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Úvodní sLovo

Vážení sousedé, 
máme za sebou květen, pro tento rok se znač-
nými teplotními rozdíly, ale snad jsme uchrá-
nili před „zmrzlíky“ všechny naše zahrádky  
a truhlíky.

Jako každoročně se druhou květnovou ne-
děli konaly v Houslích Slavnosti květů. Počasí 
bylo nevyzpytatelné, a tak jsme to vše nechali 
v rukou osudu a věřili, že když to všichni, kdo 
se podílejí na přípravách této akce, dělají srd-
cem, tak se počasí vyčasí.

V půl druhé začaly proudit rodiny s dětmi 
směr Housle, kde již bylo vše nachystáno na 
lysolajskou akci roku. Úderem 14. hodiny 
Alexander Hemala přivítal všechny hosty této 
slavnosti, uvedl pana starostu, který u této pří-
ležitosti obdržel vzácné ocenění od svazu za-
hrádkářů a následovalo vystoupení naší MŠ  
a ZŠ. Děti byly opět skvělé a vystoupení na-
šich nejmenších sklízelo zasloužené ovace. 
Děkujeme paním učitelkám, že s dětmi při-
pravily tak krásná vystoupení. Na parketu dále 
pokračovalo hudební vystoupení pro milovní-

ky „Hašlerek“ a dechovkové hudby. Mezitím 
probíhaly atrakce pro děti na protější stráni 
a Divadélko Romaneto s Indiánskou pohád-
kou. Velký úspěch měla hasičská střelnice  
s barevnými růžemi a středověká střelnice, 
kde jste mohli zamířit kuši na kance...

Ve skákacím hradu se to střídalo jak na 
běžícím pásu a malováním rozzářených ob-
ličejů se děti měnily v pejsky, kočičky a mo-
týlky. Větší děti si mohly zařádit na divokém 
bizonovi.

Mateřské centrum Liška mělo svůj stánek, 
kde probíhaly výtvarné dílny, kde si děti moh-        
ly vyrobit krásnou ozdobnou tašku. I v kera-
mické dílně v horní část údolí bylo také stále 
plno a děti odcházely s pěknými suvenýry. 

Na hlavním pódiu již hráli oblíbení Docen-
ti s country hudbou, která se prostě do našich 
nádherných Houslí hodí.

Na obloze již prosvítalo a chvílemi i hřá-
lo sluníčko. Jaro je období mláďátek, a tak 
dva malí lvíčci ze Zooparku Berousek udělali 
neskutečnou radost malým i velkým a fotka 
byla velkou trofejí. Taktéž i jízda na ponících 
v krásné přírodní rezervaci. Doufám, že ob-

čané navštívili i stánek městské části, která 
pro vás připravila nástěnky o minulosti a bu-
doucnosti obce a mohli jste si zakoupit nebo 
sami vyrazit vzácnou lysolajskou památeční 
minci.

Již se stmívalo a na pódium nastupovala 
dívčí kapela The Apples, která to tedy v Hous-
lích umí rozparádit... To už se tančilo jako na 
rockových festivalech a Housle burácely...

Originální ohnivá show následovala po 
vystoupení dívčí kapely a jiskry a plameny 
lítaly všude kolem. Ohnivé ženy a odvážní 
muži předváděli nemožné. Sklidili obrovský 
potlesk a obdiv návštěvníků této akce.

Závěrečnou tečkou bylo vystoupení skupi-
ny OOZ. Doufám, že lidem se tato akce líbila 
a odnesli si s sebou domů nejen hukvaldský 
koláč nebo výhru z tomboly, ale i spoustu no-
vých zážitků a setkání se starými známými.

Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě  
i demolici této akce. Bez nich by to prostě ne-
šlo. Díky všem. Myslím si, že lidé by si měli 
pomáhat a táhnout vždy za jeden provaz.

Hezké léto všem...
Michaela Císařová

LysoLajský  
zPravodaj
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sLavnosT KvĚTŮ 2012       

Ražba lysolajská pamětní mince Šmoulové měli úspěch

Napřesrok už budou návštěvníkům Housle malé...   Děti si vybíraly z pestrého programu...

