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Úvodní sLovo

Vážení a milí spoluobčané,
velice mě potěšila vaše vysoká účast na 
jarní brigádě. Podařilo se nám po zimě 
uklidit část Houslí, vyhrabat listí v je-
jich přední části a kolem pramene až  
k bazéně. Skupinka dobrovolníků vyčis-
tila příkopy podél silnice, leckdy až do 
polí k Horoměřicím a mnozí z vás ukli-
dili nepořádek a vyhrabali starou trávu  
v okolí svých domů. Aktivně se zapojili 
i zahrádkáři z našich osad. Velice děkuji 
všem, kteří přišli a pomáhají nám zkráš-
lovat Lysolaje.

Máme za sebou první jarní kulturní 
akce. Velikonoční dílna se vydařila. 
Děti i dospělí upletli spoustu věnečků 
a pomlázek. Jen s obstaráváním vrbo-
vého proutí je rok od roku větší pro-
blém (letos přijelo až z Kutnohorska  
a ze severních Čech). Proto jsme se roz-
hodli vysázet v letošním roce u mostu 
na začátku Žákovské ulice nové obecní 
vrboviště.

Na aprílovou neděli vysvitlo sluníčko 
a plánovaný petanquový turnaj tudíž 
přilákal mnoho sportovců, kteří změřili 
své síly. Dobře si vedli především členo-
vé Petanque clubu Lysolaje, kteří celou 
zimu poctivě trénovali na pravidelných 
srazech v krytých prostorách pivovaru  
v Úněticích. S jarním počasím si opět 
můžete přijít zahrát s ostatními každý 
pátek od 18 hodin na hřiště nad Zázrač-
nou studánkou.

Velikonoce v Lysolajích proběhly tra-
dičně – pečení mazanců, barvení vajíček, 
zástupy koledníků a návštěvy sousedů  
i přes nepřízeň počasí přinesly všem ra-
dost a dobrou náladu.

V tomto roce společně oslavíme hned 
několik výročí. Lysolaje slaví 785. výročí 
svého založení, Slavnost květů jubilejní 
25. ročník a Sdružení dobrovolných ha-
siču v Lysolajích oslaví v září 120 let své 
existence.

Historii Lysolaj je věnována publikace 
Lysolaje 1227 – 2002, vydaná tehdejším 
starostou Lysolaj Milanem Váchou a je-

ho ženou Šárkou u příležitosti 775 let od 
založení naší obce. Knížečku si stále mů-
žete za symbolickou částku zakoupit na 
úřadě naší městské části.

Při příležitosti letošního výročí založe-
ní Lysolaj jsme se rozhodli vydat pamět-
ní mince, které budou raženy přímo na 
Slavnosti květů a budou zde taktéž k za-
koupení. Ti šikovní si budou moci minci 
za asistence kováře vyrazit sami.

Rád bych vás všechny pozval na letoš-
ní Slavnost květů, která se bude jako již 
tradičně konat v Houslích. Mimocho-
dem, právě nyní, když jsou Housle celé 
rozkvetlé je ta nejkrásnější doba na pro-
cházku sadem a posezení pod rozkvetlý-
mi třešněmi. Já už tam letos byl a řeknu 
vám, je to nádhera. Kdo to nestihne, 
bude si muset počkat až zase do příštího 
jara.

Těším se na setkání s vámi v sobotu  
12. května ve 14 hodin, kdy všichni spo-
lečně přivítáme jaro.

Ing. Petr Hlubuček,  
starosta

LysoLajský  
zPravodaj
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z jarních akcí

SDH nastoupen k jarnímu úklidu Soutěží Zlatý Ámos žila celá škola

Instalace kachního hnízda v bazéně Velikonoční dílna

Jarního úklidu se zúčastnili malí i velcí Aprílový petanquový turnaj

Díky cenám vajec vzrostl zájem o kuřice Pravidelné čištění se bez techniky neobejde
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zPrÁvY z radnIcE
 ⁃  

• Ve dnech 27. a 28. března proběhl zápis 
do naší mateřské školy. Z celkem 65 při-
hlášek bylo dne 4. dubna podle přijíma-
cích kritérií ředitem školy na doporučení 
školské komise naší městské části přijato 
23 dětí a vybráno 6 náhradníků. Základní 
kritéria pro přijetí dětí do mateřeké ško-
ly byla trvalý pobyt dítěte v Lysolajích a 
dosažení tří let věku dítěte k 1. 9. 2012.
Vzhledem k velkému zájmu a omezené 
kapacitě školky jsme bohužel nemohli 
uspokojit všechny žadatele, přesto se po-
dařilo do mateřské školy umístit všechny 
lysolajské děti, které splnily základní kri-
téria. To považuji v dnešní době babyboo-
mu za malý zázrak a značné ulehčení situ-
ace mnohým lysolajským rodinám.

• Naší městské části se podařilo získat 
dotaci od hlavního města Prahy z tzv. re-
zervy pro městské části na rekonstrukci  
a navýšení kapacity základní školy. Jelikož 
57 městských částí celkem požadovalo  
1 300 milionů a bylo rozděleno pouze 200 
milionů, můžeme říci, že nám poskytnuté 
4 miliony jsou velkým úspěchem. Stavba 
samotná však také nebude úplně jedno-
duchá vzhledem k tomu, že většina prací 
musí být provedena pouze v době letních 
prázdnin. V současnosti tak připravujeme 
v časovém presu výběrové řízení na výběr 
zhotovitele stavby v celkové hodnotě ko-

lem 8 milionů Kč. Stavba bude spočívat 
především v navýšení kapacity školy, zbu-
dování tří nových tříd v podkroví, zvýšení 
hlavního schodiště do podkroví, zbudová-
ní nového únikového schodiště ve dvoře, 
dojde taktéž na novou fasádu a výměnu 
oken v zadní části budovy, odizolování 
základů a terénním úpravám. Je taktéž 
možné, že začátek školního roku bude 
muset být z tohoto důvodu v září posunut.  
O stavbě samotné i termínu dokončení 
vás budeme průběžně informovat.

• V nově upraveném prostoru na Vinici 
právě probíhají přípravné práce tak, aby 
celá lokalita v co nebližší době získala 
svou finální podobu. Mělo by zde být 
zbudováno dětské hřistě a oplocený ven-
čící výběh pro psy. Značnou část nákladů 
by měla nést Společnost Landia Manage-
ment s.r.o., která zde bude také budovat 
rodinné domy a jako sponzorský dar se 
rozhodla přispět městské části na dětské 
hřístě i psí výběh.

• V lokalitě Dolina pokračuje výstavba 
nových rodinných domů. V druhé polovi-
ně května by měla být zahájena první ze 
tří etap, v nichž budou vždy pro tři domy 
položeny inženýrské sítě. Investor stavby 
AG Development přislíbil, že všichni ma-
jitelé bezprostředně dotčených nemovi-
tostí v blízkosti stavby budou písemně vy-
rozuměni o harmonogramu prací a jimi 
podmíněných dopravních omezeních.

