke garážím 
čzu až po vjezd do státního veterinární-
ho ústavu. obyvatelům sídliště výhledy ii 
bude umožněn příjezd k domům provizorním 
přejezdem v místě stanoviště kontejnerů 
na tříděný odpad. složitější situace v této 
době bude pro obyvatele domu na adrese 
sídlištní č.p. 211 a 212. zde bych rád po-
žádal občany o shovívavost v době stavby. 
zhotovitel stavby firma strabag bude 
provádět stavební práce na komunikaci 
tak, aby byl stále možný alespoň přístup 
hasičů či sanitky k těmto nemovitostem, 
nebude sem však možno po dobu rekon-
strukce vjíždět automobily. upozorňuje-
me tímto také majitele a nájemce garáží v 
areálu výše uvedených nemovitostí, aby s 
tímto omezením dopředu počítali. staveb-
ní firma se bude snažit práce co nejvíce 
urychlit, aby uzavírka komunikace trvala 
co nejkratší dobu. zároveň jsme pro re-
konstrukci vybrali dobu letní dovolené, 
kdy mnoho občanů je mimo své domovy. 
v období od 1.-31.8. proběhne poslední 
etapa rekonstrukce komunikace mezi vjez-
dem do svú až po křižovatku s ulicí ka-
mýcká. rekonstrukce nebude jednoduchá 
vzhledem k nutnosti zajištění příjezdu k 
ústavům akademie věd, značnému omezení 
příjezdu do areálu čzu i výše uvedeným 
bytovým domům. rekonstrukce komuni-
kace je podmíněna přeložkou dešťové a 
splaškové kanalizace z ulice u kruhovky 
(u bazénu čzu) a zbudováním přípojek na 
sítě pro nově vznikající bytový dům vedle 
penzionu jas. součástí prací je i částečná 
rekonstrukce dešťové kanalizace uložené 
ve značné hloubce uprostřed komunikace 
sídlištní. v době od 1.6.-31.8. bude au-
tobus č. 160 končit v zastávce lysolaje. 
zastávka sídlištní a štěpnice bude mimo 
provoz. pokud nedojde k nepředvídatel-
nému zdržení stavby, autobus č. 160 se 
vrátí do své současné trasy od 1.9. uvě-
domujeme si, že pro mnohé z vás to bude 
období nekomfortu a někdy i nadávání na 
stav věci. pevně však věřím, že se většinou 
stavba setká s pochopením a že výsledek 
v podobě nových chodníků i komunikace 
nás odmění za tyto několikaměsíční útra-
py. předem všem děkuji za shovívavost.  
jsme připraveni vám kdykoliv s čímkoliv v 
této souvislosti pomoci. v případě jakých-
koliv dotazů nás neváhejte kontaktovat. 

pokračování na straně 11.
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Změna v mapě LysoLaj

vZhůru do uLice Květová

zprávy z radnice



tip na výlet
pohořelec

v západní části hradčan v těsném soused-
ství kláštera řádu premonstrátů sousedí 
pohořelec, kdysi předměstí hradčan, za-
ložené roku 1375 alšem z malkovic. ná-
zev vznikl od toho, že byl několikrát vypá-
len. nejprve v roce 1420 za bojů husitů s 
králem zikmundem, který obsadil pražský 
hrad. poté byl pohořelec pustý skoro 
šedesát let. v roce 1541 za obrovského 
požáru hradčan a malé strany vyhořelo 
toto předměstí znovu, stejně jako za oku-
pace francouzskými vojsky roku 1742, v 
době tzv. válek za dědictví rakouské. jižní 
fronta pohořelce je určována středo-
věkou hradbou karla iv., dosud zacho-
vanou v konstrukcích a sklepech domů. 

křížení několika ulic zde vytváří po-
dlouhlé náměstí. uprostřed stojí barokní 
sousoší sv. jana nepomuckého se dvěma 
andělíčky (jeden značí ctnost mlčenli-
vosti, druhý úctu k matce boží) z roku 
1752. autorem sochy světce je ondřej 
filip Quitainer. tato socha stála původ-
ně na hradčanském náměstí, před ústím 
do kanovnické ulice, sem byla přenese-
na roku 1879. pozoruhodný je krypto-
gram na podstavci, hvězda s latinským 
nápisem zřejmě letočetným. význam a 
obsah nápisu je dodnes nerozluštěn. 

v horní části náměstí byl po první svě-
tové válce vztyčen pomník hrdiny od 
zborova, plukovníka československých 
legií josefa jiřího švece. více než sed-
mimetrový monument tu stál šest let, 
než ho v roce 1940 nechal odstranit 
němcům přisluhující magistrát. momen-
tálně se usiluje o jeho znovuobnovení.

na pohořelec jezdil vůbec první pražský 
autobus, přesněji omnibus. linka z křižov-
nického náměstí přes karlův most špl-
hala do kopečka v letech 1908 a 1909.

odspodu po levé straně je někdejší špitál 
sv. alžběty a sv. norberta, založený ru-
dolfem ii. provozem špitálu byl pověřen 
opat kašpar Questenberk roku 1633, jak 
je uvedeno na desce nad vchodem. špitál 
sloužil pro 16 - 25 chudých lidí, z nichž 
měl každý svůj pokoj a nárok na ústavní 
oblečení. nad jeho krásně architektonic-
ky vyřešeným schodištěm se zvedá sousoší 
kalvárie od jiřího bauera z roku 1726. 

za zmínku stojí dům u zlatého (zeleného) 
stromu, který je nápadný dvěma štíty z doby 
jeho přestavby roku 1675. neobvyklá je 
nástavba v podobě plochého štítu (1799). 
v pravé části domu je vchod do strahov-
ského areálu, barokně orámovaný. v čísle 
č. 143/12 zvaném modrá hvězda bývala 
obecní hospoda, č. 13 se říkalo u pum-
py, voda sem byla vedena z könixmarky.

východní část uzavírají kasárna z let 
1890-92, práce stavitele jindřicha fi-
alky. vedle je gymnázium jana keplera, 
starší část je z roku 1902, nová budo-
va je z roku 1932, projekt vypracoval 
městský stavební úřad pod vedením meči-
slava petrů, na projektu se podílel karel 
beneš. v zahradě gymnázia jsou zasypány 
pozůstatky renesančního letohrádku mís-
todržícího jakuba kurze ze senftena-
vy, v němž pobýval a roku 1601 zemřel 
slavný dánský hvězdář tycho brahe. se 
svým spolupracovníkem janem keplerem 
tu měli pozorovatelnu nebeské klenby. 
před gymnáziem je jejich bronzový po-
mník, autorem je josef vajce (1984). v 
místech, kde oba hvězdáři stojí býval zá-
jezdní hostinec u varhaníků (u nebes-

kých). dáme-li se k městským hradbám, 
konkrétně 10. bastionu, najdeme bývalou 
hradní vojenskou jízdárnu, stavba je asi 
z 80. let 19. století. pak začala budovu 
využívat správa pražského hradu jako 
sklad, depozitář a lapidárium. uvažuje se, 
že by sem byla dána muchova slovanská 
epopej. právě zde byli shromážděni židé 
před transportem do koncentráků. fran-
tišek nepil vzpomíná, kterak jim se zaměst-
nanci od zlaté hrušky právě sem nesli ko-
tel polévky, poslední jejich slušné jídlo.

naproti dole v uličce na náspu 
jest malebný domek se zahrádkou, 
kde bydlel režisér karel kachyňa.