Od zvířátek po ohňovou show Dobrá muzika nesměla chybět

Starosta Ing. Hlubuček přebírá ocenění svazu zahrádkářů  Naši hasiči – tradiční opora slavnosti
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zPrÁvY z radnICE

Dne 2. 5. 2012 zasedalo Zastupi- 
telstvo městské části Praha – Lyso-
laje.

• Ředitel naší základní a mateřské 
školy požádal o rozdělení příspěv-
kové organizace Základní škola  
a Mateřská škola Praha 6 – Lyso-
laje na dva samostatné subjekty. 
Zastupitelstvo se usneslo, že je 
nutno prověřit všechny aspekty 
a do konce roku 2012 rozhodne  
o případném rozdělení či nerozdě-
lení organizace.

• Bylo schváleno přerozdělení 
kladného hospodářského výsledku 
(79 300,43 Kč) ZŠ a MŠ Praha 6 – 
Lysolaje za rok 2011 do účelových 
fondů.

• Jak jsme vás již informovali  
v minulém čísle Lysolajského zpra-
vodaje, bylo vyhlášeno výběrové 
řízení na rekonstrukci a navýšení 
kapacity naší základní školy, kde 
nejdůležitějším kritériem byla výše 
ceny. Nabídku s nejnižší cenou 
podala společnost TENDO s.r.o., 
a jelikož splnila zároveň všechna 
ostatní kritéria zadaná ve výběro-
vém řízení, byla hodnotící komisí 
tato nabídka vybrána jako nejvý-
hodnější. S touto společností bude 
nyní uzavřena dodavatelská smlou-
va a dle společností  předložené-
ho harmonogramu prací by měly 
být veškeré práce ukončeny nej-
později ke 13. 9.2012 s tím, že do  
31. 8. by měly být ukončeny práce na 
vnitřních prostorách. Zároveň nás 
bude čekat zkolaudování prostor  
a následné vybavení nových uče-
ben. Pevně věříme, že se nám vše 
podaří včas zajistit a že začátek 
školního roku v pondělí 3.9. nebu-
de muset být posunut.

• Zastupitelstvo městské části roz-
hodlo o přijetí daru. Pan Jindřich 
Pánek daroval naší městské části  
nemovitost č.p. 39 na pozemku 
parc. č. 412/2 v k.ú. Lysolaje, za 
což mu patří velký dík.

• Zatupitelstvo městské části dále 
přijalo dar od společnosti AG De-
velopment s.r.o. V podobě demo-
lice výše zmíněného domu a zkul-

turnění pozemku parc. č. 412/2  
v k.ú. Lysolaje (u otočky autobusu, 
zastávka Lysolaje).
 
• S jarem byly nově osázeny loka-
lity Hliník, ulice Štěpnice (výsadba 
pod platanovou alejí) a další.

• Zastupitelstvo ocenilo celoroční 
obětavou práci Mateřského centra 
Liška a na rok 2012 odsouhlasilo 
grant na provoz MC ve výši 50 000 
Kč. Pevně věříme, že se tak opět 
rozšíří paleta již tak pestré činnosti 
mateřského centra.
 
• Na Slavnosti květů byl letos po-
prvé umístěn stánek Městské části 
Praha – Lysolaje, kde byla prezen-
tována historie, současnost a plány 
budoucnosti Lysolaj. U příležitos-
ti letošního 785. výročí založení 
obce zde byly také raženy pamět-
ní medaile, které jdou nadále za  
50 Kč k zakoupení na úřadu měst-
ské části. Nejvíce nás zajímaly vaše 
názory na naše vize. Prezentace 
byla koncipována tak, aby mohl 
návštěvník stánku ihned po shléd-
nutí nástěnek vše prodiskutovat  
s přítomným úředníkem ÚMČ a na 
místě vyjádřit svůj názor. Dozvědě-
li jsme se tak např.: 

– velmi podporovaná byla skica re-
konstrukce restaurace U Valentů,  
s přeměnou okolí na malé náměstí. 
Možné realizaci však bude muset 
předcházet nejprve debata s maji-
telem této nemovitosti a hledání 
finančního zdrojů,

