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ÚVODNÍ SLOVO

Škrtám a již napsané mažu – ještě 
že to v počítači jde tak jednoduše 
– napsané o tom, jak se u nás v 
Lysolajích krásně rodí jaro. Kdybych 
nevěděl kolikátého máme, asi bych se 
orosil hrůzou, že jsem prošvihl nákup 
vánočních dárků. Před chvílí jsem se 
totiž podívat z okna a jaro se vzdálilo 
o několik světelných let. Všude sněhu 
jak za mého dětství, a tak postávám a 
kochám se tou bílou nádherou, která 
našim silničářům nahání hrůzu.

Jen postrádám, co za mého mladí 
bylo zcela běžné a samozřejmé. 
Okamžitě po té, co skončila škola, letěla 
taška s učením obloukem do kouta, 
vytáhli jsme sáně či lyže a vyrazilo 
se na nejbližší trošku strmý kopec. 
Když jsem se v 10 letech přestěhoval s 
rodiči a o 2 roky mladším bratrem do 
Prahy, konkrétně do Dejvic, a zakotvili 
jsme na Velvarské ulici, před námi 

byl parčík, který se pozvolna svažoval 
na ulici Leninovu - dnes už naštěstí 
Evropskou. A to bylo místo, kde se 
dalo prožít celé odpoledne, a když nás 
přestalo bavit stále stoupat do kopce, 
měli jsme za domem takový malý 
plácek, kde se v létě natáhly  šňůry a 
za slunného počasí se sušilo  prádlo. V 
zimě to bylo naše království, které jsme 
– za předpokladu, že bylo pod nulou - 
zalili vodou a už se hrál hokej. Domů 
jsme se vraceli až už jsme nerozeznali 
puk od žáby a k velké radosti našich 
maminek na kůži promočeni.  

Doba to sice byla tuhá, nesvobodná, 
ale my hoši, co jsme spolu kamarádili 
jsme si ji docela užívali. Naopak v 
dnešních svobodných časech mně 
připadá, že školáci těchto radovánek 
jsou ušetřeni a to mě přijde jako velká 
škoda. A při tom těch míst na pravé 
zimní vydovádění je třeba v našich 
Lysolajích víc než dost. 

Jak pak člověk odrůstá a jako že 

moudří, už to není ono. Před pár 
lety se můj bratr rozhodl, že se tak 
trochu vrátí ke kořenům a na pár let se 
odstěhoval na hory na chalupu. První 
rok byl nadšen, druhý už méně, to 
když zlomil asi tři násady k lopatě po 
té, co vyprošťoval auto ze závějí a když 
mu třetí rok jeho plechového miláčka 
přejela rolba tam a zpátky, pokorně se 
vrátil do sídelního města. Vše je holt 
v životě lidském relativní – a na co se 
jeden těší, druhého může zadupat pod 
zem. 

Ale za pár dnů roztaje, to je víc 
než jisté a zase přijde jaro, s ním 
Velikonoční svátky a sluce začne hřát. 
Já nám přeji, milí sousedé, aby to už 
netrvalo moc dlouho a abychom si 
opět mohli dát při Slavnostech květů 
nějakou tu skleničku na zdraví.

Hemala zdraví.

Alexander Hemala

LYSOLAJSKÝ 
ZPRAVODAJ

Zastupitelé Lysolaj přejí všem krásné Velikonoce Foto Ing. Petr Hlubuček
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Z JARNÍCH AKCÍ

Vítání občánků dne 3. března 2013

Masopust v podání dětí mateřské školy

Třešňový sad ještě spí

Velikonoční dílna dne 24. března v sále hasičské zbrojnice Maškarní rej v hasičárně dne 16. března

Sněhu bylo do pasu

Dne 10. března vlály na budově ÚMČ tři vlajky včetně vlajky Tibetu

Pyšní tatínkové sedmi dívek a osmi chlapců narozených v roce 2012
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Vážení sousedé,
letošní zima byla 
nezvykle dlouhá a na 
zimní údržbu velice 
náročná i nákladná. 
Rád bych alespoň 
touto cestou poděkoval 
našim zaměstnancům, 

kteří se pro vás snažili zajistit maximální 
sjízdnost komunikací a schůdnost 
chodníků, a to mnohdy i v noci či 
v časných ranních hodinách o víkendech 
i svátcích. Letos nám na úřad nedorazila 
jediná stížnost na zimní údržbu, což 
přikládám naší důkladné přípravě 
na zimu a maximálnímu nasazení 

pracovníků i techniky, především pak 
při kalamitních stavech. Dík ale patří 
i vám všem , kteří jste vzali lopatu a 
mnohdy nám s úklidem sněhu před 
vašimi nemovitostmi výrazně pomohli. 
Nyní nastane pro změnu doba, kdy 
nás čeká jarní úklid. Zametání a odvoz 
inertního posypového materiálu, kterého 
jsme kromě dvou tun soli na lysolajských 
komunikacích za zimu spotřebovali více 
než 11 tun. Díky častým střídání mrazu 
a oblevy se nám opět po zimě objevily 
staré, mnohdy mnohem větší, ale i nové 
díry a výmoly v komunikacích, které se 
budeme snažit dle finančních možností 
postupně zalepit. Ačkoliv jaro je letos 
velmi opatrné a nesmělé, přípravy na 
Slavnost květů jsou v plném proudu. 

Rád bych vás pozval v sobotu 18. 5. 2013 
do Houslí, kde už bude vše, doufejme, v 
plném květu, abychom společně oslavili 
jeho, tentokrát triumfální, příchod. 
Součástí expozice v Houslích bude, stejně 
jako vloni, i stánek městské části, kde 
vám představíme vše, co se za poslední 
rok v Lysolajích událo a seznámíme vás 
s budoucími projekty a vizemi.

Uvnitř listu naleznete seznam všech 
důležitých akcí, které nás ještě v letošním 
roce čekají.

Přeji vám krásné jaro a příjemné, ničím 
nerušené velikonoční svátky!

Ing. Petr Hlubuček, starosta

Dne 27. 2. 2013 zasedalo Zastupitelstvo 
městské části Praha - Lysolaje

· Zastupitelstvo městské části Praha – 
Lysolaje schválilo výsledek hospodaření za rok 
2012 příspěvkové organizace Základní škola a 
Mateřská škola Praha 6 – Lysolaje ve výši 96 
705 Kč. Do fondu odměn byla částka 70 000 
Kč, do rezervního fondu pak 26 705 Kč.

· Zastupitelstvo svým usnesením přijalo dar 
od Letiště Václava Havla Praha ve výši 300 
000 Kč, který naše městská část obdržela na 
základě vzájemných dlouhodobých jednání o 
podpoře investic v Lysolajích. Tyto prostředky 
jsou účelově vázány na realizaci projektu 
Park Kaménka. V současné době probíhá 
povolovací proces a v průběhu tohoto a 
příštího roku bychom rádi projekt realizovali. 
Projekt byl již představen na Slavnosti květů 
v minulém roce a bude opět prezentován i na 
letošní Slavnosti květů 18.5. v Houslích.

· Zastupitelstvo vzalo na vědomí výsledky 
finančních kontrol, a to i na základě doporučení 
Finančního výboru, který představil své závěry, 
že kontroly proběhly dle plánu a nebyly při 
nich zjištěny žádné nedostatky.

· Zastupitelstvo vzalo taktéž na vědomí 
komentář k finančnímu vypořádání bez 
připomínek. 

· Zastupitelstvo schválilo předložené 
vyúčtování Sociálního fondu a dále vyúčtování 
Fondu rezerv a rozvoje za rok 2012.

· Zastupitelstvo vzalo na základě doporučení 
Finančního výboru na vědomí Inventarizační 
zprávu o inventarizaci k 31. 12. 2012 bez 
připomínek.

· Zastupitelstvo schválilo vstup MČ Praha 
– Lysolaje do Svazu městských částí hlavního 
města Prahy, jehož hlavním úkolem je hájit 

zájmy jednotlivých městských částí. Pevně 
věříme, že vstup do svazu bude pro Lysolaje 
přínosem.

· Zastupitelstvo schválilo záměr prodeje 
domu Lysolajské údolí 25/47 včetně pozemku 
parc. č. 280 v k.ú. Lysolaje formou přímého 
prodeje za minimální cenu 7 500 000 Kč 
a pověřilo starostu MČ zasláním žádosti 
o stanovisko k prodeji nemovitosti včetně 
pozemku Magistrátu hlavního města Prahy.

Původně zde byla v přízemí umístěna školní 
jídelna, která ukončila provoz již v roce 1992 a 
v roce 2007 se odstěhovali poslední nájemníci 
z horních pater.

Od té doby se řeší co s budovou. Za dobu 
téměř 6 let zde bylo mnoho nápadů dalšího 
využití, sama městská část za tehdejšího 
vedení nechala zpracovat dva projekty využití 
(seniorský dům a malometrážní ústupové 
bydlení) v celkové hodnotě téměř 700 000 Kč. 
Žádný projekt však nakonec realizován nebyl, 
a to především z důvodu finanční náročnosti a 
nerentability.

Budova dál chátrá, je pod neustálými nájezdy 
bezdomovců, kteří definitivně zdevastovali 
vnitřek budovy a část střechy. V loňském 
roce bylo zcizeno veškeré původně měděné 
oplechování střechy, dešťové okapy a svody. 
Musely tak být provedeny zajišťovací práce a 
situace se v současnosti opakuje. 

Není v moci městské části se o budovu 
starat ani zde zřídit a dále provozovat jakékoliv 
smysluplné zařízení. Po široké diskusi bylo na 
zasedání zastupitelstva 2. 2. 2011 rozhodnuto 
o přípravě nemovitosti k prodeji a v roce 2012 
zastupitelstvo rozhodlo o definitivním prodeji. 
Nemovitost je tedy více než dva roky nabízena 
k prodeji, a to i za spolupráce s renomovanými 
realitními kancelářemi.