• V části bývalých zahrádek za školou 
zvaných Kaménka dále pokračuje rekul-
tivace. Došlo již k finálnímu srovnání 
terénu a osetí trávou. Na Slavnosti květů 
budeme prezentovat další podobu parku.

• Studenti České zemědělské univerzity 
jako "sousedskou omluvu za ztížené pod-
mínky" v době konání soutěže Miss Agro 
(proběhne ve střebu 9. 5.) pořádají pro 
lysolajskou drobotinu v pátek 1. 6. odpo-
ledne Den Dětí. Akce bude probíhat za 
každého počasí na Vinici vedle bytových 
domů Výhledy II. Všichni jste srdečně 
zváni.

• Na letošní Slavnosti květů se vedle stá-
lic bohatého programu a stánků, o něž 
je tradičně velký zájem, objeví i novinka  
v podobě informačního panelu úřadu naší 
městské části, kde bude prezentována mi-
nulost, současnost i budoucnost Lysolaj. 
Všechny srdečně zvu k našemu stánku  
a věřím, že vás právě "lysolajské vize bu-
doucnosti" zaujmou. Všichni příchozí se 
budou moci seznámit s vybranými projek-
ty a záměry, které budou prezentovány jak 
v grafické podobě, tak výkladem. Věřím, 
že se každý z vás připojí svou poznámkou 
či námětem. Přijďte, a ptejte se. Všechny 
otázky rádi zodpovíme a společně tak 
opět přispějeme k pohodovému bydlení 
v Lysolajích.

 Ing. Petr Hlubuček, starosta

zPrÁvY zE škoLY a škoLkY

Přestože od minulého článku neuplynulo 
příliš dlouhé období, událo se na naší škole 
mnoho zajímavého, o čemž vás budu velmi 
ráda informovat. 6. března se žáci 9. třídy 
ujali role učitelů a snažili se naučit mladší 
spolužáky v 2. A matematiku. Pro některé 
deváťáky byl tento úkol nelehký, jiné nic 
nezaskočilo, ale všichni projevili snahu  
a velmi zodpovědně se připravili. 

Během března se uskutečnil v 2. A, 2. B 
a v 9. třídě projekt Voda, jehož cílem bylo 
žáky seznámit se základními poznatky 
o vodě nejen teoreticky, ale umožnit jim 
i praktické ověření získaných poznatků 
formou pokusů. Více se o tomto projektu 
dozvíte z článku paní učitelky Jany Podra-
zilové. pokračování na str. 4

5. třída 12. března zhlédla projekci doku-
mentárních filmů v rámci festivalu Jeden 
svět 2012. Děti se seznámily s různými zá-
važnými problémy, které musí řešit jejich 
vrstevníci v různých částech Evropy. V ná-
sledných diskusích si mnozí z nich uvědo-
mili skutečný význam slov ,,právo na vzdě-
lání, právo na volbu povolání." 21. března 
se účastnila Kristýna Zajdlová, žákyně z 9. 
třídy, obvodního kola Olympiády v českém 
jazyce. 

Naše škola žila po několik týdnů soutěží 
Zlatý Ámos, neboť o titul nejlepšího učitele 
České republiky bojoval pan učitel Tomáš 
Zahoř, třídní letošní deváté třídy. Pana uči-
tele navrhli sami žáci deváté třídy a vydatně 
jej i podporovali v průběhu soutěže. Spolu s 
ním připravili i vystoupení na hlavní finále. 
V soutěži dosáhl pan učitel Zahoř velkého 
úspěchu a postoupil do celorepublikového 
finále mezi šest nejlepších. Zůstal zároveň 
i jediným pražským učitelem ve finále, 
kde mu vítězství v hlavní kategorii unik-
lo pouze velmi těsně a do poslední chvíle 
byl největším soupeřem budoucího vítěze 
soutěže. Tomáš Zahoř však na základě hla-
sování novinářů zvítězil v kategorii Média 
Ámos 2012. Celkové vystoupení v soutěži 
bylo vynikající reprezentací ZŠ Lysolaje. 
Rozhovor s "nejlepším" pražským učite-

lem jsme si mohli přečíst v deníku MF 
Dnes 9. 3.2012. Televizní šot se záběry  
z naší školy proběhl i v hlavní zpravodajské 
relaci Události na ČT v pátek 23. 3. 2012. 
Více informací se můžete dozvědět na 
www.zlatyamos.cz, kde je také odkaz na 
záznam celého průběhu finálového klání. 
Další informace také budete moci získat  
z článku věnovaného této události, publi-
kovaného v Našem Regionu a Novinách 
Prahy.

5. třída 26. března dokončila Hru na 
Hrad. První část hry splnily děti již v říjnu 
v prostorách Starého královského paláce 
Pražského hradu. Dále si prohlédly Vladi-
slavský sál a přilehlé prostory, také sbírku 
zbraní v Prašné věži zvané Mihulka. V břez-
nu plnily děti úkoly v různých prostorách 
Hradu a seznámily se se zajímavostmi jed-
notlivých nádvoří. Za úroveň vypracování 
úkolů byly děti pochváleny a za odměnu se 
všechny mohly nechat vyfotografovat jako 
králové. Následně navštívily Jiřský klášter, 
Zlatou uličku a Daliborku. 

27. března uspořádalo v naší škole Letiště 
Praha pro 4. a 5. třídu další z ekopřednášek, 
nyní zaměřenou na téma vzduch. 29. břez-
na do školy zavítali městští strážníci, aby si 
u žáků v 1., 3., 4. a 5. třídě ověřili znalosti  
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o silničním provozu. Děti si při této před-
nášce znovu zopakovaly a ujasnily povin-
nou výbavu jízdního kola a pravidla, jimiž se 
musí řídit ve svém věku. Od 2. do 4. dubna 
jsme se zapojili do projektu Edison, kdy  
k nám zavítali dva zahraniční studenti 
pocházející z Brazílie a Číny, aby nás se-
známili se zemí, ve které žijí. Žáci si mohli 
prohloubit svou znalost anglického jazyka,  
v němž probíhaly prezentace i výuka, kterou 
zahraniční studenti vedli v různých před-
mětech. Zapojeny do tohoto projektu byly 
všechny třídy. 4. dubna odpoledne vystou-
pil školní pěvecký sbor na Staroměstském 
náměstí, kde žáci naší školy zazpívali Pra-