– získali jsme vaši podporu při na-
šem nesouhlasu s výstavbou mo-
derního a dle našeho názoru pře-
dimenzovaného rodinného domu 
na adrese Lysolajské údolí č.p. 
108/70 (poslední dům vpravo směr 
Horoměřice). Naše vyjádření sta-
vebníkovi bude tedy znít, že dům 
se musí více přizpůsobit historic-
kému vývoji a charakteru Lysolaj  
a budeme požadovat úpravu projek-
tu, především pak v části střechy, 
oken, betonové fasády a celkově 
charakteru stavby. O povolení stav-
by bude rozhodovat místně přísluš-
ný stavební úřad, kterým je pro nás 
Odbor výstavby Praha 6 a pevně 
doufáme, že naše připomínky bu-
dou s vážností posouzeny,

– v lokalitě Kaménka (za školou) 
byly prezentovány tři návrhy, kdy 
nejvíce zaujal návrh odpočinko-
vé rekreační zóny pro všechny ge-
nerace s vybudováním posezení  
v květinové zahradě, dětského hřiš-
tě pro náctileté, lanového centra  
a dalších prvků pro volný čas. Požá-
dáme tak nyní o stavební povolení ke 
zřízení parku s těmito prvky a poté 
bychom dle finančních možností po-
stupně přistoupili k realizaci jednot-
livých částí. Další dva prezentované 
návrhy však nebudou zapomenuty. 
Návrh „živé přírodní zahrady“ pana 
Kočiše – školníka naší ZŠ by mohl 
být částečně realizován v Houslích, 
kde již nyní je část sadu kosena 
vždy až po vylétnutí bezobralých, 
aby tak byla zajištěna ochrana jejich 
přirozeného vývoje. Taktéž ze sadu  
v Houslích nebudou nadále odstra-
ňována torza odumřelých třešní, pod 
jejichž kůrou se líhnou a přezimují 
mnozí chránění brouci a další hmyz. 
Třetí návrh „liščí doupě“ od Mateř-
ského cestra Liška jistě také najde 
uplatnění v jiné lokalitě našich krás-
ných zelených Lysolaj,

– na místě rodinného domku č.p. 
39 na pozemku parc. č. 412/2  
v k.ú. Lysolaje (u otočky autobusu), 
který bude odstraněn (viz výše), by 
občané Lysolaj nejraději viděli ro-
dinný dům nebo menší bytový dům 
s občanskou vybaveností,

– byla prezentována také studie 
sportoviště v prostoru bývalé Den-
krovy pískovny, nové pojetí plá-
nované naučné stezky v Houslích  
a občané byli seznámeni taktéž  
s plánovanou výstavbou kláštera 
sester dominikánek na poli za ulicí 
Květovou.

Velmi mě těší, že se tato prezen-
tace setkala s vašim velkým zájmem 
a jsem rád za všechny vaše názory, 
kterými tak můžete ovlivňovat dění 
v Lysolajích.

Velice rád bych poděkoval všem 
z vás, kteří se podíleli na orga-
nizaci a přípravě naší jubilejní  
25. Slavnosti květů a již nyní se 
těším na příští ročník. Vaše připo-
mínky, ohlasy a nápady k tomu le-
tošnímu jsou vítány. A doufám, že 
jste si to užili...

Ing. Petr Hlubuček, starosta 
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zPrÁvY zE šKoLY a šKoLKY

V minulém článku jsem se zmínila  
o návštěvě druhého stupně v IQ parku  
v Liberci, která proběhla 16. dubna,  
a slíbila jsem, že vás o ní budu informovat 
více. Tento park je zaměřen především 
na oblast fyziky, s různými fyzikálními 
jevy se zde mohou žáci seznámit zábav-
nou formou. Na naši výpravu asi nejvíce 
zapůsobil točící tunel, jímž se procháze-
lo po pevné lávce, což vyvolávalo v dě-
tech pocit, že se také točí. Dále je zaujalo 
zrcadlové bludiště a část parku, která se 
zabývala tematikou vesmíru. 