Vzhledem tomu, že tato stavba je citovou 
záležitostí Lysolaj, je ještě před samotným 
rozhodnutím zastupitelstva o novém majiteli 
svolána veřejná schůze na středu 3. 4. 2013 od 
18 hodin v sále hasičské zbrojnice kde zájemci 
představí své projekty využití a nového vzhledu 
budovy. Veřejnost tak bude mít možnost se 

k jednotlivým projektům vyjádřit. 

· Zastupitelstvo schválilo zřizovací listinu 
Mateřské Školy Pampeliška. Naše mateřská 
škola tak bude od 1. 1. 2014 pod tímto novým 
názvem působit samostatně a nezávisle na 
základní škole.

· Úřad práce hl. m. Prahy v rámci projektu 
financovaného z fondů EU pomáhá vytvářet 
nová pracovní místa. Tento projekt funguje v 
rámci veřejně prospěšných prací pro osoby 
hůře uplatnitelné na trhu práce. Vytvoření 
takovýchto pracovních příležitostí nejen 
pomůže samotným uchazečům, ale také 
městským částem, které by tak získaly pracovní 
sílu za minimální náklady z vlastních zdrojů. 
Naše městská část využila této možnosti 
spolupráce s úřadem práce a ke stávajícím 
pracovním místům zřídilo zastupitelstvo na 
ÚMČ místo pro jednoho zaměstnance na 
plný pracovní úvazek na úklid veřejných 
prostranství.

· Zastupitelstvo městské části Praha – 
Lysolaje schválilo návrh smlouvy se společností 
PRE distribuce a.s. o zřízení věcného břemene 
na pozemky parc. č. 503/6, parc. č. 503/21 a 
parc. č. 526/1 v k.ú. Lysolaje, na kterých bude 
provedeno přeložení kabelového vedení. Jedná 
o úplatné věcné břemeno s částkou 250  Kč za 
běžný metr, což odpovídá běžným standardům.

· Zastupitelstvo městské části Praha 
– Lysolaje schválilo návrh celoměstsky 
významné změny Územního plánu hl. m. 
Prahy na pozemcích parc. č. 454/1, 454/21, 
454/22, 454/23, 454/27, 473/1, 473/2, 473/3 a 
548/2 k.ú. Lysolaje. Jedná se o pozemky bývalé 
Denkrovy pískovny, na nichž je dlouhodobě 
plánováno zbudování multifunkčního 
sportovního centra.

· Díky stoupajícímu a trvalému zájmu 
občanů o účast na společných aktivitách 
Mateřského centra Liška o.s., které se za dobu 
své krátké existence stalo v naší lokalitě 

JARNÍ SLOVO STAROSTY

ZPRÁVY Z RADNICE
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Pokračování ze str. 3
symbolem pohody, kreativity a kvalitní péče 
o nejmenší obyvatele Lysolaj, rozhodlo 
zastupitelstvo o poskytnutí účelové neinvestiční 
dotace ve výši 50 000 Kč na provozní náklady 
Mateřského centra Liška o.s. na rok 2013.

· Z důvodu nabytí nového majetku byla 
schválena úprava zřizovací listiny Místní 
knihovny Lysolaje.

· Z důvodu nabytí nového majetku byla 
schválena úprava zřizovací listiny Sboru 
dobrovolných hasičů Praha – Lysolaje.

· Zastupitelstvo městské části Praha – 
Lysolaje schválilo vyúčtování účelových dotací 
poskytnutých na rok 2012 Mateřskému centru 
Liška o.s., Sboru dobrovolných hasičů Praha – 
Lysolaje a TJ Sokol Lysolaje.

· Na letišti Václava Havla Praha proběhne 
generální oprava hlavní letové dráhy RWY 
06/24, spojená s její uzavírkou, která je 
plánována v termínu 15. 5. až 30. 9. 2013. V 
této době budou letadla přistávat od Prahy a 
vzlétat směrem na Kladno.

POZOR!!! Na světě přibývá nenechavců, 
a ti se, k naší velké nelibosti, ani Lysolajím 
nevyhýbají. V nedávné době jsme zaznamenali 
zvýšený výskyt vloupání, krádeží a jiného 
protispolečenského chování i v naší lokalitě. 
Snadným terčem jsou bezesporu stavby 
v zahrádkářských osadách, ale i domy, 
zaparkované automobily či kabelky a kapsy nic 
netušících cestujících. Nejvíce "navštěvovanou" 
lokalitou byly v nedávné době právě nemovitosti 
v zahrádkářské osadě Laťka. Vyzýváme 
tedy všechny majitele objektů, zabezpečte si 
důkladně svůj majetek, všímejte si pohybu 
cizích osob a nebuďte lhostejní ani k majetku 
ostatních. Věříme, že s přibývajícím sluníčkem 
a tudíž vyšším pohybem lysolajských občanů 
a nájemců zahrádek v místních osadách, 
spolu se zvýšenou pozorností k problému, 
dojde k eliminaci takovýchto trestných činů 
na území naší městské části. V této souvislosti 
jsme požádali městskou policii i policii ČR o 
zvýšený dohled a v průběhu posledního měsíce 
proběhly v Lysolajích dvě velké mimořádné 
noční akce za účasti obou bezpečnostních 
složek i s psovody zaměřené právě na 
preventivně - bezpečností monitorování 
situace. Současně ve spolupráci s městskou 
policií byla v Lysolajích nainstalována fotopast, 
kdy z pochopitelných důvodů nemohu sdělit, 
kde se přesně nachází.

Palčivou otázkou je parkování v okolí 
základní školy. Zvláště v ranních hodinách, 
kdy zahajují provoz škola i školka, stává se 
komunikace Žákovská a její nejbližší okolí v 
zásadě neprůjezdnou zónou. Vyšší zastoupení 
aut mají především vozy rodičů dětí z  MŠ, 
u dětí ZŠ se pak jedná spíše o mladší děti z 
okolních obcí a městských částí. Apelujeme 
na všechny rodiče – řidiče, buďte ohleduplní, 
pokud možno, otáčejte své vozy a parkujte 

před samoobsluhou a případně odtud 
doprovoďte své děti do školy již pěšky. Učte 
vaše děti k ohleduplnosti a zodpovědnosti v 
silničním provozu. Jednou z nich budou také 
řidiči, nevzbuzujte v nich dojem, že chodník je 
silnice a vozovka s parkovištěm jsou si rovny.

· Rád bych Vás informoval, že dne 19. 3. 
2013 na úřadu městské části proběhlo jednání 
s policejním radou plk. Pavlem Švrčulou, 
vedoucím Odboru služby dopravní policie 
Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy. Na 
základě dohody o užší spolupráci budou opět 
a častěji probíhat měření rychlosti vozidel 
projíždějících  Lysolajským údolím. Dále pak 
bude dopravní i pořádková policie provádět 
speciální mimořádné akce zaměřené na 
kontrolu technického stavu vozidel a kontrolu 
řidičů, zda neřídí pod vlivem alkoholu či jiných 
drog. A to především v nočních hodinách, 
po ukončení provozu restauračních zařízení 
v Lysolajích. Existuje zde totiž důvodné

 podezření, že někteří návštěvníci zde usedají za 
volat i pod vlivem omamných a psychotropních 
látek a neuvědomují si riziko svého počínání.

· Jak jsem vás již v minulých číslech 
Lysolajského zpravodaje informoval, h. m. 
Praha schválilo ve svém rozpočtu na rok 
2013 částku 12 milionů korun na kompletní 
rekonstrukci ulic Dolina, Podholí a jejich 
spojnice. Již byla vysoutěžena a zpracována 
zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele. 
V průběhu dubna by mělo probíhat samotné 
výběrové řízení na zhotovitele stavby 
organizované Odborem městského investora a 
pokud vše půjde bez komplikací, tak v letních 
měsících by očekávaná rekonstrukce konečně 
mohla začít. Současně s touto stavbou bude 
provedena i oprava vozovky a chodníku 
v Lysolajském údolí nad mlýnem, kde dochází 

k postupnému sesuvu komunikace. Jsem rád, 
že se nám v napjatém rozpočtu hlavního města 
tuto rekonstrukci podařilo prosadit a jsem 
potěšen, že vám tak plníme  další krok ke stále 
lepšímu a pohodovému bydlení v Lysolajích. 

· Česká zemědělská univerzita v Praze  - 
Suchdole v současné době vytváří svůj 
rozvojový generel, který by měl být 
koncepčním dokumentem rozvoje kampusu 
v horizontu 10 až 15 let. Ten by měl řešit 
nejen rozvoj univerzity a její nové stavby uvnitř 
areálu, ale i zohlednit širší vztahy, dopravu, 
technickou obsluhu areálu a vytvořit celkovou 
urbanistickou koncepci území.

Jelikož areál ČZU se nachází v sousedství 
Lysolaj a některé záležitosti se nás přímo 
dotýkají, chceme se jako městská část 
k vytváření generelu vyjadřovat a jednotlivé 
záležitosti připomínkovat. Jako stěžejní 
problémy vidíme:

Neustálý růst počtu nových studentů a s tím 
spojený nárůst osobní, ale i hromadné dopravy. 
Vandalismus některých studentů.Parkování 
automobilů v zeleni či na chodnících. 
Podmiňujeme souhlas s přeložením veřejné 
komunikace procházející areálem mezi 
garážemi a pokusnými pozemky ČZU, dnešní 
spojnicí mezi ulicemi Sídlištní a Štěpnice.

Doporučujeme doplnění ubytovacích 
kapacit přímo v areálu ČZU a zvážení výstavby 
nové občanské vybavenosti a výrobních 
provozoven v kampusu za účelem snížení 
nároků na dopravu a vytvoření pracovních 
příležitostí pro lysolajské občany a podnikatele.

V této věci probíhají jednání s ČZU, 
MČ Praha – Suchdol i dotčenými orgány 
státní správy. O dalším průběhu vás budeme 
informovat.