a vraťme se na náměstí – na rohu kuče-
rův palác, někdy též u demartiniů nebo 
u zlaté lodě. autorem průčelí paláce je 
jan josef Wirch. sousední dům řečený 
zlatý lev nebo také u fridlů je fara. po-

doba kundratického domu č. 112 vznik-
la spojením dvou renesančních domů na 
sklonku 17. století. jméno si vysloužil 
po majitelce marii patzeltové provdané 
z kundratic. ve 20. letech minulého sto-
letí byl tu hotel ryšavý. dnes zubožený 
objekt patří realitnímu magnátovi vítkovi. 
veřejnost jistě zaznamenala nedávný in-
cident se sQuotery, kteří objekt obsadili. 
a v čísle 111 „u šliků“ býval sirotčinec, 
dívčí škola, červený kříž, též knihovna, v 
domě bydlel v letech 1857-59 známý ar-
cheolog václav krolmus, pamětní desku 
tu má josef  boleslav pecka, novinář a 
dělnický básník, který se tu roku 1849 
narodil, jeho bronzový portrétní reli-
éf je dílem sochaře václava vokálka. 

dům široký dvůr tvoří čelo pohořelce. 
vychází z něho ulice úvoz a ulice loretán-
ská. toto místo bylo součástí nejstaršího 
opevnění hradu, jak dosvědčuje zbytek vě-
žovité stavby a hradební zdi skryté ve zdivu.

fefík                                                        
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sousoší jana nepomucKého

pohLed na pohořeLec Z roKu 1914



zprávy ze školy

| proběhl zápis do zš járy cimrmana ly-
solaje. k zápisu se dostavilo celkem 68 
dětí, z nichž je 17 z partnerských zahra-
ničních škol. vzhledem k počtu zájemců 
bychom rádi pro školní rok 2015/2016 
otevřeli dvě první třídy, abychom uspoko-
jili zájem všech uchazečů.

| čtvrtá třída navštívila divadelní před-
stavení „jak kohouti obarvili svět“ v diva-
dle minor. pohádka byla komponovaná ze 
dvou příběhů martina jirouse a františka 
stárka.

| 5.b šla studovat přírodovědu do národ-
ního technického muzea. pro děti byla při-
pravena dílna s tématem „čas“. vyzkoušely 
si měření a záznam časových údajů různým 
způsobem.

| děti v družině si užily divadlo přímo ve 
škole. divadlo šus  vystoupilo s před-
stavením „ze starých pověstí českých“.

| pro děti ze 3.a a 3.b začala výuka pla-
vání. během 10 lekcí se všechny děti naučí 
plavat. ty, které už plavat umí, se zdoko-
nalí a užijí si i skoků do vody. 

| pro čtenáře z 1.-3.třídy přišla spisova-
telka kateřina boušová vyprávět o tom, 
jak se dělá knížka. prezentace byla spoje-
na se čtením ukázek a následnou besedou.

| děti z 5.a a 5.b se v zážitkovém kurzu 
sdružení helpík na konci února učily zása-
dy první pomoci.

| již tradičně předáváme pololetní vysvěd-
čení na netradičních místech. prvňáčci se 
vypravili do musaionu na výstavu seznamu-
jící s masopustními tradicemi na venkově. 
viděli, jak vypadá venkovské obydlí, svět-
nička, oblečení, prohlédli si masopustní 
masky. každý si mohl vyrobit i svou vlastní 
masku. vysvědčení pomáhali paní učitelce 
rozdávat maňáskové maruška a jozífek v 
krojích. druháci navštívili muzeum karla 
zemana. hledali poklad v cestě do pra-
věku. podle instrukcí si každý našel ve 

vykotlaném stromě svého trilobita a od 
paní učitelky dostal známky, jaké si za pět 
měsíců vysloužil. děti ze 3.b si v divadle 
kalich vyzkoušely, jaké to je stát na jevi-
šti. každý se představil svým vystoupením. 
pořadí při rozdávání vysvědčení určil los. 
děti prožily toto nevšední dopoledne díky 
panu bubákovi. děti ze 3.a a čtvrté třídy 
si pro vysvědčení došly do galerie umění 
pro děti. prohlédly si zajímavá výtvarná 
díla a samy také tvořily různými technikami 
obrázky, divadelní kostýmy a plastiky. 

děti z 5.a si místo předávání vysvědčení 
musely vyluštit. podle nápovědy našly 
celetnou ulici a pak už pro ně bylo hrač-
kou objevit dům, kde se mohou setkat se 
známými osobnostmi – francouzské muze-
um voskových figurín grevin. děti spolu 
s průvodcem procházely alchymistickou 
dílnou, kavárnou, uličkami prahy, lesem 
a na své procházce se setkávaly s osob-
nostmi z českých dějin, s umělci, sportov-
ci, vědci, celebritami současného hudební-
ho a filmového světa, politiky i obyčejnými 
turisty. po celou dobu prohlídky děti 
vypracovávaly pracovní listy, díky nimž si 
prohlubovaly své znalosti z českých dějin 
a literatury. 

5.b naopak prohlubovala své znalosti v 
exaktních vědách v národním technickém 
muzeu. v nově uspořádaných expozicích si 
děti ověřily své znalosti fyzikálních veli-
čin. s průvodcem si prošly i expozici tech-
nických památek. děti z druhého stupně 
si užily sváteční atmosféru při předávání 
vysvědčení v kině flora při filmovém před-
stavení fair play. 

Lyžařský výcvikový kurz

15.2.-22.2. se děti z 5.-9.třídy učily či 

zdokonalovaly v lyžování na kurzu ve 
strážném v krkonoších (s útulným ubyto-
váním a chutnou stravou). věkové rozpě-
tí dětí není na překážku, naopak přispívá 
k celkové přátelské atmosféře ve škole. 
děti vyzkoušely sjezdovky různé obtíž-
nosti – nejprve místní ve strážném, poz-
ději i vzdálenější a náročnější sjezdovky v 
areálu bubákov ve vrchlabí. tam se také 
konaly závěrečné závody ve slalomu. mezi 
chlapci zvítězil adam veverka ze 6. třídy, 
z dívek se závod nejlépe povedl tereze 
kuklové z 8. třídy. v polovině týdne se 
všichni vypravili na pěší výlet do vrchla-
bí. z kurzu se všichni vrátili unaveni, ale 
spokojeni, o čemž se můžete přesvědčit z 
vyjádření účastníků kurzu.

„počasí bylo úžasné, kolektiv taktéž. pro-
středí bylo příjemné, učitelé byli skvělí. 
týdenní zájezd nestačil“, shodovali se.

Projekt edison

na počátku února jsme našim dětem nabíd-
li jedinečnou možnost praktického využití 
anglického jazyka a rozvoje v rámci mul-
tikulturní výchovy. v týdnu od 2. do 6. 
února 2015 probíhal v naší škole projekt 
edison ve spolupráci s mezinárodní stu-
dentskou organizací aiesec čzu praha.                                                                                   

projekt spojuje mladé lidi odlišných kul-
tur a národností, umožňuje seznámení 
našich žáků se zvyky, tradicemi a situací 
v jiných zemích a napomáhá k prolomení 
mezikulturní bariéry. je podporován mi-
nisterstvem školství a jeho realizace na 
základních a středních školách v české 
republice má již několikaletou tradici.

pokračování na straně 7.
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pátá třída měřiLa růZným Způsobem čas

LyžařsKý výcviKový KurZ 



 

SLAVNOST KVĚTŮ – 28. ročník 
Zahájení II. sochařského sympozia 
Sobota 16. 5. 2015 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, ukázky starých řemesel – písař a 
brašnář, výtvarná dílna Mateřského centra Liška, 

skákací hrad, skluzavka, facepaiting, jízda na dvouhrbém 
velbloudu, další zvířátkové překvapení, tombola  

a mnohem více.  
Informační stánek MČ. 
Občerstvení zajištěno. 

Všichni jste srdečně zváni.  