Žáci 6. a 7. třídy podnikli exkurzi do 
skleníku Fata Morgana, kde právě pro-

bíhala výstava motýlů. Zde si mohli pro-
hlédnout různé druhy motýlů, všechna 
jejich vývojová stádia a samozřejmě též 
rostliny nacházející se v botanické za-
hradě. 4. třída se vydala na představení  
  v divadle Minor s názvem Můj atlas světa, 
při němž byly děti vtaženy do děje a spolu  
s herci procestovaly svět. Poznávaly zvyky  
a hudbu různých oblastí, představení 
bylo zakončeno karnevalem v Riu. Děti 
si dále mohly prohlédnout výstavu Kra-
jiny tělní, byly zde umístěny dřevěné 
modely v nadživotní velikosti, žíly pak 
sloužily jako struny a bylo možné na ně 
hrát.

2. května si 6. třída vyzkoušela výuku 
v přírodě, při níž žáci zkoumali a po-
zorovali výskyt hmyzu v našem okolí. 
Ten samý den proběhla ve 4. a 5. třídě 
další ekopřednáška pořádaná Letištěm 
Ruzyně, nyní na téma voda. Opět zá-
bavnou formou se žáci seznamovali 
s problematikou týkající se ochrany 
vody, své poznatky si upevnili prostřed-
nictvím soutěže probíhající ve skupin-
kách. Žáci 2.B zavítali na Veterinární 
kliniku v Horoměřicích, kde pozorovali 
ošetření zvířátek a práci lékařů. Třetí 

oddělení družiny přespalo ve škole, 
toto dobrodružství jim zpestřil tábo-
rák s písničkami zpívanými při kytaře  
a noční „bojovka“.

Celý 1. stupeň se pilně připravoval na 
Slavnost květů, která proběhla 12. květ-
na, o tom ovšem zase až příště.

Jana Plechingerová

2. B mezi zvířátky
Měli jsme to štěstí, že jsme se mohli 
dívat přímo pod ruce MVDr. Herčíko-
vi z Veterinární kliniky v Horoměři-
cích, jak léčí naše nemocné kamarády, 
přátele, miláčky – prostě domácí maz-
líčky. Pan doktor si s námi moc hezky 
povídal, spoustu věcí nám vysvětlil  
a spolu s Natálčinou maminkou, paní 
Neumannovou, nás provedli celou kli-
nikou a ukázali nám všelijaké přístro-
je, pomocí kterých se zvířecím pacien-
tům pomáhá. Dívali jsme se do ouška, 
viděli jsme, jak se pejskovi čistí zuby,  
a dokonce jsme mohli tichounce na-
hlédnout na operační sál, kde pan 
doktor právě jednoho pejska operoval. 
Byl to opravdu moc zajímavý zážitek.

Daniela Benešová, třídní 2. B

Výlet do Tróje Chvilka odpočinku při prohlídce Fata Morgana

Kam ten hoch asi hledí?  Interaktivní návštěva IQ Parku
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Hybšmanka

TIP na výLET

Břevnovská pláň
Dnes se projdeme po Břevnovské pláni. 
To je takové místo mezi Vypichem a stra-
hovskými sportovišti, kde se kdysi dobý-
vala opuka. Dnes se tu prohánějí koleč-
koví bruslaři a pokud vás některý nesrazí, 
uvidíte ponejprv kapličku. Kapličky při 
poutní cestě z Lorety přes Řepy do fran-
tiškánského kláštera v Hájku (u Červené-
ho Újezda) vznikly v letech 1720-24. Byly 
vyzdobeny freskami s pašijovými náměty, 
obrazy ze života Panny Marie a svatého 
Františka z Assisi. Vytvořili je zedník 
František Fortin, kameník Hersthorf  
a malíř Sochor. Bylo jich původně dva-
cet, dnes jich je jedenáct.

U téže poutní cesty nachází se usedlost 
Ladronka. 

Roku 1688 koupil pole na Břevnov-
ské pláni a zdejší vinice Filip Ferdinand  
z Ladronu (vlastnil i usedlost stejného 
jména na Smíchově) a při poutní cestě  
k Hájku zbudoval zájezdní hostinec  
s hospodářstvím. Jeho vdova pak na po-
čátku 18. století majetek prodala hraběti 
Volfu Pöttingovi z Persingu, velkopřevo-
rovi řádu maltézských rytířů. Jako zá-
jezdní hostinec Ladronka fungovala ještě 
ve druhé polovině 19. století, přestala jím 
být po odklonění cesty k Bílé hoře.