Ing. Petr Hlubuček, starosta

Využívejte parkoviště před samoobsluhou

Pozor, radar změří rychlost i vašeho vozu

Rekonstrukce komunikace na Dolině

Tuhý mráz a rychlé tání poškodily povrch 
místních vozovek
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Petřiny
Místo je zajímavé už jen tím, že prakticky 
nemá žádnou historii. Nebylo tu nic než 
pozemky břevnovského kláštera a větrný 
mlýn. Jméno má zřejmou souvislost s 
Petřínem, latinským „petra“, tj. skála. 
Fakt je, že od Petřína vede skalnatý 
hřeben, ukončený Petřinami.

S první zástavbou tohoto území začlo 
se v ulici Sestupné (katastr Břevnov), 
svažující se k Liboci. Roku 1891 koupili 
řetězokovář Matěj Zdědinka a tesař 
Josef Písecký od břevnovského kláštera 
stráně k Liboci, Písecký tu pak postavil 
hospodu, známou jako U Trejtnarů, pak 
U Velasů.

S vilovou zástavbou na Petřinách se 
začalo se v roce 1930. (Je tu však řada 
starších vil přímo u oborní zdi.) Mnoho 
těchto pozemků od břevnovského 
kláštera skoupil obchodník a břevnovský 
starosta Jan Kolátor, který je za první 
republiky prodával svým politickým 
stoupencům jako stavební parcely.

Na svoji příležitost čekaly Petřiny do 
50. let, tehdy se jejich zastavěním zabýval 
architekt Josef Kubín (regulační plán 1959). 
Na jeho práci navázal arch. Evžen Benda, 
který zachoval osu sídliště, pracoval ale 
schematičtějším jeřábovým urbanismem – 
v té době se začaly domy montovat z panelů 
G57 (33 objektů) a TO-2B (57 objektů). 
Přitom ale zachovával polouzavřené dvory 
s možstvím zeleně. Benda a jeho šéf 
Vojtěch Mixa z Pražského projektového 
ústavu vytvořili do roku 1970 sídliště pro 
13 tisíc lidí, byty byly přidělovány hlavně 
státním zaměstancům, vojáků a vnitrákům. 
Sídlišti pak vévodily dvě dominanty – Ústav 
makromolekulární chemie ČSAV, který v 
roce 1965 vyrostl podle plánů architekta 
Karla Pragera – ten v podstatě vyrostl 
pro potřeby vynázce kontaktních čoček a 
silonu Otty Wichterleho. Vznikem ústavu 
se komunistům de facto podařilo zamezit 
geniálnímu chemikovi v pedagogické 
činnosti. Dnes jej připomíná pamatník od 
Michala Gabriela. Prohlédnete-li si větve 
„stromu vědění“ zblízka, spatříte ve větvích 
čísla patentů, které Wichterle získal.

Druhou dominantou je hotelový dům 
na veleslavínské straně Petřin. Vznikl 
podle projektu Josefa Poláka a Vojtěcha 
Šaldy v letech 1965 – 1968, (ti již dříve 
postavili obdobný dům na Invalidovně), 
obdiv autorů k Le Corbusierovi na něm 
nelze přehlédnout. Dům patřil a patří 
ministerstvu vnitra, však v něm taky 
bydlel známý to kriminalista – gentleman 
Michal Exner. Nejčastějším typem bytu byl 
sedmnáctimetrový pokoj (plus kuchyňský 
kout a lodžie). V současnosti nabízí 192 
bytů do velikosti 3+1, každý pochopitelně 
s lodžií – vzhledem k tomu, že jedna před 

asi patnácti lety odpadla, byl dům řádně 
rekonstruován. A ještě jedna zajímavost, 
13. patro hotelového domu bylo svého času 
nejvyšším místem v Praze, taky proto tu za 
vpádu vojsk Varšavské smlouvy v 68. vysílal 
rozhlas na vysílač Buková Hora. 

V blízkosti domu, kde mělo vyrůst 
kulturní centrum, vzniklo v letech 1996 
– 2000 malé sídliště dle projektu Vlada 
Miluniče, nesoucí jméno Větrník.

Tak se ostatně jmenovaly nedaleké 
břevnovské koleje, vzniklé v roce 1967 – 
jedny pak byly překřtěny na Hvězda. 

V jejich blízkosti je stadion, původně 
atletický, který byl v roce 1959 přeměněn 
na plochodrážní. Na Markétě se od roku 
1969 jezdí Memorál Luboše Tomíčka. Na 
pamět jezdce, který tragicky zahynul při 
pardubické Zlaté přilbě v roce předešlém.

Pro milovníky umění dodám jednu 
zajímavost – před školou Petřiny – sever 
se točily scény ze seriálu My všichni 
školou povinní.

A když už jsme v tomhle koutě Petřin, 
podívejme se po původci tak častého 
slova Větrník.

Zbytek větrného mlýna holandského 
typu z roku 1722, vestavěného na počátku 
20. století do obytného komplexu, najdeme 
na rohu ulic Za Zahradou a U Větrníku. 
Válcová trojpodlažní stavba zděného 
mlýna, tvořící jádro nynější obytné budovy, 
vznikla v polovině 18. století. Tento mlýn 
tu nestál sám, ale v těsné blízkosti byl ještě 
jeden, údajně vyšší a štíhlejší. Ten zanikl v 
roce 1912. Starší, dodnes dochovaný větrník 
přešel v roce 1794 z klášterního majetku 
do rukou Jakuba Kohoutka, mlynáře z 
Nesvačil u Bystřice. Jeho vnuk Ondřej 
byl v letech 1867 - 1880 čtvrtým starostou 
Velkého a Malého Břevnova, Horní Liboce 
a Tejnky. Žil v letech 1834 – 1909 a pilný 
poutník může spatřit jeho břečťanem 
zapomnění obrostlý rov na břevnovském 
hřbitově v těsné blízkosti pomníku jeho 
příbuzného, „českého krále“ Petra Fastera.

fefík

Hospoda u Velasů, dříve U Trejtnarů

Vila u obory od Josefa Blechy z r. 1891

Hotelový dům dle projektu Poláka a Šaldy

Ústav makromolekulární chemie ČSAV a 
památník Otty Wichterleho

Větrný mlýn

TIP NA VÝLET
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Období od minulého čísla bylo velmi pestré. 
16. a 17. ledna proběhl ve škole zápis do první 
třídy, v náhradním termínu 7. února 2013 - z 
kapacitních důvodů tentokrát opravdu jen 
do jedné třídy. Paní učitelkou prvňáčků bude 
příští školní rok Mgr. Daniela Benešová.

 Slovo „insolvence“ zní trochu jako 
zaklínadlo. Žáci 8. a 9. třídy vám jej mohou 
vysvětlit, neboť si vyslechli 22. ledna přednášku 
na toto téma. Pro děti i paní učitelky byla 
velmi poutavá přednáška o žralocích. Film 
a fotografie zhlédli a zajímavé vyprávění 
fotografky a potápěčky paní Kotekové si 
vyslechli žáci 7. a 8. třídy 28. ledna a 4. a 5. 
třídy 29.ledna.

Událostí ledna pro školáky je bezesporu 
rozdávání pololetního vysvědčení. 
Naše škola je v tento den již několik let 
poloprázdná. I letos si děti vysvědčení 
přebíraly na neobvyklých místech. I.A a II. 
třída si prohlédly Městskou knihovnu na 
Mariánském náměstí a před „nekonečnou 
hloubkou studnice vědění“ se radovaly nad 
pěknými známkami. Děti I.B se staršími 
spolužáky z V.třídy si užily hry v Houslích 
zakončené táborákem. Děti ze III.A se pro 
vysvědčení vznesly na létajícím stroji v 
muzeu filmového mága Karla Zemana.

III.B a VI. třída se pro vysvědčení vypravily 
do Muzea pražských pověstí a strašidel.

IV. třída byla věrná Lysolajím a navštívila 
místní úřad. Žáci VII. třídy si užili exkurzi s 
vrchním sládkem v Únětickém pivovaru a 
IX. třída si šla pro vysvědčení do Národního 
muzea.

V týdnu před jarními prázdninami se 
uskutečnil v naší škole dlouho připravovaný 
projekt na téma „Moje budoucí povolání“. 
Účastnili se ho všichni žáci od 3. do 9. třídy, 
kteří vytvořili smíšené skupiny podle svého 

zájmu o určitou profesi. Učitelé zajistili pro 
žáky exkurze v různých firmách, kde děti měly 
možnost blíže se seznámit s určitou profesí, 
sledovat zaměstnance při práci, ptát se, fotit, 
případně si ji vyzkoušet prakticky. 

Žáci pak získané informace a materiály 
použili k vytvoření plakátů, které jsou nyní 
vystaveny ve vestibulu školy a zároveň využili 
interaktivní tabule, na nichž předvedli své 
prezentace ostatním skupinám zpracované v 
programu Powerpoint.

Projekt se setkal s velkým ohlasem, přinesl 
dětem cenné informace o různých profesích a 
rozšířil jejich dovednosti jak v oblasti vzájemné 
spolupráce, komunikace, dokumentace, práce 
na počítači a prezentování své práce.

I.A a II. třída si užily velmi příjemného 
povolání. Navštívily totiž divadelní představení 
Klapzubova jedenáctka v divadle Minor. Vřele 
doporučují celým rodinám. Představení je 
vtipné, svižné, nápadité. Děti i dospělí si v něm 
najdou každý svou „vrstvu“. 

Vyučování může být také neobyčejným 
zážitkem. V I.A začal 27. února projekt „Učíme 
se s pohádkou“. Během dopoledne děti plnily 
ve skupinách různé úkoly, dramatizovaly 
příběh, prožívaly poezii pohádky. První 
pohádkové dopoledne s Šípkovou Růženkou 
proběhlo 27. února. Červená Karkulka čeká 
na děti koncem března. I.B se inspirovala 
oblíbeným filmem „V peřině“. Děti ráno v 
pyžamu počítaly ovečky. Při českém jazyce 
dramatizovaly scény z filmu a zkoušely 
pohybem a mimikou vyjádřit rozličné pocity. 
Všichni si společně nakreslili svůj nejhezčí sen. 
Vyučování bylo zakončeno módní přehlídkou. 
Na oběd šly děti už v „civilu“.