pokračování ze str. 3

zprávy ze školy a školky žanům při pěti vstupech několik hezkých 
písniček. Konaly se zde Velikonoční trhy  
a vystoupení sboru pod vedením paní učitel-
ky Tomajkové bylo součástí velikonočního 
programu. Jejich zpěv potleskem ocenili ne-
jen rodiče a kamarádi, ale i cizinci, někteří  
z nich si dokonce s chutí zatančili. Mezi 
svými výstupy se také něco dozvěděli  
o velikonočních zvycích, viděli nejdelší  
a nejkratší pomlázku i ukázky velmi pěk-
ného barvení kraslic. Dále se 4. dubna ve 
školní družině konal velikonoční rej, při 
němž bylo připraveno pět stanovišť, která 
musely všechny děti absolvovat. Mohly 
si například zahrát petanque, účastnit se 
slalomového trakaře, kupodivu se však 
nejtěžším stanovištěm stalo to, kde se 
zavazovaly tkaničky. Všem se nakonec 
podařilo disciplíny zvládnout. Velikonoč-

ní zajíček tedy všem dětem mohl za od-
měnu přinést taštičky plné dobrůtek. Po 
náročných soutěžích se konal piknik, při 
kterém děti lenošily a pojídaly dobroty. Po 
velikonočních prázdninách, 10. dubna, se 
4. třída vydala do Bukové u Příbrami. Na 
krásně upraveném Čechově statku je če-
kala výtvarná dílna, kde si žáci vylisovali  
a nabarvili různá zvířátka, vystřihávali z pa-
píru holubičky. Poté přešli do bývalé stodoly  
a tam na ně čekalo tradiční slavení Veliko-
noc. Bylo to tam moc krásně vyzdobené, 
prohlédli si zvířata udělaná ze slámy, paní 
průvodkyně prohlídku doprovázela zajíma-
vým povídáním. 

16. března se žáci 2. stupně vypravili do 
IQ parku v Liberci, ovšem o této exkurzi 
vás budu moci informovat až příště.

Jana Plechingerová

Projekt voda
Žáci 2. A se nedávno zapojili do projektu 
„VODA“, kdy jednotlivé vyučovací hodiny 
byly tematicky přizpůsobeny. Cílem pro-
jektu bylo žáky seznámit se základními 
poznatky o vodě (význam vody v životě 
lidstva, fyzikální vlastnosti vody, koloběh 
vody, vodní zdroje, šetření s vodou) nejen 
teoreticky, ale umožnit i praktické ověření 
získaných poznatků formou pokusů.

Projekt byl zahájen motivační pohádkou 
„O kapičce“ přibližující koloběh vody na 
Zemi. Žáci po jejím nastudování násled-
ně pohádku převedli na „divadelní prkna“  
a předvedli zábavnou scénku na dané téma.  

Následovalo několik fyzikálních pokusů 
ohledně změny skupenství, hustoty, pod-
tlaku a síly vody. Na pokusech se podíleli  
i žáci 9. třídy, kteří si vyzkoušeli roli učitele 
a mladším spolužákům se snažili předat své 
„těžce nabyté zkušenosti“ při vysvětlování 
jednotlivých přírodních divů světa.

V rámci projektu se dále žáci 2. A naučili 
jednu tematickou píseň a jednu báseň. Pro-
cvičili si doplňování pravopisných jevů.

Na závěr projektu žáci vytvořili výtvarná 

díla formou zapouštění barvy do klovatiny 
a projekt „Voda“ zakončili společnou písní 
Holka modrooká.

Projekt o vodě žáky zaujal a zároveň 
zpestřil vlastní výuku dané látky, při které 
žáci velmi aktivně spolupracovali. Tato for-
ma výuky se v praxi velmi dobře osvědčila  
a lze ji využívat při probírání dalších zají-
mavých témat. 

Mgr. Jana Podrazilová

návštěva zahraničních studentů
V pondělí 2. 4. 2012 k nám zavítali dva za-
hraniční studenti, bohužel třetí studentka  
z Ruska k nám nedorazila z důvodu nemo-
ci. Jedním ze studentů byla dívka z Číny 
jménem Betty, druhý student byl Brazilec 
jménem Samir. Oba studenti si pro nás 
připravili prezentaci o své zemi. Betty s se-
bou měla suvenýry z Číny. Přinesla čínskou 
vlaječku, čínské mince, pohlednice z Číny 
a čínský kalendář. Prezentaci měla velice 
hezkou, byla o tom, jak v Číně žijí lidé, 
jaké jsou typické znaky Číny a jaká jsou  
v Číně chráněná zvířata. Potom jsem byla 
na prezentaci u Brazilce Samira, který měl 

také velice pěknou prezentaci. Dával nám 
ochutnat brazilský čaj, který chutnal pod-
le některých spolužáků jako uzené maso. 
Mně chuť čaje připomínala spíše chuť zele-
ného čaje. V prezentaci použil své fotogra-
fie, na nichž bylo zachyceno jak žije jeho 
rodina a prostředí v Brazílii. Velice se mi 
to líbilo, škoda že tady byli pouze do středy 
4. 4. 2012. Tento pobyt studentů u nás byl 
velice záživný, více jsem poznala Brazílii, 
Čínu a život v nich.

Lucie Šindílková, 8. třída 

jaro ve školce
Ve čtvrtek 22. března jsme se rozloučili se 
zimou i my v mateřské školce. Počasí bylo 
hezké, a tak se nám cesta s Moranou k Vl-
tavě vydařila. Všichni věříme, že už bude 
jen krásně a teplo.

Ve dnech 27. a 28. března proběhl zápis 
do MŠ. Zájem byl opravdu nebývalý. Při-
hlášku si podalo celkem 65 rodičů, a to ne-
jen z Lysolaj a blízkých obcí, ale část přihlá-
šených dětí byla i z Dejvic. Pro malé děti 
jsme s našimi budoucími školáky vyrobili 
dárečky a zápis proběhl v klidu a pohodě.

Od konce února jezdíme jedenkrát týd-
ně na předplavecký výcvik do Radlic. Děti 
jsou zde spokojené, a tak doufáme, že se 
naučí dobře plavat.

Protože se Velikonoce blížily, připravili 
jsme pro rodiče a děti „Jarní dílnu“, kde si 
mohly děti za pomoci rodičů nazdobit ve-
likonoční vajíčka. Nebyla to záležitost jen 
maminek, ale přišlo i několik tatínků. Je to 
vždy velmi příjemné pozastavení v pracov-
ním shonu a myslím, že si to užívají nejen 
děti, ale i maminky.

Ve středu 11. dubna jsme se všemi dětmi 
navštívili Planetárium, kde kromě pohádky 
O rozpůlené hvězdě měly děti možnost 
vidět, jaké planety patří do naší sluneční 
soustavy. Celá návštěva Planetária děti 
nadchla.

Denisa Vranová
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Jeneč

Pivovar – historie

tIP na výLEt

jeneč
Dnes dáme tip 
na výlet cyklis-
tům.
Ale prosím, Je-
neč nemá na to 
býti cílem, jen 
zastaveníčkem.

Jeneč je ob-
doba mužského 

jména Jan (také Jens či Genese), bude-
me tudíž říkat ten Jeneč. 