 Vystoupení dětí ze školky a školy - 14:30 
 Klasická dechovka – 15:45 
 ABBA STARS revival – 17:15 

 Docenti – 18:30 
 YO YO BAND – 20:30 

 OOZ – 22:30 
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21. dubna 2015 od 14:00 do 18:00 hodin
ul. Lysolajské údolí u č. p. 115

26. května 2015 od 14:00 do 18:00 hodin
křižovatka Žákovská x Starodvorská
ul. Sídlištní (u psího výběhu)
  
23. června 2015 od 14:00 do 18:00 hodin
ul. Dolina, otáčka MHD 

VO Kontejnery

 

4. dubna 2015 od 13:00 do 16:00 hodin
ul. Lysolajské údolí u č. p. 115  
 
11. dubna 2015 od 13:00 do 16:00 hodin
areál Housle – prostranství u bazény 

18. dubna 2015 od 13:00 do 16:00 hodin
ul. Květová – ZO Laťka 
 
25. dubna 2015 od 09:00 do 12:00 hodin
ul. Štěpnice - Zavážka 

BIO Kontejnery

PRACUJ
PRO METROPOLI
BEZPEČNĚJŠÍ

WWW.MPPRAHA.CZ/NABOR
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PŘÍSPĚVEK NA DOVOLENOU

STRAVENKY V HODNOTĚ 100 KČ

PŘÍSPĚVEK NA DOPRAVU

PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ
NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK

MĚSTSKÁ POLICIE HL. M. PRAHY
PŘIJME NOVÉ STRÁŽNÍKY
POŽADUJEME:

věk od 21 let / státní občanství ČR / zdravotní způsobilost /

ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou / bezúhonnost a spolehlivost

NABÍZÍME VÁM PRÁCI,
KTERÁ MÁ SMYSL

PLUS NOVÉ BENEFITY

pokračování ze strany 5.

v naší škole se přímé výuky ve všech tří-
dách účastnili zahraniční studenti ze sedmi 
různých zemí – malajsie, indonésie, taiWa-
nu, gruzie, číny, brazílie a turecka. veš-
kerá komunikace probíhala v angličtině a 
přirozenou cestou motivovala naše žáky k 
aktivnímu používání cizího jazyka.

vlastní náplň programu začala v pondělí, 
kdy jsme naše edisony přivítali společně v 
tělocvičně a dále následovaly v jednotli-
vých třídách prezentace edisonů o svých 
zemích. v úterý až čtvrtek pak probíhala 
výuka podle rozvrhu, kterou s pomocí vy-
učujících vedli zahraniční studenti sami dle 
zadaného plánu. celou akci jsme uzavřeli 
v pátek opět v tělocvičně velmi vydaře-
ným kulturním trhem – global village, 
kde měli žáci možnost dozvědět se něco 
o kuchyni jednotlivých států a posléze i 
ochutnat typická jídla. na oplátku naši 
žáci vyrobili pro každou zemi plakáty s 
fotkami a informacemi popisujícími jednot-
livé domoviny našich edisonů podle toho, 
co si zapamatovali v průběhu týdne. zhlédli 
jsme také vystoupení gruzínského národní-
ho tance a malajské sborové písně v podání 
některých našich žáků. děkujeme rodičům 
našich žáků, kteří po dobu probíhajícího 

projektu nabídli zahraničním studentům 
pobyt v rodinách. také velmi děkujeme ma-
minkám (a možná i tatínkům), které zajistily 
velmi bohatou a reprezentativní ukázku a 
ochutnávku tradičních českých dobrot v 
českém stánku při závěrečném mezinárod-
ním Workshopu. na tuto velmi vydařenou 
akci jsme dostali spoustu kladných reakcí 
ze strany žáků, rodičů, učitelů i samot-
ných edisonů. některá hodnocení si může-
te přečíst na Webových stránkách školy.

tabLety ve výuce na zákLadní škoLe járy 
cimrmana 

díky finančnímu daru ve výši 8 000 usd 
(cca 170 000 kč) od tchajpejské hospo-
dářské a kulturní kanceláře v praze zís-
kala naše škola 20 tabletů značky asus. 
městská část praha-lysolaje v souvislos-
ti s tímto darem poskytla škole finanční 
příspěvek na nákup ochranných pouzder, 
uzamykatelné napájecí skříně, potřebného 
softWaru a nezbytné pokrytí školy bez-
drátovým připojením k internetu. velice si 
tohoto daru vážíme a děkujeme za něj.

po získání finančního daru proběhlo vý-
běrové řízení, na jehož konci bylo vybrání 
dodavatele a konkrétního typu tabletu. 
současně bylo rozhodnuto o nákupu po-

třebného technického vybavení a způsobu 
pokrytí školy Wi-fi signálem. ihned po do-
dání tabletů byli všichni učitelé proškole-
ni a seznámeni s operačním systémem an-
droid. v průběhu dvou měsíců si pak měli 
možnost vyzkoušet práci s tablety a vy-
hledat vhodné výukové programy pro daný 
ročník či předmět. 

v tuto chvíli nic nebrání tomu, abychom 
začali tablety aktivně používat při výuce. 
cílem je ukázat žákům, že tablety nejsou 
dobré jen na hraní počítačových her, ale 
umožňují vzdělávání v celém spektru před-
mětů. na tabletech máme nainstalován vel-
ký počet výukových programů zaměřených 
na procvičení znalostí z většiny předmětů, 
a to jak na prvním, tak i na druhém stupni. 
v druhém březnovém týdnu proběhl pilotní 
provoz v 9. ročníku. žáci si práci s tablety 
ihned osvojili a s nadšením testovali své 
znalosti z oblasti zeměpisu a početních do-
vedností. věříme, že tablety budou vítaným 
zpestřením a obohacením výuky pro naše 
žáky.

přejeme všem krásné jarní dny.

za zš Jaroslava mikolášová,              
daNa lukášová, Jitka sokolová



řada stromů kolem nás připomíná dů-
ležité historické okamžiky. pakliže ne-
byly po výsadbě řádně označeny, tak 
se jejich poselství postupně vytrácí. 
nově vyhlášená soutěž „objevme vý-
znamné stromy“ má pomoci pátrat 
po zajímavých velikánech, kteří bu-
dou následně zařazeni do celopraž-
ské databáze významných stromů. 
za významné jsou považovány dřeviny 
spojené s důležitou událostí, nesoucí ur-

čité poselství či jsou zajímavé z hledis-

ka vzrůstu. v současné době je na Webu 

„pražské stromy“ – WWW.prazskestromy.

cz evidováno 204 významných stromů.  

znáte další pozoruhodné dřeviny? 

své návrhy na významné stromy může-

te posílat na email prazskestromy@

seznam.cz až do konce září. nezapo-

meňte připsat kde strom roste a jeho 

poselství. pro autory dobrých tipů 

je připravena řada knižních novinek. 

soutěž je vyhlášena na počest 5 let od vzni-

ku Webu, jenž je jako jediný průvodcem po 

památných a významných stromech prahy.

tématu významných stromů se 

týká i přednáška, jež proběhne 8. 