Všechny děti se těší na jaro, druháci mají 
ještě o důvod více než ostatní. Letos se snaží 
více seznamovat se stromy. V září zaseli 
semena různých stromů a jaro ukáže, které 
stromové „miminko“ se má k světu.

Během února se všichni lysolajští obyvatelé 
mohli potěšit uměním dětí výtvarného 
kroužku pod vedením paní Zavadilové. Děti 
vystavovaly portréty hudebních skladatelů, 
vytvořily jevištní scénu pro opery Prodaná 
nevěsta, Rusalka a Liška Bystrouška. Výtvarně 
vyjadřovaly dojmy z hudby.

Na téma hudby ve výtvarném umění 
můžeme navázat uznáním hudebníkům v naší 
škole. Pěvecký sbor pod vedením paní učitelky 
Tomajkové a za houslového doprovodu paní 
učitelky Korcové účinkoval na Vítání nových 
občánků naší obce. Velká část sboru byla na 
horách, přesto děti (v menším počtu) zazpívaly 
tři písničky tak, že miminka ani nemukla.

Na závěr přehledu událostí ze školního 
života přejeme všem krásné jaro (a žádnou 
jarní únavu).

Jaroslava Mikolášová

Strašidelná vysvědčení 3.B 
Nastal den D. 31. leden byl pro mnohé 

dnem velkého otazníku. Co asi naleznou 

na papírovém listu s magickým nápisem 
VYSVĚDČENÍ? Protože třetí třída už je 
pěkná fuška a vyjmenovaná slova s násobilkou 
se nám zjevují i v noci, zvolili jsme si příhodné 
místo, kde si každý tu svou „parádu“ převezme. 
Muzeum pražských strašidel a pověstí bylo to 
pravé. Hned při vstupu se nám zatajil dech, 
když nás uvítal mrtvý mnich, jenž nás po celou 
dobu naší návštěvy fascinujícím způsobem 
zasvěcoval do tajuplného podsvětí staré 
matičky Prahy. Vykulené oči, otevřené pusy 
a hrobové ticho, které je srovnatelné s psaním 
pololetní písemky, jen dokazují, že jsme se - 
nasáklí zvláštní atmosférou - stali na okamžik 
součástí pradávných uliček, příběhů a osudů. 
Každý si převzal své vysvědčení z rukou 
mnicha pod bedlivým dozorem kostlivce a s 
mou malou asistencí. Myslím, že to byl určitě 
krásný zážitek.

Mgr. Daniela Benešová

Postřehy dětí ze 3.B 
(Neděste se, pravopis ještě nemáme 

probraný celý)
Zrovna když jsme vešli dovnitř, bylo tam 

strašidlo. Byl to bubák. No a já jsem taky 
Bubák dokonce Adam Bubák. ☺

Bylo tam i o kněžně, která chtěla mít na bálu 
něco, co nikdo neměl a tak poprosila pekaře, 
aby jí upekl střevíčky z chleba. Přišel pro ní 
ďábel v přestrojení za tanečníka a odnesl jí 
do pekla, protože použila chléb jinak než jako 
jídlo. Nejvíc se mi líbilo strašidlo komunismu. 
(Martinka)

Náš průvodce byl velice milý a vyprávěl nám 
pověsti o každém strašidlu. Strašidla vydávala 
podivné zvuky. Moc bych si přál jít tam znovu. 
( Vojtík )

Bylo to docela strašidelné. Zjistili jsme, jak 
bychom vypadali, kdybychom byli strašidla. 
(Davídě)

Cestou zpátky jsme viděli racky, létali asi tak 
metr a půl před nás. Moc se mi to líbilo, bylo 
to zajímavé. (Honzík)

Nahoře jsem se vůbec nebála. Ale pak jsme 
sešli dolů a tam už chrastěli řetězy a vyli vlci. 
Ze zdi vylézali ruce a nohy a například mnich, 
vodní víla a černá kočka a bylo tam zrcadlo a to 
se rozsvítilo a vypadalo, jak bychom vypadali 
jako strašidla. (Sára)

Víte, kdy byl založen Karlův most? Nevíte, 
tak já vám to řeknu – 1357, 9.7. v 5 hodin 31 
minut. A jestli se to chcete dovědět, tak tam 
jděte a užijte si to jako my. Hrozně se mi to 
líbilo. (Naty)

Když jsme byli dole tak jsem se já (Fanča) 
začala bát. Řekla jsem paní učitelce 

Benešové „Paní učitelko já se bojím i když 
to není opravdivé.“ Moc, moc se mi to líbilo. 
(Fanča)

Bylo to super. Vysvědčení nám rozdával 
kostlivec a mnich. Měla jsem radost. (Alenka–
Alík)

Nejvíce se mi líbila kostra. A vysvědčení 
bylo strašidelně úžasné. (Matýsek)

ZPRÁVY ZE ŠKOLY

Jen vzlétnout
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Výcvik záchrany tonoucího z ledu
V sobotu 26. ledna 2013 v dopoledních 
hodinách se část naší jednotky spolu s 
dalšími jednotkami dobrovolných hasičů 
zúčastnila výcviku na ledu. Zaměstnání se 
konalo na slepém rameni Vltavy v Libni 
pod dohledem zkušených instruktorů 
z holešovické hasičské stanice, která je 
vybavena a předurčena k záchranným 
pracím na vodě. Výcvik byl zaměřen na 
záchranu osob, pod nimiž se prolomil led.                                                                                                   
Celé cvičení probíhalo za velmi těžkých 
podmínek, protože se v tento den teplota 
pohybovala okolo -15 stupňů Celsia. Při 
výcviku jsme na sobě měli speciální suché 
obleky, které nám zapůjčili hasiči z HS-3. 
Tyto obleky však nijak výrazně neochraňují 
proti zimě, proto práce v nich za takových 
klimatických podmínek vyžaduje veliké 
sebezapření. Při výcviku jsme se naučili, jak 

se nejlépe pohybovat na zamrzlé hladině a 
pomoci tonoucímu za využití žebříku a lana. 
Přestože se lysolajští hasiči k podobným 
případům dostanou jen zřídka, byl pro nás 
tento výcvik velmi přínosným. Navzdory 
mrazivému počasí jsme si jej náležitě užili a 
určitě na něj jen tak nezapomeneme.

Další pro náš sbor významná událost se 
konala v sobotu 2. 2. 2013, a to v pořadí 
již 121. výroční valná hromada Sboru 
dobrovolných hasičů Lysolaje. Jako každý 
rok se skládala z části oficiální, která byla 
zahájena v 18 hodin, a z volně navazující 
části neoficiální, večerní zábavy, která se pak 
protáhla do nočních hodin. V úvodu večera 
starosta sboru Zdeněk Sedláček uvítal 
zástupce městské části Praha - Lysolaje pana 
starostu Ing. Hlubučka, zástupce MSH 
Praha a vzácné hosty z okolních sborů. 
Poté starosta SDH Lysolaje vyzval všechny 
přítomné k uctění památky zesnulých 
bratrů a sester minutou ticha. Následovaly 

volby do stanovami předepsaných komisí, 
a nato byly předneseny zprávy o činnosti 
hasičského sboru za uplynulý rok 2012. 
Po projevech starosty, velitele a dalších 
funkcionářů přišlo na řadu ocenění 
zasloužilých členů SDH, kterým byly 
uděleny stužky za dlouholetou aktivní 
činnost. Posledním bodem valné hromady 
byla diskuze, ve které naši hosté přednesli 
zdravice a popřáli našemu sboru mnoho 
úspěchů při další činnosti. Na závěr valné 
hromady popřál Zdeněk Sedláček všem 
hostům příjemnou zábavu při navazující 
taneční zábavě a nabídl občerstvení 
připravené členkami sboru.

Dne 16. března se od 15.00 v sále 
hasičské zbrojnice konal tadiční dětský 
karneval.. Více informací o činnosti, 
akcích a historii našeho sboru naleznete 
na internetových stránkách http://sdh-
lysolaje.webnode.cz/

Veronika Synková

Starosta SDH Lysolaje Zdeněk Sedláček Nácvik záchranných prací na ledu

Kdybyste náhodou okolo muzea šli, tak 
ho určitě navštivte, protože vás hezky uvítají. 
My jsme tam také byli na rozdávání našeho 
strašidelného vysvědčení . Myslím, že nejlepší 
strašidlo byl Golem ve sklepě. (Klárka)

Trochu jsme se báli, že vysvědčení budou 
strašidelná jako zdejší strašidla, ale nebyla. 
Odcházela jsem šťastná s hlavou plnou 
strašidel. Jednou budu vyprávět svým dětem. 
Bylo to nejlepší vysvědčení světa. (Agi)

Exkurze pilot aneb s hlavou v oblacích
Na okamžik si dvanáct dětí splnilo 

sen mnohých – usednout na místo pilota 
dopravního letadla, zažehnout motory a 
odlepit se od země s monstrem, které nás 
zpravidla unáší za teplem, odpočinkem a 
zážitky našich dovolených.

S kapitánskou čepicí na hlavě, joystickem 
a nepřeberným množstvím páček, tlačítek, 
budíků a kontrolek každý z nich zvážněl, 
dospěl a neuvěřitelně si to užíval. To vše 
probíhalo pod vedením dopravního pilota, 
který děti trpělivě zasvěcoval do profese 
„nebeských řidičů“. Dotazů bylo mnoho 
a žádný nezůstal nezodpovězen. Pokud 
zatoužíte stát se pilotem, budete muset rozbít 
pořádně velké prasátko nebo rozpárat slamník, 
neboť částka za takové studium se pohybuje v 

rozmezí 700 tisíc až 1,5 milionu Kč. Trochu 
drahé vzdělání, že? Nebo si to můžete alespoň 
vyzkoušet jako my na leteckém simulátoru, 
který je k nerozeznání od skutečného kokpitu 
letadla. A věřte, že to stojí za to!