Znám je jako obec za Hostivicemi, 
budete-li se ubírat ke Karlovým Varům. 
Jeneč je zmiňován s rokem 1115, kdy 
byl majetkem kladrubského kláštera, 
roku 1253 jej Václav I. postoupil řádu 
křižovníků s červenou hvězdou. Přemy-
sl Otakar II. daroval půdu, která nemě-
la vlastníka, malostranským občanům, 
takže ti tu káceli stromy, vzdělávali 
půdu a někteří sem i přesídlili. Jistý čas 
byl majitelem zdejších statků Karel IV. 
Za husitských válek se objevuje zmínka 
o tvrzi, seděl na ní Prokop z Rakovníka 
zvaný Jidášek. Z dalších majitelů jme-
nujme jen Šebestyána Plánského ze Že-
berka, který majetek čítající dvě tvrze  
a dva dvory v první polovině 16. století 
scelil, a Františka Eusebia ze Žďáru, 
který v roce 1635 založil pivovar. Roku 
1847 připadl jenečský majetek císaři 
Františku V. (Dobrotivému), po jeho 
smrti roku 1875 Františku Josefovi I., 
až byl poslednímu císaři Karlu I. za-
baven a zestátněn. Pivovar pak v roce 
1949, když spadal pod vrchní správu 
státních pivovarů v Buštěhradě, zanikl.

Jeneč měl při posledním sčítání 
380 domů a více než 1300 byvatel. Za 
shlédnutí v obci, která si zachovala svůj 
agrární ráz, stojí budova bývalé pošty 
(č. 21) s barokní fasádou a zvonička 
neznámého stáří. 

A ještě je dlužno zmínit, že na po-
zemcích obce je sídlo Národního in-
tegrovaného střediska řízení letového 
provozu IATCC.

A ještě, že na okraji Jenče se rodí 
Garden Park. Má prý připomínat park 
průhonický, ale ten má zatím velký ná-
skok. Ale zahradnictví má v Jenči prý 
snad stopadesátiletou tradici, tak proč 
ne? V souvilosti s parkem se mluví o 
relaxaci, odpočinku a vzdělávání, ale 
vsadím se, že to bude jen část celého 
projektu. Jistě se zde budou pořádat vý-
stavy a hlavně se tu bude prodávat. 

Ale proč vlastně ne, proč si neodnést 
trochu té zelené krásy s sebou? Že?

fefík

Brána u Staré pošty

Garden park

Bývalý statek

Pivovar dnesStará pošta

Statek čp. 12
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• Praha – Suchdol má novou dětskou 
cyklostezku a U-rampu

• Únětice
Promítání severských filmů
Dívka, která kopla do vosího hnízda –  
10. 5. 2012 od 20:00, U Lasiků
Besídka Divadla Sklep – 10. 6. 2012  
od 19:15, sokolovna

• Okoř
Zveme vás na další ročník Open Air fes-
tivalu Okoř se šťávou! 14. ročník open air 
festivalu na jednom z nejromantičtějších 
míst v blízkosti Prahy se letos uskuteční  
v sobotu 2. 6. od 13:00 hodin. Tento ročník 
bude opravdu šťavnatý! 

Již odpoledne vystoupí plzeňská skupi-
na Mandrage, která v poslední době sbírá 
jedno ocenění za druhým. Získali ocenění 
v hudebních cenách Akademie populární 
hudby Anděl, Žebřík jako skupina roku, 
skladba roku a další. Na festivalu zazní  
i jejich hity Šrouby a matice, Františkovy 
lázně, Hledá se žena. Na své si přijdou i fa-
noušci Olympicu. V rámci oslav 50 let jejich 
existence zahrají své Best of. Novinkou na 
letošní Okoři budou skupina Wohnout. No-
vou desku představí Charlie Straight, objev 
roku 2009 v cenách Anděl a Český slavík. 
Opět se na louku pod Okoř chystají Sto 
zvířat a UDG, kteří v současné době také 
vydali nové album. Tradičně vystoupí Čes-
ké srdce, letos s novinkou z připravovaného 
CD, které bude v prodeji v období září – ří-
jen, zajímavé seskupení pro tento rok bude 
i Vladimír Mišík amp; Etc společně s triem 
Ivana Hlase –  ti vystoupí už ve 14 hodin.

Na druhé scéně nebudou chybět Hentai 
Corporation, O5 a Radeček, Stay Subway  
a Imodium, kteří si v hudební anketě Žebřík 
letos odvezli zlato za klip roku. A produkce 
slibuje ještě nějaké překvapení. Takže je se 
na co těšit!

Pořadatel festivalu spolu s obcí Okoř 
přichází s příjemným překvapením pro 
milovníky hradů. Letošní ročník nabízí 
ještě pro ty, co si zakoupí vstupenku na 
festival, zvýhodněné vstupné na pro-
hlídku hradu, dvě vstupenky za cenu 
jedné a navíc prodlouženou otevírací 
dobu.

Okoř se šťávou 2012, to je dvanáct 
hodin hudby bez přestávky! 

• Praha 7
Výstava 10. 5. – 17. 5. 2012 – Oldřich 
Kulhánek – Grafická tvorba. Zahájení 
výstavy 10. května v 17:00, vstup volný. 
Galerie u lávky, Povltavská 21, P7–Tro-
ja, otevřeno Pá 13:00 – 17:00, So a Ne 
10:00 – 18:00

•Praha 8
Starobohnické posvícení – 19. 5. 2012  
od 12:00. Náměstí ve Starých Bohni-
cích.Bohatý program pro malé i velké. 
Po celý den: jarmark historických řeme-
sel, staročeské speciality, posvícenské 
koláče, bohatá tombola, výtvarná dílna 
a posvícenské překvapení.

Venkovní výstava, kterou sestavil Respekt institut, bude probíhat do pondělí 28. května. Výstava popisuje několik významných korupčních případů, 
které se v minulosti odehrály. Přestože byla sestavena již v roce 2011, je řada případů stále živá, veřejnost se dozvídá další detaily korupčního chování 
politiků a mafiánů.

Kultura u sousedů

Pro nebojácné malé i větší
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za hUMnY

• V Úněticích vaří piva na hranici mož-
ností. Proto pořídili dvě nové kvasné 
kádě na spilku a pět ležáckých tanků do 
sklepa. Pivo z nich spatří světlo světa  
v půli července. Koncem dubna otevřel 
Pivovarský výčep s restaurací. Prostory 
bývalého sladovního humna prošly roz-
sáhlými úpravami a slibují vylepšený ser-
vis, rozšířena byla také kuchyně. 

• Šlechtovka zase ostrouhala. Projekt, 
na kterém má Metrostav získat čtvrt 
miliardy korun, se pražskému radnímu 
pro kulturu Novotnému zdá předražený, 
snad až o polovinu. Letos tak půjde do 
památky jen pět milionů korun, když ale 
Metrostav sleví, je magistrát ochoten vy-
naložit klidně i milionů padesát. 