4. 2015 od 18:00 hodin v národ-

ním zemědělském muzeu na letné. 

aleš rudl

WWW.prazskestromy.cz

Pojďte rozšířit databázi 
významných stromů
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zprávičky ze školky

hlavním tématem měsíce února byl maso-
pust, co vlastně znamená, jaké jídlo se k 
tomuto období váže a jaké masky se nej-
častěji objevovaly v průvodech. povída-
li jsme si s dětmi o různých profesích a 
řemeslech a také o tom, kde pracují táta 
s mámou. ve školce jsme si namalovali 
masky na masopustní průvod, naučili se 
spoustu písniček a říkadel a napekli sla-
né pohoštění, abychom se mohli s dětmi 
vydat na masopustní průvod. v úterý 17. 
února jsme všichni v maskách navštívili zá-
kladní školu, kde na nás u prvňáčků čekal 
slavnostní přípitek. my jsme kamarádům a 
učitelkám zazpívali a nabídli naše domácí 
pohoštění. ve škole jsme se zastavili i v 
jiných ročnících a všude jsme byli velmi 
vřele přijati. ve čtvrté a páté třídě nám 
za pohoštění moc hezky zazpívali. poté 
jsme se vydali obcí a zastavili jsme se také 
u pana starosty. po návratu do školky 

na děti čekala sladká dobrota v podobě 
malých koblížků, které pro děti nachys-
taly paní kuchařka s paní hospodářkou.                  

druhý den, ve středu 18. února, jsme ve 
školce uspořádali karneval s diskotékou 
a módní přehlídkou. děti měly krásné mas-
ky a karnevalovou oslavu si řádně užily.

v únoru jsme pozvali do školky dvě diva-
delní společnosti s pohádkami nebojsa a 
obušku, z pytle ven. obě představení se 
dětem líbila a mohly se do hraní také za-
pojit. od 23. února jsme začali jezdit na 
plavání do radlic. po první lekci byly děti 
velmi spokojené a těší se na další hodiny. 
zatím byly rozděleny do dvou družstev.

poslední únorovou akcí byla návštěva 
národní galerie ve veletržním paláci. 
program měl název skryté skrýše a zú-
častnili se ho pouze předškoláci. děti 
nejprve dostávaly hádanky, která zvířát-
ka se mohou skrývat v určitých skrýších 

a prostředích. prohlížely si snímky s te-
matikou pouště, lávy, vesmíru, pralesa, 
moře, louky a skal. potom byla pro děti 
připravena výtvarná dílnička a s hotový-
mi obrázky v ruce měly děti za úkol najít 
v obrazárně taková díla, která budou mít 
stejné barevné ladění jako jejich obrázek. 
měli jsme také možnost v rámci programu 
navštívit různá skrytá místa veletržního 
paláce, což bylo pro děti velmi zajímavé.

v prvním březnovém týdnu jsme byli s 
dětmi cvičit v tělocvičně. zaměřili jsme 
se na házení a chytání míčů, hry s pa-
dákem a využili jsme i relaxační balo-
ny. pro zpestření jsme dětem uspo-
řádali závody ve skákacích pytlích.

ve čtvrtek 12. března proběhl ve 
školce den otevřených dveří. v prů-
běhu celého dne si přišlo prohléd-
nout školku více než 30 návštěvníků.

denisa vranová, ředitelka 

v Neděli 29. 3. proběhla v sále ha-
sičské zbroJNice fotografická beseda 
Na téma 450 km graNd caNyoNem po 
colorado river aNeb další splNěNý vo-
dácký i fotografický seN. Na přítomNé 
záJemce čekalo promítáNí fotografií 
a vyprávěNí fotografa, cestovatele, 
raftového průvodce a kaJakáře tomá-
še mähriNga z české vodácké výpra-
vy do graNd caNyoNu.  Na raftech a 
kaJacích sJeli 450 km colorada a za 
18 dNí tak propluli celým graNd ca-
NyoNem odkázaNí pouze sami Na sebe.

Lysolajský fotoklub

Foto: jan KoZáK



Sbor dobrovolných hasičů - zimní období

říZené spaLování Křovin a dřevin v obLasti bývaLé písKovny
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milí sousedé, dovolte mi, abych vás se-
známil s činností našeho sboru na přelomu 
zimního a jarního období.  jelikož se nám v 
oblasti bývalé pískovny nahromadilo větší 
množství dřevního odpadu, který vznikl při 
pravidelném úklidu a prořezávání křovin a 
dřevin v naší obci, tak jsme se ho jako ob-
vykle, po dohodě s naším úřadem, rozhodli 
řízeně spálit. pálení jsme rozdělili na dva 
termíny, abychom měli vše pod úplnou kon-
trolou a nemuseli na plnou likvidaci spo-
třebovat velké množství vody. zároveň 
jsme toto pálení využili jako výcvik pro 
naše mladší hasiče, kteří jsou v jednotce 
kratší dobu nebo se na vstup do jednotky 
teprve  připravují a nemají ještě tolik zku-
šeností, které nemají možnost jinak získat. 

i nadále se někteří z našich členů, v 
rámci zdokonalování svých činností, zú-
častňují odborných stáží na hasičské 
stanici č.2 petřiny a získávají tak cenné 
zkušenosti. tyto stáže též přispívají k 
lepšímu poznání a spolupráci mezi pro-
fesionálními a dobrovolnými jednotkami.

v neděli 15. března se na sále naší hasič-
ské zbrojnice konal další z dlouhé řady ka-
ždoročních dětských karnevalů. byly zde 
pro děti připraveny různé soutěže a hudba 
k dovádění. s přípravou před karnevalem 
a úklidem pomohli míše císařové, která 
tento karneval organizovala, naši kluci. 

v sobotu 21. března absolvovali naši 
strojníci každoroční povinné školení ři-

dičů, které se konalo na hasičské sta-
nici dopravního podniku v hostivaři. 

na naší výroční valné hromadě byli zvole-
ni za náš sbor zástupci: pavel peprníček 
a miroslav linhart, kteří se 28. břez-
na zúčastnili shromáždění představitelů 
v kulturním domě ve stodůlkách. tam 
proběhly volby, ve kterých jsme zvolili 
nové vedení městského sdružení hasičů. 

jako každý rok i letos bude probíhat 
sběr železného šrotu, který budou od-
vážet naši hasiči. sběr se bude konat 

v sobotu 11. dubna od 8 hodin ráno.

ještě bych vás všechny chtěl požá-
dat, abyste železo připravili až ráno 
v den svozu. železo klidně vyneseme 
sami. zcela jistě se v tento den budou 
v obci pohybovat nenechavci, kteří by 
si železo určené pro nás přivlastnili.

                                                                                    
velitel jsdh lysolaje 

    pavel peprníček

daje jsme informova

ve středu 15. 4. 2015 od 16:00 do 
18:00 hodin Proběhne u budovy Úřadu 
mČ Praha-LysoLaje, kovárenská 8/5, 

oČkování Psů 
a koČek Proti vztekLině. 

po dohodě lze objednat také očkování 
králíků, zakrslých králíčků, případně i 

čipování, stříhání drápků apod. 

zájemci, přihlaste se co nejdříve na 
úmč praha-lysolaje. 

nezaPomeňte si PřiPravit 
oČkovací Průkaz.

Očkování 
zvířat



Mc liška
i když se už lysolaje odívají jarem, teprve 
nedávno jsme uzavřeli minulý rok dokon-
čením  výroční zprávy. děkujeme marcele 
blažkové, která zprávu připravila. shr-
nutí naší loňské činnosti najdou zájemci 
na naší Webové stránce. na Webu se už 
také dočtete o plánovaném příměstském 
táboře. letos se s dětmi vydáme strojem 
času. malí cestovatelé ve věku od pěti 
do dvanácti let s námi budou moci trávit 
poslední týden v srpnu, a to v pracovní 
dny od osmi hodin ráno do páté odpole-
dní. tábor probíhá v lysolajích a blízkém 
okolí, opět budeme mít zázemí v hasičárně. 
napínavá celotáborová hra připraví dě-
tem mnohé zážitky a překvapení. přihlašte 
své ratolesti už nyní, kapacita je omeze-
ná. online přihlášku naleznete na : WWW.
mc-liska.cz v sekci letní tábory 2015.