Tímto bych ráda moc poděkovala 
společnosti iPilot, která dětem tento nevšední 
zážitek umožnila a také pilotu Marku 
Černochovi za jeho trpělivé vedení, zajímavé 
povídání a hladké přistání.

Daniela Benešová

Zprávy ze školky
Měsíce leden a únor k nám byly štědré svou 
sněhovou nadílkou, a tak si mohly užít sněhu 
i děti, které se v letošním roce nedostaly 
nikam na hory.

V pondělí 14. ledna jsme měli ve školce 
divadelní představení O Smolíčkovi. Pohádka 
byla plná písniček, velmi pěkných loutek a 
herci zapojili do hry i děti.

Hned druhý den jsme si s dětmi zacvičili ve 
školní tělocvičně. Připravili jsme překážkové 
dráhy, děti si zasoutěžily a vyzkoušely i 
cvičení na ribstolech.

Začátkem února jsme s dětmi začali 
pracovat na přípravách na Masopust. Děti 
se dozvídaly nové poznatky o různých 
řemeslech a profesích, naučily se nové 

písničky a říkadla k této tématice a každý si 
vyrobil vlastní masku na masopustní průvod. 

V úterý 12. února jsme s dětmi napekli 
slané pečivo, které děti samy připravily. Od 
krájení těsta, potírání vejcem, strouhání 
sýru až po zdobení. Ve třídě jsme si udělali 
diskotéku a pak už jsme se v maskách vydali 
do školy. Děti zazpívaly písničky a nabídly 
kamarádům slané tyčinky, za které sklidily 
velkou pochvalu. Bylo to velmi příjemné 
dopoledne. Škoda jen, že hustě sněžilo a když 
jsme dorazili na úřad naší městské části, tak 
jsme měli masky celé zmáčené. Počasím se 
ale nadšení dětí nijak nezmenšilo. Myslím, že 
si tento den užili všichni děti i my dospělí. 

Ve čtvrtek 28. února navštívil školku 
kouzelník se svým představením Zlobivé 
míčky a nad některými kouzly nechápavě 
žasly nejen děti. 

Od 11. února jsme začali opět jezdit na 
plavecký výcvik do Radlic. Čeká nás 20 lekcí 
a doufáme, že se dětem bude výuka líbit a 
naučí se plavat.

Denisa Vranová

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
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Pětihvězdičkový hotel Praha v Dejvicích už 
nebude sloužit jako hotel. Dosavadní majitel 
ho prodal. Novým vlastníkem je kyperská 
společnost Maraflex Limited, za kterou stojí 
mediální podnikatel František Savov. S dalším 
osudem hotelu  vyskytl se na naší mediální 
scéně neobvyklý jev – MfDNES říká, že 
Savov chce hotel zbořit a na jeho pozemcích 
postavit vily, Právo píše, že chce hotel předělat 
na luxusní byty. Stejně tak jsou rozděleni 
architekti ve svém názoru na kvalitu stavby. 
Hotel v tzv. Bondyho zahradě (jiní uvádějí 
Petschkově) stavěli komunisti v letech 1971 – 
1980 pro své prominenty. Na jeho podobě se 
podíleli přední architekti – Jaroslav Paroubek, 
Jan Sedláček, Arnošt Navrátil, Radek Černý 
a Luděk Todl. Nabízel 136 pokojů včetně 52 
apartmá, prezidentské apartmá o 370 metrech, 
salónky, konferenční místnost i kino. 

· V někdejším výstavním pavilónu 
obchodního zastupitelstí SSSR na 
Sibiřském náměstí vznikla pravoslavná 
modlitebna sv. Ludmily České. Kruhový 
pavilon o ploše 500 metrů byl postaven 
v roce 1975 podle návrhu architektů 
Vladimíra Mošny, Borise Rákosníka 
a Vratislava Růžičky na místě starého 
Bučkova statku čp. 6 a jeho špejcharu. 
Donedávna zde byl salon historických aut.

· Kladenský magistrát o rok prodloužil 
platnost povolení k demolici barokního 
pivovaru v nedalekém Buštěhradu, které 
vypršelo letošního 31. ledna. Vlastníkem 
areálu je společnost Level, která tam podle 
původních plánů chtěla postavit bytovky. 
Během šesti let od vzniku plánu se proti 
demolici objektu postavila část místních 
obyvatel. Majítelé požádali o prodloužení 
kvůli náročnosti rozhodnutí o využití 
objektu, uvedl mluvčí magistrátu Frček. 
Podle zástupce společnosti Level Pavla 
Rumla zatím není definitivně jasné, co a 
kdo bude v areálu stavět. Nedokázal ani 
sdělit, jestli bude muset bývalý pivovar 
stavbě ustoupit, nebo bude její součástí.

· Bílý medvěd na Kulaťáku stát bude. 
Budova architekta Hubičky, která budí 
značné  rozpaky veřejnosti laické i 
odborné, dostala
souhlasný posudek EIA (posudek vlivu 
na životní prostředí). Výstavbu podpořili 
zastupitelé ODS a sociálních demokratů 
Prahy 6. 

· Knihu Stanislava Musila Sláva a 
zánik starých pražských pivovarů vydalo 
břevnovské nakladatelství Plot. První 
díl projektu mapuje pivovary na Starém 
Městě pražském.

· Pobočka České spořitelny na 

Vítězném náměstí už je po rekonstrukci a 
znovu v provozu. Přechodná pobočka na 
Hradčanská zůstala zachována.

· Dejvické divadlo sbírá ceny kde 
může! Ivan Trojan dostal Českého lva 
za ztvárnění postavy vyšetřovatele ve 
filmu Ve stínu, také jej diváci označili za 
nejoblíbenějšího herce. Klára Melíšková, 
rovněž herečka Dejvického divadla, 
dostala Lva za vedlejší ženskou roli ve 
filmu Čtyři slunce. Lvy zcela ovládla 
kriminálka Ve stínu, která dostala devět 
cen. Režíroval ji David Ondříček, který 
pro DD nastudoval úspěšnou komedii 39 
stupňů.

Rozdávaly se též ceny Alfreda Radoka. 
Dejvické divadlo se stalo divadlem roku, 
Krobotův Brian nejúspěšnější českou 
hrou, která měla loni premiéru, a Ucpanej 
systém režiséra Vajdičky byl pak vyhlášen 
inscenací roku. Za cenu Boha v této hře 
byl znovu ověnčen Ivan Trojan.

Jinak ale Dejvické divadlo prožívá 
vzhledem k dlouhodobější nemoci hlasivek 
herce Martina Myšičky organizačně velmi 
náročné období.

· V pasáži Riviera na Kulaťáku otevřeli 
bioprodejnu. 

Zamýšlený veleslavínský terminál 
nebude – potvrdili pražští radní. 
Gigantická stavba měla stát 1,3 miliardy 
korun. Brusel, který dotuje stavbu metra 
sedmi miliardami, ji mezi požadované 
stavby nezahrnul. Město ale nehodlá slevit 
z plánu přesunout autobusy z Kulaťáku 
k veleslavínskému nádraží. Sdružení 
Veleslavín – Vokovice k životu ale namítá, 
že by tak z Veleslavína odjíždělo 900 
autobusů denně. 

· Na Kulaťák se vrátily farmářské trhy. 
Pořádány budou každou sobotu od osmi 
hodin do dvou.

· V bubenečské kavárně – galerii 
Kabinet v Rooseveltově ulici je výstava 
fotografií hudebníků od Áji Dvořáčkové 
a Norbi Kovácse. Potrvá do 6. dubna. 
Jako ukázku uvádíme portrét zpěváka Bílé 
nemoci Zdeňka Hříbala. 

 Buštěhradskému pivovaru hrozí demolice

Bílý medvěd arch. Hubičky na "Kulaťáku"

Martin Myšička

Zpěvák Bílé nemoci Zdeněk HříbalModlitebna sv. Ludmily v Bubenči

ZA HUMNY
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· Trojská zoologická zahrada zprovoznila 
novou vyhlídkovou stezku „Zakázanka“. Po-
slední březnový víkend pak bude veřejnosti 
představen nový pavilón pro slony, hrochy a 
antilopy, otevře také nová restaurace. Ve vý-
hledu se má letos zprovoznit ještě pavilon pro 
velemloky. 

· Snad již v roce 2015 bude želez-
niční zastávka v Podbabě skutečností. 
Dočkáme se tak lepší možnosti využít 
příměstské železniční dopravy. Již vy-
budovaná konečná stanice tramvají v 
Podbabě bude mít konečně ten pravý 
smysl. Správa železniční dopravní ces-
ty (SŽDC) zahájila modernizaci trati 
z Holešovic do Bubenče. Jde o posled-
ní díl koridoru, který vede do Ústí nad 
Labem a dále do Německa. Součástí 
modernizace je především vytvoření 
nového svršku, který umožní zvýšit 
rychlost vlaků ze 60 na 90 kilometrů v 
hodině. Zároveň bude vybudován kilo-
metr a půl protihlukových stěn, které 
ocení převážně občané Prahy 6, kteří 
bydlí v bezprostřední blízkosti trati. 
Cena celého díla je plánována na 1,3 
miliardy korun. Zastávka v Podbabě je 
tedy logickým vyústěním tohoto plá-
nu. Tak aby železnice navazovala na 
tramvaj a ne jen na autobus, jako je to 
momentálně na nádraží v Bubenči.

· Jedenáctého února ráno hořelo v 
areálu zámečku ve Statenicích, histo-
rická budova však zůstala netknuta. 
Škoda na objektu, kterému se pro-
padla střecha,  vyšplhala na 300 tisíc 
korun, při požáru uhořel neznámý člo-
věk, pravděpodobně bezdomovec.