• Za návrh umístit vedle zříceniny Baby 
novou rozhlednu získali dva studenti 
pražské architektury – Hutár a Ruž-
batský – první cenu a padesátitisícovou 
odměnu. Porotě předsedal historik archi-
tektury Zdeněk Lukeš. Návrhy lze vidět  
v nejvyšším patře Staroměstské radnice  
v tzv. Sále architektů. 

• Vedle Prahy, která nedostane od EU 
prostředky na přestavbu čističky postihl 
stejný osud i středočeská města Kladno, 
Slaný, Nové Strašecí a Odolena Voda.

• Dejvické divadlo zkouší novou hru 
Miroslava Krobota Brian. Ten do ní ob-
sadil stálice souboru Jardu Plesla, Václa-

výroční setkání zahrádkářů 
na zavážkách
V březnu proběhla členská schůze ZO 
ČZS "Na zavážkách". V sále hasičské 
zbrojnice v Lysolajích se sešlo 82 členů, 
kteří mezi sebe přivítali tři hosty: před-
sedu ÚR ČZS Praha – město př. Buma-
na a dvě členky zastupitelstva MČ Pra-
ha – Lysolaje pí. Ing. P. Beranovou a pí.  
M. Císařovou.

Schůzi řídil a zahájil místopředseda 
ZO př. Tesař. Zprávu o činnosti přednesl 
předseda ČZS Ing. Ctibor a zprávu o revizi 
hospodaření za rok 2010 přednesla členka 
revizní skupiny př. Paďourová. Ve zprávě 
bylo zdůrazněno 55. výročí přeměny Jed-
noty zahrádkářů v novou celostátní organi-
zaci Český zahrádkářský svaz a vyzdviženy 
úkoly a povinnosti členů ZO v souvislosti 
s dlouhodobou perspektivou existence za-
hrádkových osad Na zavážkách. Předseda 
ocenil vzájemně dobré vztahy zahrádkářů 
Na zavážkách a MČ Lysolaje, konstatoval 
důležitost dobrých vztahů a pozval všech-
ny členy na akce pořádané zastupitelstvem 
MČ Lysolaje.

 Protože přítomní členové ZO obdrželi 
při prezenci ve formě Zpravodaje písemné 
materiály – návrh usnesení, návrh rozpočtu 
ZO na rok 2012, vyhodnocení hospodaření 
za rok 2011 a návrh víceletého plánu údrž-
by a obnovy majetku ZO do roku 2014, ne-
bylo třeba je podrobně uvádět.

Ve třetím bodě programu byli při příleži-
tosti jejich životních jubileí oceněni násle-
dující členové a členky ZO: př. Zdražílek 
ČU ÚR ČZS, př. Herink, Bláha, Richtero-
vá, Brázdová, Laněrová, Hájková, Řánková 
a Novotný ČU ZO ČZS. Všichni vyzname-
naní obdrželi z majetku ZO knihu o histo-
rii ČZS v ceně 50 Kč. 

Členská schůze byla dále informo-
vána o skutečnosti, že Republiková 
rada ČZS ocenila práci starosty MČ 
Praha – Lysolaje p. Ing. Hlubučka udě-
lením bronzové medaile Za zásluhy  
o ČZS. Vzhledem k nepřítomnosti pana 
starosty mu bude medaile předána při 
nejbližší vhodné příležitosti.

V krátké diskusi vystoupilo 6 členů ZO, 
např. k důležitosti rekonstrukce vodovodu, 
k potřebě zajištění štěrku na opravu vyje-
tých kolejí v souvislosti s nekázní některých 
řidičů při jízdě uvnitř areálu Zavážky II,  
k průběhu kontroly plynovodu na zahrád-
kách v osadě Zavážka I., padl i návrh zvýšit 
počet brigádnických hodin pro členy výbo-
ru. Připomínky členů zodpověděl př. Tesař 
a předseda ZO, předloženými návrhy se 
bude výbor postupně zabývat. 

Členská schůze pak vyslechla stanovisko 
návrhové komise a předložený písemný 
návrh usnesení jednomyslně schválila. Po 
závěrečném slově předsedy ZO ČZS př.  
Ing. Ctibora byla schůze ukončena.

Marie Trnková

va Neužila, Davida Novotného, Martina 
Myšičku, nebo třeba Hynka Čermáka. 
Premiéra je naplánována na 19. květen. 

• Od dubna byl zkrácen interval přívo-
zu mezi Podbabou a Podhořím z 15 na 
7 minut.

• Středočeští rybáři vysadili 137 kilo ná-
sady, přesněji půl milionu larev úhoře, 
dovezených z Francie. Úhoř se dospě-
losti dožívá mezi pátým a osmým rokem, 
lovit se smí až nad délku 50 centimetrů.
Pro zajímavost – v Praze je registrováno 
asi 38 tisíc rybářů. Rybářský lístek, znám-
ka a územní povolenka stojí 950 korun. 

• Kostka stavebnin nad stanicí metra 
Hradčanská byla konečně demolována. 
Nový podchod z metra pod železniční 
tratí by měl být dokončen v říjnu. 

• V oboře Hvězda bude chráněná lokali-
ta vzácného vrkoče útlého. Vrkoč je vel-
mi malý plž o délce ulity ne větší než 1,8 
milimetru. Obývá zejména vlhké údolní 
louky a mokřady právě v libocké oboře. 

• Zahrady břevnovského kláštera přiví-
taly návštěvníky po dvouleté revitalizaci. 
Dominuje jim znovu postavená oranže-
rie a opravená kaple Josefka.

• Hejtman Středočeského kraje předal 
dobrovolným hasičům v Hostivici repa-
sovaný vůz LIAZ. Zaplatila ho obec spo-
lečně s krajem. Hejtman Rath v Hostivici 
bydlí.

• Zámecké muzeum v Roztokách ote-
vřelo výstavu věnovanou tvorbě malíře, 
spisovatele a ragbisty Ondřeje Sekory. 
Hlavními hrdiny jeho děl jsou Ferda 
Mravenec a Brouk Pytlík, desítky exem-
plářů ale představí Sekorovu kompletní 
tvorbu. Expozice nazvaná „Je Ferda nej-
lepší mravenec?“ má otevřeno od středy 
do neděle až do září. 

fefík

Únětický pivovar

Návrh rozhledny na Babě    

Demolice
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z hIstorIE

ochotnické divadlo
Ochotnický divadelní spolek v Lysola-
jích byl zřízen při spolku KROK po roce 
1893. Roku 1899 byla založena v hostin-
ci v čp. 25 Dělnická tělovýchovná bese-
da, která spolu s dramatickým odborem 
KROKu přešla do Dělnické tělovýchov-
né jednoty. Jeviště bylo zakoupeno od 
KROKu v roce 1910. Válka 1914 – 1918 
činnost spolku utlumila. 