a ještě jedno jubileum. v dubnu to bude 
rok, co se narodila naše liščí univerzita. 
v jejím rámci jsme už maminkám poradili 
třeba jak se připravit na návrat do prá-
ce, poučili jsme se jak připravit předško-
láka k zápisu nebo co udělat pro restart 
zdravého životního stylu. vzdělávání do-
spělých je nejmladší aktivitou našeho ma-
teřského centra. vzniklo a funguje díky 
šárce gabriel, nezištnou pomoc v podobě 
zapůjčení prostoru pro hlídání dětí v době 
přednášek poskytla petra zajícová. vel-
ké poděkování musíme vyjádřit těm, kteří u 
nás přednášeli, všichni to totiž vzali jako 
“dobrovolnickou práci” a školili u nás zce-
la zdarma. přitom kvalita byla návštěvníky 
hodnocena vždy velice pozitivně. přejme 
tedy naší univerzitě, ať nám roste a sílí!

kreativní PonděLky v Lišce, PonděLí 9:00 
– 11:30

dopoledne plné her, výtvarných činností 
a zpívání s orfovými nástroji. pracujeme s 
barvami, lepidly, křídami, voskovkami, papí-
rem, textilem a jinými materiály, které ně-
kdy barví a lepí a ne vždy jdou jednoduše 
vyprat. plnému kreativnímu vyžití napomůže 
oblečení, které se může umazat. více zde: 
http://WWW.mc-liska.cz/vytvarne-pondeli/

PiLates Pro dosPěLÉ s nicoLe 
Lukáškovou, PonděLí 19:00 – 20:00  

večerní cvičení pro formování postavy. 
fyzicky náročnější cvičení pro ty, kteří na 
sobě chtějí zapracovat. cvičení vede nicole 
lukášková. cvičíme bez obuvi, s sebou pod-
ložku na cvičení a větší šátek nebo ručník. 

aktivní středa v Lišce, středa 9:00 – 
10:30

dopoledne určené těm, dětem i rodi-
čům, kteří se potřebují vyřádit. za-
čínáme volnou hernou, kterou ná-
sledují pohybové hrátky pro děti od 
1,5 roku do 4 let za účasti rodičů.

PiLates s hLídáním dětí s míšou 
PosPíšiLovou, středa 10:30 – 11:30 

cvičení pro maminky zaměřené na nejčas-
tější problémy, jako je povolené bříško a 
ztráta paměti břišních svalů či porodem 
oslabené pánevní dno. navíc pomůže s 
protažením zkrácených a posílením osla-
bených svalů nebo při zmírnění bolesti 
zad. pro začátečníky i pokročilé.  hlídá-
ní je třeba domluvit předem na 777 625 
878 nebo na: hlidanimcliska@seznam.cz

Lekce jemnÉ jÓGy Pro dosPě-
LÉ se soňou zemanovou, Čtvrtek 
19:00 – 20:30 

přijďte načerpat novou energii a citli-
vě si protáhnout tělo.těšit se můžete 
na sestavu jemně a citlivě protahující 
a posilňující tělo, relaxační a meditač-
ní techniky, práci s dechem, oční jógu a 
harmonizační cvičení na závěr dne. lekce 
jsou otevřené všem a jsou vhodné i pro 
úplné začátečníky. první lekce pro ka-
ždého vždy zdarma. více na http://WWW.
mc-liska.cz/ nebo http://jogahrou.cz/.

PřiPravujeme:

šikovná LišČí tLaPka aneb “PLácám, 
PLácáš” – 31. 3. od 16:00 v hasiČárně 

březnová tlapka nabízí možnost tvořit z 
jedlé modelíny v milé společnosti liščí po-
spolitosti. jako vždy nezapomeňte vhod-
ný oděv a dobrou náladu. vstup 30 kč.

jÓGovÉ hrátky Pro rodiČe a děti od 2 
do 10 Let – 11. 4. od 10:00 v hasiČárně

kladné ohlasy na předchozí akci pře-
svědčily soňu zemanovou k uskuteč-
ní druhých jógových hrátek. čeká 
nás cvičení, hraní, dovádění. s napína-
vou jógovou pohádkou přivítáme jaro. 

od 10:00 do 10:45 cvičí děti od 2 do 4 let, 
od 11:00 do 12:00 nastoupí cvičenci od 5 
do 10 let. cvičí vždy dítě a rodič, cena 100 
kč za oba. z důvodu omezené kapacity je 
nutná rezervace u lektorky na: s-zema-
nova@seznam.cz nebo WWW.jogahrou.cz

šikovná LišČí tLaPka aneb „zase kve-
teme“ – 21. 4. od 16:00 v hasiČárně 

v dubnu budeme sázet kytičky pro ma-
minky. přijďte se s dětmi kreativně vy-
žít. jako vždy nezapomeňte vhodný 
oděv a dobrou náladu. vstup 30 kč.

LišČí univerzita aneb První Pomoc zaměře-
ná na děti – 12. 5. od 17:00 v hasiČárně 

 víte jak zasáhnout v případě úrazu? znáte 
postup masáže srdce nebo umělého dýchá-
ní u dětí?  ze statistik vyplývá, že nejvíce 
dětských úrazů se stane v domácnosti. 
nechceme strašit, jen je dobré být při-
praven! Workshop vede zdravotnická zá-
chranářka lenka navrátilová.vstupné 50 
kč. hlídání dětí v ceně přednášky je třeba 
objednat do 10. 5. na mob.: 603503186 
nebo mailu: hlidanimcliska@seznam.cz 

činnost mateřského centra liška probí-
há v sále hasičské zbrojnice, lysolajské 
údolí 38, praha lysolaje. aktuální infor-
mace najdete na Webu WWW.mc-liska.cz.

patronem mc liška o.s. je městská část 
praha-lysolaje.

 šárka gabrielaKtivní středy v mateřsKém centru LišKa
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POZVÁNKA 
 

MČ Praha-Lysolaje a MŠ Pampeliška ve spolupráci s Klubem rodičů  
zve všechny rodiče na  

 
 veřejnou prezentaci a diskusi nad výsledky 

dotazníkového šetření  
"Vize předškolního vzdělávání v Lysolajích" 

 
v úterý 14. 4. 2015 v 17:30 v sále hasičárny 

 
Přítomen bude pan starosta Ing. Petr Hlubuček. Výsledky průzkumu uvede 

autorka Lucie Zapletalová. Navrhovaná opatření představí paní ředitelka 
MŠ Pampeliška Denisa Vranová.  

 
Po prezentaci bude bezprostředně následovat ustavující shromáždění  

Klubu rodičů při MŠ Pampeliška. 



POZVÁNKA 
 

MČ Praha-Lysolaje a MŠ Pampeliška ve spolupráci s Klubem rodičů  
zve všechny rodiče na  

 
 veřejnou prezentaci a diskusi nad výsledky 

dotazníkového šetření  
"Vize předškolního vzdělávání v Lysolajích" 

 
v úterý 14. 4. 2015 v 17:30 v sále hasičárny 

 
Přítomen bude pan starosta Ing. Petr Hlubuček. Výsledky průzkumu uvede 

autorka Lucie Zapletalová. Navrhovaná opatření představí paní ředitelka 
MŠ Pampeliška Denisa Vranová.  