· Od dubna v Praze zdraží odtahy 
aut. Úplný odtah vyjde na 1 900 ko-
run, neúplný 1 250 korun, odah tam 
i zpět 3 600 korun, technický úkon 
(nadzdvihnutí vozu) 1 300 korun. Na 
parkovišti se platí 250 korun za první 
tři započaté dny, pak 400 korun, po 
půl roce 50 korun. Průměrně se v Pra-
ze ročně odtáhne 40 tisíc aut. V Praze 
6 se momentálně chystá jarní čištění 
ulic, odtahovat vozy na záchytná par-
koviště ale radnice nehodlá.

fefík

Mateřské centrum Liška o.s.
Lysolajské rodinné centrum nejen pro děti

Ráda bych poděkovala všem dobrovolníkům, kteří v Lišce připravili v roce 2012 bohatý 
program pro rodiny v Lysolajích. Již 19. března oslavíme s Liškou druhé narozeniny a jsem 
moc ráda, že se jí dobře daří. Připravili jsme pro vás nové akce, můžete se přijít podívat na 
úterní odpolední dílny Šikovné tlapky, chystáme večerní dílny pro maminky. Díky přidělené 
dotaci od městské části Praha - Lysolaje rozšíříme program o další přednášky, výtvarné 
dílny, divadla a další zajímavé akce. Připravujeme opět letní příměstský tábor v posledním 
srpnovém týdnu. 
Děkuji městské části Praha – Lysolaje a všem našim příznivcům za podporu a přízeň 
i v roce 2013.

Liška Marcela
 
Březen
11. 3. Beránek
18. 3. Bylinková vajíčka
19. 3. Oslava 2. narozenin Lišky na hřišti Lištička
23. 3. "Ukliďme svět" v Lysolajích - 9:00 hod. 
25. 3. Zaječí stojánek na vajíčko

Duben
8. 4. Berušky z kamínků
9. 4. NOVÉ - 16:00 hod. Šikovné tlapky Jarní malování
15. 4. Chobotnička
22. 4. Zvířátka na kolíčku
29. 4. Vytrhávaný obrázek

Květen
6. 5. Srdíčko pro maminku
7. 5. NOVÉ - 16:00 hod. Šikovné tlapky Malované květináče pro maminku

15. 4.-16. 4. Jarní bazar v Lišce od16:00 – 18:30
Tradiční provětrání šatníků při oblíbeném jarním bazaru – tentokrát v pondělí a úterý 
odpoledne. Oblečení, jarní/letní věci, kola, odrážedla, kočárky a jiné potřeby pro děti. 
V pondělí od 15:30 do 16:30 hodin přijímáme zboží do prodeje, kupující mohou přijít 
od 16:00 hodin. Prodejci prosím přineste si seznam zboží ve dvou kopiích. Formulář 
najdete v sekci Bazar na webu www.mc-liska.cz.

Cvičení s Liškou - pravidelně každé pondělí
Cvičíme s Liškou od 15:45 do 17:15 v tělocvičně ZŠ. Nově můžete přihlásit děti od 
pěti let na cvičení bez přítomnosti rodiče. Školkové děti vyzvedneme, převedeme na 
cvičení a předáme rodičům po cvičení do 17:15. Cena kroužku za pololetí 600 Kč/15 
lekcí. Zájemci o cvičení se mohou přihlásit přímo ve školce nebo na tel. 775 210 624.

Hudební škola Yamaha
Pravidelně ve středu od 9:30 a 10:30. Hudební škola má přihlášeno 14 žáčků. Případní 
noví zájemci se mohou průběžně přihlašovat nebo se přijít podívat přímo do hodiny.
 
Web: www.mc-liska.cz, tel.: 775 210 624
Patronem MC Liška je městská část Praha - Lysolaje

Požár ve Statenicích
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BIO KONTEJNERY

6.4.2013 ve 13 - 16 hodin
ul. Štěpnice - Zavážka
 
13.4.2013 ve 13 - 16 hodin
ZO V Háji - ulice Poustka
27.4.2013  ve 13 -16 hodin               
 areál Housle – 
prostranství u bazénu
 

VOK KONTEJNERY

16.4.2013 ve 14 - 18 hodin
ul. Lysolajské údolí u č.p. 
115/33
ul. Hřebenová u č.p. 181
14.5.2013  ve 14 - 18 hodin         
ul. Dolina, otáčka MHD

PRONÁJEM OBECNÍHO MAJETKU
Předmět pronájmu : Nemovitost na adrese Lysolajské údolí č.p. 119,

parcela č. 67 v k.ú. Lysolaje, LV 414 (současná prodejna Michelské pekárny
vedle hasičské zbrojnice).

Více informací: ÚMČ Praha - Lysolaje, Kovárenská 8/5, Praha - Lysolaje
165 00, na telefonním čísle 220 921 959

či na e-mail umc@praha-lysolaje.cz.

Chcete se dozvědět všechny novinky mezi prvními?
Jak jste jistě všichni zaregistrovali v našich vývěskách, byl pro nepřízeň počasí 

přesunut jarní úklid naší městské části na 6. dubna, stejně jako turnaj v petanque. I 
tuto informaci jste si mohli jednoduše přečíst ve svém mobilu. 

Někteří si již zvykli dostávat zprávy o nečekaných změnách, plánovaných akcích 
či jiné důležité informace prostřednictvím SMS či do mailových schránek. Pokud i 
vy chcete vyzkoušet, jak tato služba funguje a zda vám vyhovuje, obraťte se na úřad 

naší městské části.  
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Lysolajský zpravodaj

vydává: 
Úřad městské části Praha – 

Lysolaje,
Kovárenská 8/5, 

165 00 Praha – Lysolaje
tel.: 220 921 959;
 fax: 233 920 297

e–mail: umc@praha–lysolaje. cz;
www. praha–lysolaje. cz

příště vychází: 
31. 5. 2013 v nákladu 650 ks

uzávěrka 17. 5. 2013

periodikum je v evidenci 
MK ČR E 11537

Za věcnou správnost textů 
odpovídají autoři, příspěvky 

nemusí 
vyjadřovat názor redakce.

Tisk zajišťuje 
FaLon, José Martího 31,

Praha 6 – Veleslavín
www.falon.cz

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Koupím pozemek zde v 
Lysolajích, vhodný pro stavbu 

skromného domku.
Předem děkuji za nabídky nebo 

doporučení.

Lukáš Sládek, tel.:
 739 626 269

Hledám k pronájmu chatku v 
zahrádkářské osadě v Lysolajích.

Za nabídky děkuji, tel.:
 604 930 227

Dne 16. března se v sále hasičské 
zbrojnice v Lysolajích konala členská 
schůze ZO ČZS "Na zavážkách“.

Schůzi řídil a zahájil místopředseda 
ZO př. Tesař.  Zprávu o činnosti výboru 
přednesl předseda ČZS Ing. Ctibor 
a zprávu o revizi hospodaření za rok 
2012 přednesla členka revizní skupiny 
př. Paďourová. Ve zprávě výboru bylo 
zdůrazněno završení úsilí o další stálou 
existenci zahrádkových osad Na zavážkách 
a vyzdviženy úkoly a povinnosti členů ZO 
v souvislosti s dlouhodobou perspektivou 
existence zahrádkových osad Na zavážkách 
s poděkováním zastupitelstvu MČ Praha - 
Lysolaje, výsledky hospodaření ZO v roce 
2012 a návrh rozpočtu na rok 2013. Byla 
vyzdvihnuta potřeba doplnit výbor ZO o 
nové členy. V této souvislosti byla podána 
informace o ukončení podnájmu zahrádky 
č.1 v osadě Zavážka I př. Kulhánkem z 
vážných rodinných důvodů a ukončení jeho 
činnosti ve funkci člena výboru a předložen 
návrh na zvolení př. Zelenkové rovněž ze 
Zavážky I na novou členku výboru.

 Předseda ocenil vzájemně dobré 
vztahy zahrádkářů Na zavážkách a MČ 
Praha - Lysolaje a pozval všechny členy na 
jarní akce městské části Praha - Lysolaje 
i zahrádkářů, na brigádu při přistavení 
kontejneru na bioodpad a možnost 
pro všechny členy uklidit si zahrádky 
a bioodpad touto cestou ekologicky 
zlikvidovat. Přítomní členové ZO obdrželi 
při prezenci ve formě Zpravodaje písemné 
materiály - návrh usnesení, návrh rozpočtu 
ZO na rok 2013, vyhodnocení hospodaření 
za rok 2012, návrh usnesení a nově též 
postup při změně podnájmu zahrádky a 
prodeji chatky. K hospodaření ZO předseda 
podtrhl odpovědnost výboru při čerpání 
rozpočtu, který dosahuje již výše 1,5 
milionu korun. Podrobně se věnoval situaci, 
která vznikla po zjištění velkého úniku vody 
mimo podružné vodoměry (více než 1 
milion litrů) a nutnosti urychleně provést 
rekonstrukci vodovodu (kovového potrubí 
uloženého v zemi) v 1. etapě na Zavážce II, 
po které bude na jaře pokračovat 2. etapa 
rekonstrukce pod silnicí mezi Zavážkami I 
a Zavážkami II a v zahrádce č. 2 na Zavážce 
I. 

Byl předložen návrh na ukončení členství 
v ČZS př. Pawluse a současně ukončení 
podnájmu zahrádky č. 78 na Zavážce II. 
Důvodem je vážné porušení osadního řádu, 
nezaplacení předepsané výše podnájmu 
a ostatních poplatků v dohodnutých 
termínech. Pan Pawlus se na jednání 
členské schůze nedostavil přesto, že byl 
řádně pozván. 

Dále byl předložen návrh výboru na 
postupné zaplombování všech podružných 

vodoměrů. V případě nemožnosti ověřit 
stavy počítadla při uzávěru a následném 
spuštění vodovodu bude uzavřen přívod 
vody na konkrétní zahrádku a při 
dodatečném 
odplombování bude vyžadován poplatek ve 
výši 500 Kč.