Od roku 1921 do roku 1955 (v roce 
1956 ochotnické divadlo v Lysolajích 
zaniklo), bylo sehráno více než 150 di-
vadelních představení. Hrálo se na jevišti  
v sálech hostinců v Lysolajích, Stateni-
cích, Podbabě, Sedlci, Šárce, Úholič-
kách, Kamýku, Horoměřicích a Přední 
Kopanině. Hrálo se také v přírodním di-
vadle v Houslích, kde bylo vybudováno 
v roce 1949 kruhové jeviště. Návštěvnost 
bývala kolem 100 – 400 diváků. 

V průběhu 34letého působení ochot-
nického divadla došlo k několika organi-
začním změnám, které lze vyjádřit názvy 
provozovatelů: FDTJ, JPT, Osvětová 
komise, DTJ, Lidové divadlo, Divadelní 
kroužek Osvětové besedy. 

některé tituly zaznamenaných  
představení:
1938 – Čertisko – režie A. Hrdina, Bílá 
nemoc režie A. Novák
1940 – Neříkej hochu, že mne máš rád – 
režie A. Krákora, Tři nevěsty pod jednou 
střechou – režie J. Ondráček, Kašpárek 
a Maci (loutkové divadlo pro děti) –  
V. Kejmar, Lucerna – režie V. Veselý, 
Šťastní otcové – režie A. Hrdina, Filosof 
od verpánku – režie V. Veselý, Tomšovic 
grunt – režie A. Krákora, V tom našem 
kostelíčku (opereta) – režie A. Hrdina
1941 – RUR (K. Čapek), Otec (A. Jirásek) 

1943 – Švanda Dudák
1945 – Noc na Karlštejně
1948 – Otec svého syna
1949 – Gorali, Od mlýna k mlýnu –  
1. představení v přírodním divadle v Hou-
slích, Radúz a Mahulena (J. Zeyer)
1950 – Radúz a Mahulena, Divá Bára, 
Naši furianti
1951 – Gazdina roba, Hrátky s čertem, 
Jak je dobré míti Filipa, Ženitba
1952 – Její pastorkyňa, Vojnarka, Lucer-
na, Tvrdohlavá žena
1953 – Hadrián z Římsů, Muzikantská 
Liduška, Maryša, Nebe na zemi
1954 – Lesní panna, Obrácení Ferdyše 
Pištory
1955 – Ženský zákon, Paličova dcera

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:  
25. 5. 2012 v nákladu 650 ks

uzávěrka 11. 5. 2012

periodikum je v evidenci  
MK ČR E 11537

Za věcnou správnost textů  
odpovídají autoři, příspěvky nemusí  

vyjadřovat názor redakce.

Tisk zajišťuje  
FaLon, José Martího 31,

Praha 6 – Veleslavín
www.falon.cz 

ankEta MěsícE
Anketní otázka měsíce března vedla  
k zamyšlení, co se zrekultivovaným pro-
storem bývalých zahrádek za školou. 
Vážíme si všech, kdo svým nápadem 
přispěli. Navíc nás nesmírně těší, že pro-
jekt "Kaménka" zaujal ty, kteří se den-
ně pohybují v bezprostřední blízkosti, 
tedy lysolajské školáky. Idejí dětí (děti,  
McDonald ale opravdu ne!) i dospě-
lých o podobě odpočinkové zóny pro 
všechny generace bylo opravdu mnoho. 
Návrh, vzniklý fúzí některých nápadů, 
bude prezentován na Slavnosti květů.
Anketní otázka na měsíc duben
Děti, rodiče i hlídající prarodiče, po-
dělte se s námi o nápad, jaké herní 
prvky by mělo obsahovat to nejlepší 
dětské hřiště. 
Pište na e–mail: umc@praha–lysolaje.cz  

nebo na adresu:  
ÚMČ Praha – Lysolaje, Kovárenská 8/5,  

165 00 Praha – Lysolaje 
nebo telefonujte: na tel. č.: 220 921 959 
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Lysolajský běh
4. ročník

ve čtvrtek 14. 6. 2012

Závod se koná pod záštitou 
Městské části Praha – Lysolaje

Délka: 6 000 m

Popis tratě: členitý profil v Přírodním parku Šárka – Lysolaje. 
Povrch tratě převážně polní cesty, lesní cesty, terén a v místě 
startu a cíle zámková dlažba a asfalt
Spojení: metro A Dejvická, z posledního vagonu k busu MHD 
160, 355 a 359. 
Odjezdy 160 z Dejvické 15:55, 16:55, odjezdy 355 v 16:10, 
16:40 a 17:10, odjezdy 359 v 16:25 a 17:25 do stanice Žákov-
ská, doba jízdy 11 min. a vlevo asi 200 m k budově školy.
Šatny: v tělocvičně ZŠ Praha 6 – Lysolaje, Mateřská ul. 
Přihlášky: v místě startu před tělocvičnou do 18:00 hod.
Start: v 18:15 hod před tělocvičnou ZŠ v Mateřské ul.

Kategorie:
Junioři
Muži do 39 let
Muži 40 – 49 let
Muži 50 – 59 let
Muži 60 – 69 let
Muži 70 – 79 let 
Muži 80 a více
Juniorky
Ženy do 34 let
Ženy 35 až 49 let
Ženy 50 let a více
Startovné: 40,- Kč          
Vyhlášení: krátce po dosažení cíle všemi účastníky
Ceny: pro první 3 závodníky v každé kategorii věcné ceny, 
ostatní – drobné dárky
Podmínka účasti: závodí se dle pravidel atletiky, závodníci star-
tují na vlastní nebezpečí
Občerstvení: svačinka na posilnění, nealko nápoje a pivo
Ředitel závodu: Ing. Miloš Šimon, informace 777 303 883,  
ekonomsimon@seznam.cz
Generální sponzor závodu: STTAB s.r.o.
Sponzor závodu: BIG SHOCK ENERGY DRINK 

z dopisů čtenářů
vzdáváme hold Lišce

Vážený pane starosto, vážení zastupitelé a vážení obyvatelé 
Lysolaj, u příležitosti prvního výročí existence mateřského 
centra Liška v naší obci mi dovolte malé zamyšlení.

Když jsem se před třemi lety přistěhovala do této malebné 
obce, byla jsem čerstvě na mateřské dovolené s prvním sy-
nem a při brázdění kočárkem po Lysolajích jsem marně hle-
dala další parťáky, se kterými bych mohla vyměnit pár slov  
a potěšit syna společností jiných dětí jeho věku. Na dětském 
hřišti jsme v dopoledních hodinách potkávali maminky s dět-
mi spíše náhodně a sporadicky. Řešením bylo navštěvování 
dětských center u sousedů v Sedlci a v Suchdole. 