 
Po prezentaci bude bezprostředně následovat ustavující shromáždění  

Klubu rodičů při MŠ Pampeliška. 

pokračování ze strany 3.

| připravujeme Workshop zaměřený na mož-
né využití pozemku parc. č. 491/1 v loka-
litě dolina-štěpnice, který byl naší měst-
ské části v roce 2014 svěřen do správy za 
účelem výstavby seniorského domu. bude 
se jednat o uzavřenou debatu profesioná-
lů z řad architektů, urbanistů, dopravních 
inženýrů, ochranářů, sociologů, ekonomů 
i politiků hlavního města, z které před-
pokládáme vzejde společný návrh řešení 
celé lokality. s tímto návrhem bychom 
vás následně seznámili v obecné diskuzi. 

| v čábelecké ulici se podařilo dořešit 
dlouholetý problém s nedodělky po re-
konstrukci komunikací před více než osmi 
lety. došlo k instalaci bezpečného zábra-
dlí na opěrné zdi, k úpravám svodidel, kte-
ré umožnily komfortnější vyjíždění z gará-
ží a dvorů. byla také instalována branka, 
která zpřístupnila pozemek pro údržbu.

| pokračujeme v projektu přístavby zá-
kladní školy. již jsme požádali odbor 
výstavby o vydání územního rozhodnutí 
a studio atelier progres připravuje re-
alizační dokumentaci, která bude použita  
při žádosti o vydání stavebního povolení. 
předpokládáme, že stavební povolení by 
mohlo být stavebním úřadem prahy 6 vydá-
no v průběhu léta. poté ihned přistoupíme 
k výběrovému řízení na zhotovitele stavby. 
celkové předpokládané náklady by mohly 
dosáhnout 20 milionů kč a realizace potr-
vá cca 12 měsíců za provozu školy. bude 
tak velmi komplikované zajistit, aby stavba 

nenarušovala průběh výuky. rádi bychom 
proto některé přípravné práce provedli 
již o letních prázdninách. harmonogram 
prací bude sladěn s výukou ve škole. po-
dařilo se nám nyní získat od hlavního města 
účelovou investiční dotaci ve výši 6 mili-
onů korun, kterou bychom rádi v tomto 
roce prostavěli. součástí prací bude také 
odizolování staré budovy školy, kde nás 
neustále trápí vlhkost ve stravovacím 
provozu a ostatních prostorech suteré-
nu. pevně věřím, že se nám podaří do 1. 9. 
2016 stavbu dokončit a lysolajská ško-
la tak získá pro děti tolik potřebné nové 
šatny, prostory družiny, nové učebny a 
především specializovou učebnu chemie a 
fyziky.

| hlavní město praha taktéž vyhově-
lo naší žádosti a poskytlo nám dotaci 
ve výši 700.000 kč na částečnou re-
konstrukci hasičské zbrojnice. dojde k 
přestavbě vstupního vestibulu a scho-
diště do sálu, úpravě zadního vstu-
pu, výměně plynového kotle, opravě a 
natření vnějšího dřevěného opláště-
ní budovy a k dalším drobným opravám.

| již druhým rokem úzce spolupracujeme 
s úřadem práce a díky úspěšnému čerpá-
ní dotací z evropských fondů se nám daří 
zaměstnávat dlouhodobě nezaměstnané, 
kteří nám pomáhají s údržbou komunikací 
i lysolajské zeleně. proto ani v letošním 
roce nebudeme organizovat jarní brigádu 
a jarní úklid městské části zajistíme vlast-
ními silami. k vám, vážení občané, mám pou-
ze jednu prosbu, pokud budete mít pocit, 

že je někde nepořádek nebo je potřeba 
někde s úklidem a údržbou přitlačit, sděl-
te nám to prosím na úřadu městské části.

| s radostí vám taktéž mohu oznámit, že 
se s naší pomocí pravděpodobně podaří 
sdružení sochařů čech, moravy a slez-
ska v rámci projektu partnerství hlavního 
města získat dotaci na pořádání letošního 
ii. sochařského sympozia v lysolajích. 
čekáme nyní na finální souhlas rady a 
zastupitelstva hlavního města. lysolaje 
tak opět ožijí kulturou a budeme moci celý 
měsíc od slavnosti květů přihlížet, jak 
pod rukama pěti renomovaných vybraných 
sochařů vznikají umělecká díla, která se 
poté stanou součástí lysolajského života. 

| tímto bych vás rád pozval na letošní 
již 28. ročník slavnosti květů v sobo-
tu 16.5. od 14 hodin, kde pro vás máme 
připraven opět bohatý kulturní program 
pro děti i dospělé a pevně věřím, že letos 
nám počasí bude přát a zažijeme společ-
ně v houslích krásné májové odpoledne.

přeji vám příjemně strávené svát-
ky jara a hodně jarního sluníčka.

ing. petr hlubuček, starosta
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našly se klíče s přívěskem panáč-
ka unicef. kontakt: úřad městské 
části praha-lysolaje, 220921959.

hledám celoroční pronájem zahrád-
ky s chatičkou. kontakt: 604930227.

Inzerce



za hUMny

| vůbec první pamětní desku připomínající 
život a dílo režiséra františka vláčila v 
české republice odhalili zástupci radnice 
městské části praha 6 společně s jeho 
syny a hercem janem kačerem. slavnost-
ního aktu se zúčastnili také zástupci mi-
nisterstva kultury, národního filmového 
archivu, státního fondu kinematografie 
a studií barrandov. deska byla odha-
lena v den 16. výročí úmrtí režiséra na 
domě v čínské ulici č. 5, kde vláčil žil. 

| neznámý vandal ukradl míč ze sochy 
legendárního fotbalisty josefa maso-
pusta umístěné před stadionem pražské 
dukly na julisce. socha prvního české-
ho držitele zlatého míče byla slavnost-
ně odhalena před třemi lety. celá akce 
se uskutečnila při příležitosti 50. výročí 
zisku stříbrných medailí na fotbalovém 
mistrovství světa v chile v roce 1962.

|  v praze bylo ke konci loňského roku 
evidováno 96 512 psů, z toho asi 50 000 
fen. nejvíce jich je přihlášenýchv praze 
4 (8 822) a praze 6 (8 115 psů).  nej-
častějším jménem v roce 2014 bylo jméno 
ben, svému psu jej dalo 3 050 chovate-
lů. nejčastějším plemenem je kříženec, 
kterých je asi 20 tisíc. na druhém místě 
je yorkširský teriér a na třetím jezevčík. 
v naší městské části praha-lysolaje je 
evidováno celkem 103 psů a nejčastěj-
ším plemenem je kříženec, kterých je 23. 

| národní technické muzeum v praze do 
19. dubna vystavuje unikátní automobily 
značky jaWa. vidět můžete třeba polokab-

riolet z roku 1935 a tudor z roku 1936. 
zakladatel továrny františek janeček 
se svého času rozhodl rozšířit výrobu 
motocyklů o lehké automobily. na jaře 
roku 1934 uvedl na trh automobil jaWa 
700, který byl licenční kopií malého ně-
meckého vozu dkW. do roku 1937 bylo 
těchto aut vyrobeno asi tisíc. na podzim 
1937 byl na trh uveden nový automobil 
jaWa minor. ten se na výstavě předsta-
vuje ve třech verzích, jako tudor, ote-
vřený dvousedadlový roadster a jako 
kabriolet z let 1938 a 1939. jaWa minor 
byl velmi zdařilý automobil, s válečnou 
přestávkou se vyráběl do roku 1947 v 
celkovém počtu kolem dvou a půl tisíce 
kusů. tyto sériové automobily pak v mu-
zeu doplňuje sportovní kupé jaWa 750, 
postavené v roce 1935 ve třech kusech 
pro závod 1000 mil československých.

| dopravní podnik zveřejnil jízdní řády 
platné od 7. dubna, kdy se cestujícím 
otevře prodloužené metro. intervaly 
metra z centra na dejvickou se výrazně 
nezmění, ve špičce mírně posílí. ve vše-
dní dny dopoledne a odpoledne skončí 
polovina souprav na dejvické. v ran-
ní špičce bude končit polovina spojů na 
petřinách. spoje ze stanice dejvická 
tak budou mít interval až deset minut.