Další předložený návrh se týkal uzavírání 
nových podnájemních smluv na dobu 
určitou jednoho roku s tím, že v případě 
oboustranné spokojenosti bude smlouva 
automaticky prodloužena na dobu 
neurčitou.

V dalším bodě revizní zprávu přečetla 
členka revizní komise př. Paďourová. 

Revizní komise neshledala v hospodaření 
ZO závady a navrhla členské schůzi schválit 
hospodaření ZO ČZS za rok 2012.

       Ve třetím bodě byli při příležitosti 
jejich životních jubileí oceněni členové a 
členky ZO.  V diskusi, která následovala 
po těchto bodech vystoupily MUDr. 
Štědrá i př. Pawlicová s oceněním práce 
ZO a dalších 6 členů ZO: př. Mendl k 
důležitosti provedené 1. části rekonstrukce 
vodovodu, př. Vodrážková (zahr. č. 22/
Zavážka II) s připomínkou ke studentům 
ČZU, k parkování jejich vozidel okolo 
plotu osady Zavážka II a k potřebě opravy 
vyjetých kolejí v souvislosti s nekázní 
některých řidičů při jízdě uvnitř areálu Z II. 
Př. Doul (zahr. č. 6/ZII) odmítl navržené 
plombování podružných vodoměrů, př. 
Vondráček (zahr. 1/Z II) s dotazem kdo 
a jak je odpovědný za sekání a úklid trávy 
okolo plotu Zavážky II, př. Tůma (zahr. 12A 
Zavážka I) k možnosti hradit podnájemné 
a další poplatky ve dvou splátkách) a nová 
členka př. Steinerová (zahr. č.68/Zavážka 
II) s dotazem na problematiku vztahů mezi 
zahrádkáři. Př. Meidl (zahr. č.11/Z I) ocenil 
práci členů vodohospodářské komise. 
Připomínky členů byly zodpovězeny př. 
Tesařem a předsedou ZO, předloženými 
návrhy se bude výbor zabývat. 

Členská schůze pak vyslechla stanovisko 
návrhové komise a po informaci o počtu 
přítomných členů byl předložený písemný 
návrh usnesení schválen všemi přítomnými 
s výjimkou 1 hlasu proti návrhu. 

Marie Trnková

Z ČINNOSTI ZO ČZS NA ZAVÁŽKÁCH



 12 LYSOLAJSKÝ ZPRAVODAJ

Pozvánka
Nejočekávanější akce roku se blíží!

SLAVNOST KVĚTŮ 2013
18. 5. od 14:00 hodin

Všichni jste srdečně zváni - přijďte prožít příjemné odpoledne v 
Houslích

V bohatém programu pro malé i velké vystoupí děti z mateřské i 
základní školy

Stálice naší přírodní scény – kapely Blue Moon Band, Docenti a 
OOZ

Letos poprvé Ondřej Hejma a Žlutý Pes

Dětské atrakce
Divadélko

Zábava i volná tvorba s MC Liška

Dobré jídlo a pití
Bohatá tombola

Přijďte se bavit a odpočívat!

Veřejné projednání 
návrhu na využití a nový 
vzhled obecní budovy na 
adrese Lysolajské údolí 
25 ve středu 3. 4. 2013 
od 18:00 v sálu hasičské 

zbrojnice

Občané se na zasedání 
mohou taktéž dotazovat 

starosty i na ostatní 
záležitosti městské části 

Praha – Lysolaje. 

Pronájem obecních 
pozemků

Upozorňujeme 
všechny, kdo mají 
pronajaty obecní 

pozemky, že termín 
platby právě vypršel. 
Předejděte písemné 

upomínce a proveďte 
platbu co nejdříve.   

V březnu prach - jistý hrách.

Březnový sníh zaorati jest, jako když 
pohnojí.

Kolik mlh v březnu k nebi stoupá, 
tolik bude ještě mrazů po velikonocích.

Březen suchý, duben mikrý a květen 
větrný pytle obilím a sudy vínem naplní.

Za rovnodenní větry nelení. 

V březnu vítr, v dubnu déšť - pak jistě 
úrodný rok jest.

Zima, kterou Tomáš nese dlouho 
námi ještě třese

Je-li na svatého Josefa vítr, potrvá čtvrt 
roku.

Panna Maria sfoukne svíčku a svatý 
Michal ji rozsvítí. 

Když dubnový vítr do stodoly fučí, po 
žních díru nenajde.

Jak hluboko v dubnu namokne, tak 
hluboko v máji vyschne.

Hodně-li v dubnu vítr duje, stodola se 
naplňuje.

Dubnový sníh rodí trávu.

Je-li Zelený čtvrtek bílý, tak je léto 
teplé. Prší-li na Boží hod velikonoční, 
bodou všecky neděle až do letnic deštivé.

Ondřej mosty staví, Jiří je odplaví.

PRANOSTIKY NA BŘEZEN – DUBEN

Anketní otázka

Jak jste si jistě všichni povšimli, 
vzhledem k nutným úsporným 

opatřením nacházíte ve vaší poštovní 
schránce Lysolajský zpravodaj méně 
často než v letech předešlých.  Na váš 
dvouměsíčník  se nově  můžete těšit 
ke konci každého  lichého měsíce v 

roce. Na základě vašeho zájmu zůstane 
zachován jeho informativní  charakter, 
přibude obrazových materiálů a stálé 
rubriky se rozrostou např. o sportovní 
okénko či regionální kulturní přehled.  

Anketní otázka na měsíc březen/
duben: 

Obecní  domeček v Lysolajském údolí  
či, chcete-li, tzv. krámeček u zastávky 
autobusu, nyní zeje prázdnotou. Jaký 

typ provozovny či služeb byste na tomto 
místě uvítali?

Na vaše nápady se těšíme na úřadu 
naší městské části. Přijďte, pište, 

telefonujte, a nebo si „krámeček“ rovnou 
pronajměte.
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Kulturní přehled 2013

6.4.  Aprílový petanquový turnaj – 14:00 na hřišti u Zázračné studánky

13.4. Beseda s dr. Stanislavem Peleškou –  14:00 sál hasičské zbrojnice - beseda

pro zahrádkáře a milovníky zahrad

18.5. Slavnost květů – tradiční vítání jara v Houslích

13.6. Lysolajský běh – 5. ročník oblíbeného krosu

září 2013 O pohár starosty - tradiční čtyřboj

8.9. Zahradník roku 2013 - 3. ročník

       Výroční turnaj v petanque

15.9. Mariánská pouť – 150 let kapličky Panny Marie Bolestné v Houslích

5.10. Drakiáda – 14.00 na poli nad Zázračnou studánkou

24.11. Vánoční dílna – dekorace na sváteční stůl i stromeček

1.12. Rozsvěcení vánočního stromu – zahájení adventu v Lysolajích

8.12. Bronzová neděle - Mikulášská besídka - 14:00 sál hasičské zbrojnice

15. 12. Stříbrná neděle - Vánoční turnaj v petanque - 14:00 hřiště hřiště u

 Zázračné studánky

22. 12. Zlatá neděle - Vánoční koncert – sál hasičské zbrojnice

24. 12. Půlnoční mše u Kapličky v Houslích

Změna programu vyhrazena, termíny a místa konání dle aktuálního počasí

Poplatek za psy

V okamžiku, kdy máte v rukou 
toto vydání Lysolajského 
zpravodaje, je již opravdu 
minutu po dvanácté – poplatky 
za vaše psí miláčky měly být 
uhrazeny do 31. března 2013. 
Pokud jste tak dosud neučinili, 
pospíchejte na ÚMČ a uveďte 
své záležitosti do souladu 
se zákonem. Vodítkem, jak 
má postupovat zákonů dbalý 
majitel psa, vám mohou být 
následující informace.

Poplatek je stanoven na 
území hl. m. Prahy (tedy i v 
Lysolajích) na 1500 Kč za 
jednoho psa, za druhého a 
dalšího pak 2250 Kč ročně, 
žije-li pes
v bytovém domě. Pokud je pes  
přihlášen v rodinném domě, 
činí poplatek za jednoho 
psa 300 Kč, za druhého a 
dalšího psa pak 600 Kč ročně. 
Platby jsou zproštěny osoby 
nevidomé, bezmocné, držitelé 
ZTP/P. Důchodců se týká 
platba 200 Kč za jednoho a 
300 Kč za každého dalšího 
psa. 

Každého psa staršího tří 
měsíců věku je nutno  přihlásit 
nejpozději  do 15 dnů po jeho 
nabytí. Poplatků jsou zproštěni 
majitelé psů z útulků, a to 
po dobu dvou let od jejich 
nabytí. Každý pes musí být ze 
zákona  do završení 6 měsíců 
věku očipován nebo tetován 
a trvale opatřen identifikační 
známkou .