Nadšeně jsem uvítala zrod prvního mateřského centra 
Liška přímo v naší obci. Už po pár návštěvách hasičárny mi 
bylo jasné, že dámy od Lišky nasadily laťku hodně vysoko. 
Při každé návštěvě nás čekal precizně propracovaný program, 
hudební, výtvarné a kreativní aktivity navazují na vycházky  
a pohyb v přírodě. Je s obdivem, co všechno zakladatelky 
centra investují do tohoto projektu, když si uvědomíte, že se 
jedná o pracující matky dvou a více dětí, které se rozhodně ne-
nudí. Moc mě těší, že se v dnešní době ještě najdou nadšenci, 
kteří jsou ochotni nezištně vytvářet něco pro druhé – máme 
opravdu velké štěstí, že se to děje právě u nás!

Po roce systematické práce jistě potěší okruh malých klien-
tů, který se neustále rozšiřuje.

Touto cestou bych ráda poděkovala Mileně Burešové, Mar-
cele Blažkové a Janě Zháňalové za vše, co pro děti a jejich 
rodiče vytvářejí.

Nemalý dík patří i zástupcům obce za finanční podporu  
a zázemí, jsem si vědoma stávající nelehké situace a napjaté-
ho rozpočtu obce. 
 Děkujeme!!
 Michaela Bělovská
 Starodvorská 16, Lysolaje

 V Praze dne 23. 4. 2012

POZVÁNKA
OSLAVTE DEN DĚTÍ  

V LYSOLAJÍCH

Dne 1. června 2012 od 14:00 hod.  
se v parku na Vinici  

u bytových domů Výhledy II  
koná oslava Dne dětí.

Součástí oslav bude např. loutkové divadlo,  
výtvarná dílna či kurs první pomoci.

Všichni jste srdečně zváni!

Dobrou zábavu a přízeň počasí  
přejí pořadatelé akce – studenti ČZU 

Dopoledne již tradičně odstartují svůj závod školáci
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kardinál v Lysolajích
Jeho Eminence Dominik kardinál Duka 
OP, arcibiskup pražský, poprvé ofici-
álně jako kardinál navštíví Lysolaje. 
Ve čtvrtek dne 31. května 2012 bude  
v 17:00 sloužit mši svatou v naší klášter-
ní kapli. Po mši svaté bude možnost se 
s panem kardinálem setkat a popovídat 
si. Všichni jste srdečně zváni.

noc kaplí v Lysolajích na den dětí
Noc kostelů, kdy se v celé republice ote-
vřou dveře kostelů a chrámů, se bude 
konat 1. června. U nás v Lysolajích jí ří-
káme Noc kaplí. Důvod je jednoduchý: 
nemáme tu kostel, zato máme u nás tři 
kaple a Boží muka. A protože se Noc 
kostelů letos koná na Den dětí, bude 
i program věnován především dětem. 
Čtyři posvátná místa spojí venkovní hra 
pro malé i velké. Program najdete v příš-
tím čísle Zpravodaje.

Dnes si připomeňme, co víme o histo-
rii těchto míst. Začněme od nejstaršího: 
Zvonička na návsi byla postavena krát-
ce po napoleonských válkách (1821)  
a její zvon vybízel k modlitbě Anděl 
Páně (klekání) a k modlitbám za zemře-
lého (umíráček). Službu zvoníka vyko-
nával vždy někdo z Lysolaj. Při poslední 
opravě (2001) byla dovnitř umístěna po-
lychromovaná vyřezávaná soška Panny 

Marie od Šárky Váchové, jejíž motiv 
sedmi mečů spojuje zvoničku s blízkou 
kapličkou u pramene v Houslích. 

Kaplička Panny Marie Sedmibolest-
né (1863) stojí v Houslích u studánky. 
Obraz Panny Marie se sedmi meči, jež 
jí zraňují srdce, je symbolický. Opírá se 
o evangelium sv. Lukáše, kde stařec Si-
meon prorokuje Panně Marii, že její syn 
bude světlem národů, ale že bude muset 
i trpět, a ona spolu s ním: „I tvou vlast-
ní duší pronikne meč“ (2,35). Tradice 
vypočítává sedm bolestí Panny Marie: 
již zmíněné Simeonovo proroctví, útěk  
s Ježíškem před Herodem do Egypta, 
hledání dvanáctiletého Ježíše v chrámě, 
setkání se synem na křížové cestě, utr-
pení matky pod křížem, bolest, když jí 
položili mrtvého syna do klína, a koneč-
ně když jej ukládala do hrobu. Sedmič-
ka je číslo plnosti. Maria zakusila plně, 
co znamená trpět. Proto ji lidé prosí  
o pomoc v jakémkoli trápení. Obraz  
v Houslích je zvláštní tím, že se na něm 
Panna Maria usmívá. Život každého 
člověka je poznamenán bolestí, ale vždy 
je tu i radost a hlavně naděje.

Třetím posvátným místem naší obce 
je kaple sester dominikánek, zasvěcená 
Panně Marii, kterou zde ctí jako svou 
ochránkyni – Ochránkyni Řádu kaza-
telů. Svatý Dominik hovořil s lidmi  

klášter mnišek kazatelského řádu

doBrota na dUBEn

(Před)letní kuřecí salát
Podle počtu strávníků v přiměřeném 
množství potřebujeme:
kuřecí prsa, ledový salát, rukolu, su-
šená nakládaná rajčata, trošku bru-
sinek, jogurtový dresing s jemným 
nádechem česneku, koření dle chuti, 
balsamico, trochu oleje na smažení  
a pět minut na přípravu.
Kuřecí prsa nakrájíme na menší 
kousky, okořeníme a osmahneme. 
Než se osmahnou, natrháme na 
kousky opraný ledový salát, přidá-
me pár lístků rukoly (komu nechut-
ná, vynechá), na proužky nakrájená 
sušená rajčata a ozdobně naklademe 
na talíř. Navrch dáme orestované 
kuřecí maso, ozdobíme brusinkami 
a zalijeme dresingem. Vzniklá barev-
ná sladkokyselá fantazie lahodí oku 
i bříšku. 

Správně by vám měla zbýt ještě 
minuta, v níž přinesete na stůl chléb. 
Lépe bílý. Dobrou chuť.

Dobrou chuť

dUBnovÉ PranostIkY

•  Prší-li v noci na Bílou sobotu, bude 
málo třešní. 

•  Prší-li na Boží hod velikonoční, bude 
v létě nouze o vodu. 

•  Na Velikonoce jasno – bude laciné 
máslo.

•  Panská láska a dubnový sníh za mno-
ho nestojí.

• Jak prvně zahřmí, fialka víc nevoní.
•  Kolik mrazů do svatého Jiří, tolik do 

svatého Václava.
•  Může-li se havran o svatém Jiří v žitě 

skrýti, budem úrodný rok míti. 
•  Teplé deště v dubnu, teplé dny  

v říjnu. 
•  Na svatého Marka deštivo – sedm 

týdnů blátivo.
•  Jaro má sedmero druhů počasí,  

v dubnu však žádné neschází.
• Bouřky v dubnu zvěstují úrodný rok. 
•  Kolikátého dubna zasadíš stromek, 

tolikátého roku ponese ovoce. 
•  Jasný měsíc v dubnu škodí květu 

stromů. 