| prodloužený úsek do motola je dlou-
hý celkem 6,2 kilometru a cesta na dej-
vickou cestujícím potrvá devět minut. 
tunel byl částečně ražen a částečně 
hlouben. úseky mezi stanicemi měří ko-
lem jednoho kilometru, nejdelší je pak 
úsek z dejvické na bořislavku, který má 
1,7 kilometru. v tomto úseku leží ještě 
technická stanice, veřejnosti nepřístup-
ná. vznikla pro posílení výkonu trakce v 

nejprudším místě tratě (4%) a říká se jí 
kanadská podle blízké ulice. nejhlouběji 
je umístěna zastávka petřiny, která leží 
více než 35 metrů pod zemí, bořislavka 
je pod zemí 27 metrů a veleaslavín 20,5 
metru. motol je stanice povrchová, pe-
třiny, nádraží veleslavín a bořislavka 
jsou jednolodní stanice s jedním širokým 
nástupištěm uprostřed. naopak u stani-

ce nemocnice motol zabírá střední část 
kolejiště, které lemují dva užší peróny. 

| operační středisko malovanka, kte-
ré má monitorovat dopravní provoz po 
celé praze, se z plánovaných deseti pa-
ter zcvrklo na čtyři. středisko při ústí 
strahovského tunelu bude muset pojmout 
technickou správu komunikací, dopravní 
podnik hl. m. prahy, hasiče a záchran-
ku, datová úložiště a monitoring kamer.

| pražský magistrát chce koupit po-
zemky kolem nádrže džbán. majitel, 
společnost molepo, v lokalitě pláno-
val bytovou výstavbu. projekt ale na-
razil na nesouhlas místních a měst-
ské části prahy 6. majiteli se navíc 
nepodařilo prosadit změnu územního plá-
nu, která by výstavbu umožnila. molepo, 

nová stanice metra bořisLavKa

primátorKa hL. m. prahy na prohLídce 
nové stanice metra

pamětní desKa na počest 
FrantišKa vLáčiLa
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výstava v NárodNím techNickém muzeu



které získalo pozemky od pvk za cca 
74 milionů, je ochotno jednat o pro-
deji, ovšem údajně za dvojnásobek.

| roky plánovaná rekonstrukce šlech-
tovy restaurace letos nezačne. součas-
ný náměstek primátorky jan Wolf řekl, 
že se s rekonstrukcí započne příští rok. 
restaurace chátrá už desítky let. její 
oprava byla v minulosti opakovaně odlo-
žena. stav budovy je dlouhodobě „neutě-
šený“. poslední výběrové řízení zrušilo 
hlavní město předloni s tím, že je oprava 
za čtvrt miliardy předražená. architekt 
už vloni dostal za úkol předražený pro-
jekt zjednodušit. podle nového projektu 
by rekonstrukce stála 150 milionů korun.  
šlechtova restaurace je kulturní památ-
kou. její nejstarší část pochází z konce 
17. století, objekt byl dostavěn v polo-
vině 19. století. budova dvakrát vyhoře-
la, poničila ji také povodeň v roce 2002.  

| výstavu s názvem válečný rok 1915 za-
hájil náčelník generálního štábu generál 
petr pavel. expozice se zajímavě a pře-
hledně věnuje nejen zásadním bojům na ev-
ropských frontách, ale zmiňuje i život v zá-
zemí, roli vědy a techniky a československý 
odboj v roce 1915. výstava se koná před 
budovou generálního štábu na kulaťáku.                                                                  

| současný stav rybníků ve stromovce není 
dobrý. původní opevnění břehů zcela chy-

bí, vypouštěcí zařízení nefungují a mostky 
přes rybníky jsou poškozené. v první fázi 
dojde k odbahnění rybníků. poté se zbu-
duje nové opevnění břehů pomocí kamenné 
dlažby nebo tarasu, u méně namáhaných 
břehů pak budou kokosové rohože osáze-
né mokřadní vegetací. rybníky dostanou 
nová stavidla a mostky a strouhy budou 
opraveny a obloženy kamenem. v rámci 
oprav se rozšíří i nátok do rybníků včet-

ně vodní kaskády. v další etapě přibudou 
ke stávajícím rybníkům nové vodní plochy, 
které se vybudují v nejvíce podmáčených 
částech dna bývalého rudolfova rybníka. 
práce budou ukončeny v prosinci. nákla-
dy na opravu představují 5 milionů korun. 

| do velkých přílep se po dvou letech 
vrátily odsouzené ženy. vězeňská služ-
ba tam znovu otevřela ženskou káznici, 
kterou jako záložní zakonzervovala po 
klausově amnestii. celkem se do poboč-
ky ruzyňské vazební věznice, která dřív 
sloužila i jako kasárna či uprchlický tá-
bor, vejde 150 žen. první již nastoupily. 
ve velkých přílepech si ženy odpykávají 
trest hlavně za nedbalostní a majetkové 
trestné činy. místní obyvatelé po minu-
lých zkušenostech z věznice strach nemají

fefík

viZuaLiZace reKonstruKce šLechtovy restaurace

výstava váLečný roK 1915
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jeden Z rybníKů ve stromovce

 

LysoLajský běh - 7. roČník

ve čtvrtek 11. 6. 2015.

start v 18:15 hodin před tělocvičnou 
zš v mateřské ul.

přihlášky v místě startu před tělo-
cvičnou do 18:00 hodin.

startovné 50 kč.                   

informace 777 303 883

ekonomsimon@seznam.cz

1. upoutávka



Fotosoutěž

Jistě všichNi dobře zNáte teN krás-
Ný pocit, když Na Nás přiJde Jaro! 
hřeJe to Jak od sluNíčka, tak od srdíčka.
poJďme se pokusit teNto pocit každý po 
svém zachytit a zvěčNit Na fotografii. vždyť 
Je to tak krásNé a dostupNé dNes všem.

NeboJte se fotit vším, třeba i tele-
foNem. v prvé řadě Jde o Náš po-
cit a chuť JeJ ukázat ostatNím.
Někdo NaJde doma za okNem krás-
Ný dopadaJící stíN Na čerstvé Jar-
Ní květiNy, JiNý JeN pohled do oblak.
Nebo třeba děti raduJící se z No-
vého období v Našich lysolaJích.
pokud budete mít chuť hledat spo-
lečNě s ostatNími tyto podNěty, do-
zvědět se více o tom, Jak správNě Je 
uchopit po techNické stráNce, poJď-
te s Námi společNě fotografovat!

sraz Je u mostku v kaméNce, a to 
v úterý 21. 4. v 17:00 hodiN. s se-
bou vše, čím fotografuJete (foto-

aparát, obJektivy, mobil…), obleče-
Ní Na veN a chuť se setkat a tvořit.
společNě si budeme přát, Jako všich-
Ni fotografové „dobré světlo“.

téma tohoto dvojčísla:
„jarní nálada v nás“

fotografuJte! a své sNímky přiNeste 
Na úřad městské části praha-lysolaJe 
či zasíleJte Na umc@praha-lysolaJe.cz 
odborNá porota se těší Na vaše sNímky! 

JaN kozák 

Fotosoutěž Životní jubilea
blažena dohnalová

narozena 19. 1. 1921 - 94 let 

stanislav sedláček

narozen 20. 1. 1935 - 80 let

františek kryštof

narozen 21. 2. 1945 - 70 let

božena bouberlová

narozena 30. 3. 1945 - 70 let

Jubilantům upřímně gratulujeme.