Vyhláška v plném znění je k 
dispozici na ÚMČ Praha – 
Lysolaje.
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Kniha nebo knihy?
Bible, tak jak se vydává v dnešní 
době, vypadá zpravidla jako jedna 
(většinou dost velká) kniha. Ale 
je tomu skutečně tak? Když ji 
člověk otevře, určitě si všimne, 
že se dělí na dvě základní části, 
totiž na Starý a Nový zákon. I 
tyto dvě větší části se dále dělí na 
menší, tzv. knihy. Bible se tedy 
skládá z knih a dalo by se říci, že 
je dokonce jakousi knihovnou. 
Napovídá to ostatně i sám 
název. My ho známe z latiny, ale 
jedná se o původně řecké slovo 
v množném čísle. Slovo biblia tak 
znamenalo knihy, v době vzniku 
Bible ovšem spíše svitky. Bible je 
tedy kniha a zároveň knihy. Nebo 
také kniha složená z knih. Ačkoli 
mají tyto knihy určitou vůdčí 
myšlenku, jsou velmi rozmanité 
co do tématu, literárního druhu 
či způsobu podání. Základní 
lidskou zkušenost zde máme 
zaznamenanou ve formě 
vyprávění, zákonů nebo poezie. 
Přestože biblický text vznikal 
před mnoha a mnoha staletími, 
ve svých základních liniích je 
stále velmi aktuální. Člověk se 
zkrátka tak moc nemění…

Podíváme-li se na Bibli 
pohledem dnešního člověka, 
najdeme zde třeba historický 
román, detektivní příběh, 
milostnou poezii, sci-fi nebo 
obsáhlé genealogie. Něco z toho 
se pokusíme ukázat.

sestra Marie

Detektivka v Bibli!
Detektivní zápletka s mrtvolou 
v pokoji uzamčeném zevnitř, 
netypická zbraň vlastní výroby po 
činu ukrytá v těle zavražděného, 
útok z neočekávané strany, 
úniková cesta přes toaletu 
(v době, kdy ještě nebyly záchody 
splachovací, a pachatel neutíkal 
okýnkem…). Připomíná vám 
to něco? Ne, není to Agatha 
Christie, je to příběh z Bible. 
Kniha Soudců, kapitola třetí, 
verše 12 až 30. Ostatně celá 
kniha Soudců je velmi zajímavá. 
Doporučujeme.

sestra Diana

Pro zájemce: Český překlad 
Bible lze najít na internetu na 
adrese: www.biblenet.cz

Bohoslužby o Velikonocích
I letos všechny srdečně zveme na velikonoční bohoslužby ve 

Svatém týdnu a o Velikonocích v naší kapli:

24. 3. Květná neděle - 8:00 hod. mše svatá (začíná svěcením 
ratolestí a průvodem)

28. 3. Zelený čtvrtek - 18:00 hod. mše svatá na památku 
Večeře Páně

29. 3. Velký pátek - 7:00 hod. „temné hodinky“; 18:00 hod. 
památka umučení Páně

30. 3. Bílá sobota - 7:00 hod. „temné hodinky“; 20:00 hod. 
Velikonoční vigilie

31. 3. Neděle – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně - 8:00 hod. 
mše svatá

1. 4. až 6. 4. ve velikonočním oktávu denně mše svatá v 8:00 
hod.

7. 4. Druhá neděle velikonoční (neděle Božího milosrdenství) 
- 8:00 hod. mše svatá

Velikonoční dobrota

Beránek pro náročné
Výroba je pracnější, časově náročnější, ale výsledek je exkluzivní. 

Na tradiční velikonoční pečení  budeme poptřebovat : 14 dkg másla, 
14 dkg krupicového cukru, 14 dkg čokolády, 14 dkg mletých ořechů nebo 
mandlí, 7 dkg strouhanky či drcených piškotů, 6 vajíček, citronovou kůru, 
na špičku nože mleté skořice a hřebíčku, 1 lžíci rumu.

Na polevu budeme potřebovat: 15 dkg cukru, 180 ml vody, 9 dkg 
čokolády a kousek másla

 Pečeme v máslem vymazané a moukou vysypané formě asi hodinu. 
V míse utřeme máslo se žloutky, cukrem, citronovou kůrou, skořici a 

hřebíčkem. Opatrně vmícháme strouhanou čokoládu, sníh z bílků, mandle 
a strouhanku či mleté piškoty vlhčené porcí rumu. 

Pečeme v máslem vymazané a moukou vysypané formě asi hodinu.

Vychladlého beránka poléváme horkou čokoládovou polevou, děti 
dozdobí lentilkové oči, uvážeme mašličku a dáme uležet do chladna. 

Kdo čokoládu nerad, zdobí prosátým moučkovým cukrem. Nakonec, 
beránci bývají sněhobílí, nebo ne?

Dobrou chuť!

KLÁŠTER MNIŠEK KAZATELSKÉHO ŘÁDU



 LYSOLAJSKÝ ZPRAVODAJ 15

Vítězný snímek na téma Čekání na jaro 
s trefným názvem Kam to jaro zase 
jde… Stejně jako autor Miloš Komárek 
doufáme, že se vrátí a chvíli zůstane.  
Gratulaci posíláme Na Vinici . 
Téma příštího měsíce: Příroda se probudila 
do krásy. 
Fotografujte a své snímky přineste nebo 
pošlete na úřad naší městské části. 

Antilišák
Věřili byste, co všechno lze nasbírat 
na úseku 300 metrů lysolajských 
komunikací? Nelichotivé ocenění si 
tentokrát vysloužil majitel sbírky ojetých 
pneumatik. Sám dobře ví, že jarní úklid v 
garáži lze provádět i jinak. Doufejme, že 
si příště vzpomene na dobré vychování.

Webové stránky MČ Praha – 
Lysolaje získaly Cenu veřejnosti 
Letošní ročník krajského kola soutěže Zlatý 
erb 2013  má své vítěze. A slavnostní 
vyhlášení výsledků této soutěže  o nejlepší 
oficiální internetové stránky a elektronickou 
službu se tentokrát neobešlo bez přítomnosti 
zástupce naší městské části.

Lysolajské webové stránky, jejichž autorem 
je zaměstnanec ÚMČ Ing. Tomáš  Mokrejš, 
byly mezi kladně hodnocenými jmenovány 
hned několikrát. V kategorii stránek zřízených 
a spravovaných zdarma byly hodnoceny jako 
nejlepší, mezi stránkami  malých městských 
částí získaly u poroty páté místo. 

Co se týče prezentace tzv. povinných 
informací byly opět první a pochvaly se jim 
dostalo též za výtečnou navigaci webu. A 
především - získaly Cenu veřejnosti. 
Za autora a správce webových stránek MČ 
Praha – Lysolaje 
na slavnostním  ceremoniálu v prostorách 
Rezidence primátora převzala ocenění 
předsedkyně kulturní komise Michaela 
Císařová.

Děkujeme všem, kteří se do hlasování zapojili. 
Poděkování patří Ing. Mokrejšovi za skvělou 
reprezentaci naší městské části.  

FOTOSOUTĚŽ
ŽIVOTNÍ JUBILEA  

leden-březen  2013

paní Jaroslava Vycpálková
nar.  27. 1. 1938 - 75 let

paní Stanislava Stehlíková
nar.  26. 2. 1938 - 75 let

pan Milan Janda
nar.  7. 3. 1938 - 75 let 

paní Miluška Lávičková
nar.  23. 3. 1926 - 87 let 

Jubilantům upřímně gratulujeme.
Přejeme vše nejlepší a hodně 

zdraví do dalších let. 

Rozloučení

paní Anna Zajícová zesnula dne 4. 2. 2013 ve věku 62 let

pan Prof. MVDr. Vladimír Komárek, DrSc. zesnul dne 9. 2. 2013 ve věku 83 let

Kam to jaro zase jde?
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Nový FORD KUGA
Důmyslné SUV již v AMB Praha! 

· inteligentní pohon všech kol
· otevírání 5. dveří bez použití 
 rukou 
· SYNC – při dopravní nehodě 
 vůz automaticky telefonuje na 
 tísňovou linku

již od 565 940 Kč vč. DPH

Foto je pouze ilustrační.  Kombinovaná spotřeba: 5,3 – 7,7 l/100 km, Emise CO2: 139 – 179 g/km 

Výprodej stávající verze KUGA 

se slevou až 28%

Výkup protiúčtem

AMB KUGA 188x127.indd   1 06.02.13   17:02

V letošním roce se někteří členové Lysolajského Pétanque clubu již 
podruhé zúčastnili Zimní UBULIGY v Úněticích na největším krytém 
hříšti na pétanque, přímo v Únětickém pivovaru.

Na hřiště chodí hráči v zimě pravidelně trénovat každý pátek, někteří 
i v úterý.

Losem byl PK Lysolaje zařazen do 1., 3. a 4. hracího dne. Losuje se 
každý tým s každým po dvou družstvech a dvou hráčích.

1. Hrací den, který se konal v neděli 10. 2. 2013, se zapojilo šest týmů 
z devíti přihlášených. Hráči šli do hry s velkým nasazením, bohužel 
některým našim družstvům se nedařilo dle jejich představ. Výborný 
úspěch zaznamenal tým Ivany a Pepy Majerových, kteří porazili silného 
soupeře Rychtář team.

Do 3. hracího dne vyrazili naši borci s neutuchajícím elánem proti 
silnému soupeři PK Jupiter Vědomice 1, 2 a Skaut, kteří jsou oříškem i 
pro zkušené hráče, jakými jsou Majerovi a Bayerovi.

4. hrací den a zároveň den finálový se konal v sobotu 9. 3. Tento den 
začal dohrávanými zápasy ve skupině.

Lysolajský Pétanque club byl po hlavních bojích zařazen do 
semifinále „B“, ve kterém  bojoval o umístní s UBU Únětice, Clubem 
Radamiento Praha a Seniory A..

Po lítých bojích obsadil náš PK Lysolaje 3. místo.
Přestože loňský ročník jsme byli úspěšnější, nic nám dobrou náladu a 

hezký pocit ze hry nezkazilo.
Všichni účastníci byli odměněni nejen dobrým Únětickým pivem, 

které se podávalo zdarma, ale i poháry a drobnými dárky. Ženy, které 
se účastnily obou ročníků, dostaly od Únětického pivovaru kosmetické 
balíčky.

Pétanque hrají lidé, kteří mají rádi zábavu a pohodu. Je to hra, při 
které se zažije spousta legrace, ale je to také hra zajímavá se spoustou 
kombinací .

Přijďte se o tom přesvědčit od poloviny dubna na naše pétanquové 
hřiště u Zázračné studánky v Lysolajích, kde se budeme každý pátek 
od 18:00 hodin scházet k pravidelnému tréninku pod vedením trenéra 
s mezinárodní licencí.

Milada Komárková

2. ROČNÍK ZIMNÍ UBULIGY V ÚNĚTICÍCH