Projekt Edison
V březnu se naše škola zapojila do vzdělá-
vacího projektu Edison.

Po dobu tří dnů jsme hostili dva zahra-
niční studenty, Samira z Brazílie a Betty 
z Číny. Jejich úkolem bylo přiblížit dětem 
svou zemi, její kulturní, sociální, ekono-
mickou i politickou situaci. Prezentace 
probíhaly v angličtině. Děti tak měly mož-
nost porovnat situaci v naší zemi s odlišný-
mi zvyky na jiných kontinentech a uvědo-
mit si rozdíly mezi různými národnostmi 
a kulturami. Především se však musely 
snažit komunikovat v cizím jazyce.

Oba naši hosté strávili příjemné hodiny 
ve všech třídách, s dětmi na prvním stupni 
si i zatancovali a zazpívali. 

Byli ubytováni ve dvou rodinách žáků 
ze čtvrté třídy, díky pohostinnosti Zavadi-
lových a Broukových tak nahlédli do kaž-
dodenního rodinného života v naší zemi. 

Na závěr nám Samir s Betty řekli, že se 
jim u nás v Lysolajích moc líbilo. I naši 
žáci hodnotí tuto zkušenost velmi kladně. 

PhDr. Miluše Typoltová

VelKOObjemOVý KOntejner
15. 5. 2012 – stanoviště ul. Dolina, 
otáčka MHD

o Bohu, což je dodnes posláním Kaza-
telů (dominikánů). Sestry mnišky mají 
za úkol se modlit, hovořit s Bohem  
o lidech. Kaple Panny Marie Ochrán-
kyně Kazatelského řádu (1995) svou 
prostotou a jednoduchostí vyzařuje 
krásu, která přitahuje blízké i vzdálené. 
Je moderní, nicméně architekt Václav 
Dvořák jí vtiskl rysy gotického sakrální-
ho prostoru. Její komorní ráz pomáhá 
vytvořit vlídnou atmosféru, jíž se vyzna-
čují každodenní veřejné bohoslužby.

Čtvrtým, nejmladším posvátným mí-
stem Lysolaj jsou Boží muka sochaře 
Štěpána Rattaye na křižovatce cest 
z Lysolaj do Šárky a Nebušic. Dne  
3. dubna 2011 je za účasti lidu požeh-
nal pražský arcibiskup (dnes kardinál) 
Dominik Duka. Boží muka u cest ode-
dávna připomínají kolemjdoucím, že 
jejich život má nakonec smysl a cíl jen 
v Kristu. V něm Bůh na sebe vzal úděl 
člověka – každého z nás. Když z lásky 
k nám umřel na kříži, Bůh ho vzkřísil  
z mrtvých. Proto se můžeme vždy s dů-
věrou k Ježíši obracet a mít v něm život, 
věčný život. 

Když se při procházce rozkvetlými 
Lysolajemi necháme uchvátit tou zurčí-
cí, rozjásanou, tiše vonící a zvonící nád-
herou kolem nás, může nám to pomoci 
aspoň jakoby v náznaku pochopit, co 
to znamená, když říkáme, že život, ten 
skutečný, pravý život, je nezničitelný.

sestra Josefa
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Fotografická soutěž

Vítězný snímek na téma Velikonoční zvy-
ky vyfotografoval Jiří Karvánek. Gratula-
ci posíláme do Lysolajského údolí.

Téma na měsíc květen – Máj, lásky čas.

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

Životní jubilea  
duben 2012

paní emílie lišková
nar. 30. 3. 1925 – 87 let

paní jaroslava Svobodová
nar. 2. 4. 1915 – 97 let

paní Stanislava burianová
nar. 5. 4. 1942 – 70 let 

jubilantům upřímně gratulujeme. 
Přejeme vše nejlepší  

a hodně zdraví do dalších let.

Mateřské centrum 
Liška Lysolaje
Scházíme se pravidelně v pondělí 9:30 do 
11:30, kdy malujeme, zpíváme a tvoříme. 
Ve středu od 9:30 do 11:30 si zpíváme  
a hrajeme s hudební školou Yamaha.
Příměstský tábor v lysolajích  
27. – 31. 8. 2012 
Připravili jsme příměstský tábor v termí-
nu od 27. do 31. 8. 2012 pro děti od 4 do  
12 let. Zájemci se mohou přihlásit předběž-
ně přes kontaktní formulář na www.mc-lis-
ka.cz. Neváhejte, počet míst je omezen. 
12. 5.  Výtvarná dílna na Slavnosti květů
Čeká vás výtvarná dílna na téma "Křídla 
a kořeny naší rodiny" v rámci kampaně 
Sítě mateřských center ke Dni matek  

V neděli 1. dubna jsme se sešli, aby-
chom zahájili další sezónu petanque  
v Lysolajích. Krásné hřiště s novými chodníky  
u Zázračné studánky nás přivítalo  
u příležitosti "Aprílového turnaje" slu-
nečným, alechladným počasím. Sešlo 
se téměř dvacet hráčů, přišli i přespolní  
z Únětic, s nimiž jsme chodili celou zimu 
trénovat. Hrálo osm družstev vyřazovacím 
způsobem, který měl určit vítěze turnaje.
Všichni jsme byli natěšeni na hru venku,  

a tak jsme se po dohodě všech týmů roz-
hodli pro hru "každý s každým". Hráli jsme 
déle než čtyři hodiny, zahřívali se teplým 
čajem s různými "doplňky".

Vítězem byli všichni účastníci, odmě-
nou sazenice macešek. Několik jsme jich 
vysadili u bazény, aby aprílové počasí brzy 
přešlo v prosluněné jarní dny – abychom 
mohli všechny pozvat každý pátek od 
18:00 hodin na trénink.

Ivana Majerová

aprílový petanquový turnaj

13. 5. a Dni rodiny 15.5. Seznámíme vás 
také s projekty pro rozvoj obce, které jsme 
loni vymýšleli. Přijďte se k nám podívat, 
popovídat si, je nás čím dál víc a podniká-
me zajímavé akce, přidejte se taky k nám.
Den otců aneb táta frčí – oslavíme spolu, 
program a termín připravujeme.
PS: Děkujeme všem, kteří se zúčastnili 
našeho jarního bazaru. Doufáme, že jarní 
kousky oblečení, kola, kočárky a odrážedla 
budou dobře sloužit novým majitelům.

mC liška o.s. – lysolajské  
rodinné centrum nejen pro děti 

Obdivuhodná taneční kreace při hře petanque

Velikonoční snídaně

Jarní bazar v Lišce