Přejeme vše nejlepší a hodně zdraví 
do dalších let.

hráči pc lysolaje se účastní „zim-
ní ubu ligy“ 2014/2015.  v letošním 
ročníku jsme se dostali do finále „c“, 
kde jsme obsadili 3. místo. chtěla bych 
poděkovat všem spoluhráčům, kte-
ří se o toto pěkné umístění zasloužili.

v zimních měsících stále trénujeme. 
tréninky probíhají každé úterý a pátek 
od 18:00 na krytém hřišti ubu úněti-
ce, kam zveme naše hráče, ale jelikož 
začalo jaro a s ním i teplé počasí, bu-
deme se scházet i na našem hřišti „u 
zázračné studánky“. první setkání 
bude v neděli 12. 04. 2015 od 14:00 
hodin. zveme všechny, kdo si chtějí 
zahrát a užít si příjemné odpoledne. 

Petanque cLub Přijímá stáLe novÉ 
ČLeny bez nutnosti Předchozí  zku-
šenosti. v PříPadě zájmu Pište na 
emaiL ivana.majerova@seznam.cz

 

připomínáme, že termín platby poplatků 
za psy vypršel dne 31. 3. 2015. neče-
kejte, až vám přijde domů upomínka a 
přijďte na úmč dát své věci do pořádku. 

děkujeme.

Poplatky za psy

 

upozorňujeme, že termín platby za pro-
nájem obecních pozemků uplynul  31. 
3. 2015. v případě neuhrazení nájem-
ného může hrozit správní řízení. přijď-
te na úmč dát své věci do pořádku.

děkujeme.

Pronájem pozemků

Petanque club
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markéta loumiová

narozena 25. 2. 1945 - 70 let

jiří kletečka

narozen 8. 3. 1945 - 70 let

věra Wolffová

narozena 29. 3. 1945 - 70 let

emilie lišková

narozena 30. 3. 1925 - 90 let
 

byla dokoNčeNa katalogizace vlast-
Ního kNižNího foNdu Naší místNí 
kNihovNy petra šabacha lysolaJe. 

kompletNí sezNam literatury NaJde-
te Na webových stráNkách městské 
části (www.praha-lysolaJe.cz). se-
zNam bude aktualizováN 1x měsíčNě.

autor vítěZného snímKu minuLého 
dvojčísLa: ing. jiří KarváneK

Čtenáři, nepřehlédněte



www.powerprint.cz
Brandejsovo nám. 1219/1, Praha-Suchdol

fotoknihy od 249 Kč

ONLINE 
objednávka 
do 10 minut

vyzvednutí 

ZDARMA

 

čtvrtek 11. 6. 2015 v 18:00 - 18:20 hodin 

ul. hřebenová (u č.p.16)

čtvrtek 11. 6. 2015 v 18:40 - 19:00 hodin 

křižovatka ulic žákovská x starodvorská

Kontejnery na nebezpečný odpad

Fotosoutěž

periodický tisk 
územního samosprávného celku

vydává: úřad městské části

praha–lysolaje, kovárenská 8/5,
165 00 praha–lysolaje

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

WWW. praha–lysolaje. cz

příště vychází: 3. 6. 2015 v nákladu

650 ks, uzávěrka je 18. 5. 2015

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

Lysolajský zpravodaj
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Fotosoutěž

Ian dachs: detektIv mIchael crow – 
klaunI

když se začNou obJevovat klauNi, Ne-
musí to Ještě zNameNat, že do města 
přiJel cirkus… ulicemi New yorku se 
plíží zákeřNý vrah a číhá. Jeho motivy 
Jsou NeJasNé, podpis děsivý. Na tvá-
ře brutálNě zavražděNých obětí maluJe 
klauNské obličeJe. kolik přibude mrt-
vých, Než mu detektiv michael crow a 
psycholožka aNNe shawová přiJdou 
Na stopu? oběti spoJuJe s aNNe spo-
lečNá miNulost. Je vrahem Někdo, koho 
dobře zNá? může být příštím „klauNem“ 
oNa? michael se pouští do vyšetřová-
Ní, ale Nic NeNí tak JedNoduché, Jak se 
zdá. chorobNá mysl Jeho protivNíka Je 
vyNalézavá... – a vy můžete být u toho!
díky kNize, kterou Na přelomu roku vy-
dalo Nakladatelství fragmeNt, se mů-

žete ulicemi New yorku pustit po stopě 
zákeřNého pachatele, který NecouvNe 
před Ničím. skvěle ubíhaJící tempo, bar-
vitě vykresleNé charaktery postav, 
reálNá místa událostí a další prostře-
dí popsaNá precizNím způsobem, to vše 
dělá z kNihy iaNa dachse (což Je pseu-
doNym českého textaře, spisovatele a 
sceNáristy ivaNa hladíka, který používá 
pro své prózy) kvalitNí a příJemNé čteNí. 
příběh vás sNadNo pohltí a postavám v 
Něm uvěříte, i oNy si zakrátko získávaJí 
sympatie čteNářů. kNiha obsahuJe dva 
příběhy, Naprosto odlišNé i žáNrově. 
druhý příběh kNihy předkládá čteNáři 
NevysvětlitelNé události, Na JeJichž po-
zadí se hlavNí hrdiNové hlavNí části kNi-
hy sezNámili, a dovoluJe tak NetradičNě 
NahlédNout do časového úseku, který 
řadě příběhů chybí – co bylo „před“.
slibNý prvNí díl pláNovaNé série má své 
faNoušky a z řady pozitivNích receNzí 
vyzNívá záJem o další pokračováNí, kte-
rá sNad Na sebe NedaJí dlouho čekat. 

Místní knihovna 
Petra Šabacha Lysolaje

Pozvání na bohoslužby

i v letošNím roce chceme po-
zvat všechNy Na velikoNočNí bo-
hoslužby do Naší klášterNí kaple. 
v předvelikoNočNím svatém týdNu:
Na květNou Neděli 29. 3. v 8:15, Na ze-
leNý čtvrtek 2. 4. v 18:00. Na velký 
pátek 3. 4. ráNo tzv. temNé hodiNky v 
7:00, velkopátečNí obřady v 18:00, Na 
bílou sobotu 5. 4. ráNo temNé hodiN-
ky v 7:00, velikoNočNí vigilie ve 20:00.

velIkonoční bohoslužby: 
v Neděli 6. 4. o slavNosti zmrtvýchvstá-
Ní páNě v 8:15, v poNdělí 7. 4. v 8:15.

sestry domiNikáNky 

Klášter mnišek 
Kazatelského řádu



v návaznosti na sochařská sympozia, re-
spektive na ii. ročník sochařského sympo-
zia lysolaje, bude  koncem měsíce května 
po delší přestávce znovu obnoven provoz 
známé špačkovy galerie v lysolajích. 

jsou plánovany výstavy, volně na-
vazující na legendární výstavy po-
řádané v pražském mánesu sdru-
žením sochařů čech, moravy a 
slezska pod názvem opojná plasticita.  

od jara do podzimu proběhne něko-
lik výstav zaměřených na sochař-
ské disciplíny - hlava, portrét, fi-
gura, reliéf či sochařský objekt.

výstavní síň v lysolajském údo-
lí povede akademický sochař michal 
blažek, autor sochy khmérská ta-
nečnice umístěné v parku kaménka. 

akad. soch. michal blažek
opojná pLasticita a ZtěLesnění 
duchovního světa

 
LYSOLAJSKÝ DEN DĚTÍ 

 

Pátek 29. května  
od 15 do 18 hodin 

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ NA VINICI 
 

VSTUP ZDARMA 
VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI 

 

Špačkova galerie v Lysolajích obnovuje činnost

špačKova gaLerie v LysoLajích

výstavní síň mánes

    
  

  

 

JARNÍ LYSOLAJSKÉ VYHOZENÍ 
Neděle 12. dubna 2015 ve 14:00 

TTTUUURRRNNNAAAJJJ   VVV   PPPEEETTTAAANNNQQQUUUEEE   
na hřišti u Zázračné studánky 

PETANQUE CLUB VÁS SRDEČNĚ ZVE!  