Obytná patrová budova, zřejmě z 18. sto- 
letí, byla ve století následujícím, kdy pa-
třila Břevnovskému klášteru, upravena 
prakticky do dnešní podoby.

Ve 30. letech minulého století tu byly 
byty, po válce tu sídlil podnik Sady, lesy, 
zahradnictví. Budova značně chátrala, ač 
byla v roce 1964 prohlášena památkově 
chráněnou. 

V roce 1994 se v Ladronce objevili 
squatteři, kteří byli v listopadu 2000 ná-
silně vystěhováni. Ateliér Šafer Hájek –  
architekti pak na objednávku radnice Pra-
hy 6 navrhl projekt revitalizace usedlosti, 
která byla slavnostně otevřena roku 2005.

V původní obytné budově byly zrestau-
rovány historické trámové stropy a byla 
opravena valbová střecha. Byly tu ob-
jeveny a zrestaurovány nástěnné malby  
z 19. století, podle nichž lze soudit, že v té 
době tu snad ještě bylo panské sídlo. Do 
této části byla vkomponována restaurace. 

Přiznám se, že jsem ji nenavštívil. Vi-
děl jsem ten chumel lidí okolo a logo 
mého neoblíbeného piva, a tak jsem 
se někdejší slavné hospodě zdaleka vy-
hnul, abych sešel do Smíchova k zastáv-
ce autobusu Spiritka, kde jsem nalezl 
zbytky usedlosti Císařka. Místní vinice 
se jmenovaly Karmazínka a Zlatá ovce, 
takže jméno Císařka není zcela jasného 
původu, snad se na něm podepsal císař-
ský malostranský rychtář Ferdinand Le-
derer (1673). 

Ladronka

Kneislovka (1958)

Císařka

Vyfotil jsem ruiny a na návštěvu k bez-
domovcům nešel.

No a pak už jsem to vzal hopem – Spi-
ritka (původně Gayerka či Bubnovský 
dvůr po hrabatech z Bubna), klášterní 
usedlost s rozsáhlými vinohrady z konce 
16. století. Vinice byly zničeny válečný-
mi událostmi, načež se usedlosti v letech 
1766-72 ujal Jan Spirit a barokně ji upra-
vil. Před 2. světovou válkou – to tu hospo-
dařil Leopold Sachs – byla tu cihelna, po 
válce se tu roztáhnul státní statek a ČKD 
a dokonce ministerstvo vnitra. Dnes je 
Spiritka pěkně opravena a je zde hotel.

Předposlední mojí atrakcí byla Kneis-
lovka, také viniční usedlost (foto z roku 
1958). Jméno nese po Johanu Andreasi 
Kneysslovi, což byl teolog a pronotář ka-
pituly sv. Víta (1774). 

Barokní podobu si zachovala ohradní 
zeď a brána.

V zahradě je kaple sv. Jana Nepo-
muckého, již tu roku 1724 nechal zřídit 
Zdeněk Chřepický z Modliškovic, světící 
biskup pražský.

A poslední zastávkou byla Hybšmanka, 
další z druhdy smíchovských viničních 
usedlostí, dnes přenesených do katastru 
břevnovského. Z té neviděl jsem prak-
ticky nic, ještě že mám alespoň archivní 
fotografie z jižní strany – škoda, že na ní 
nebudou patrny i sluneční hodiny. 

fefík 
(zdroj Barbora Lašťovková)

Kneislovka – kaple

Spiritka
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Vážení spoluobčané, 
po vynechání článku v minulém zpravoda-
ji bych vás rád seznámil s našimi aktivi-
tami za minulé a předminulé období. Jak 
jistě všichni víte, snažíme se svou činností 
v obci co nejvíce pomáhat, proto jsme  
v polovině března zlikvidovali dvě znač-
ně velké hromady navezených větví a listí  
v prostoru bývalé pískovny, které na toto 
místo byly postupem času navezeny při 
očistě a vyřezávání starých stromů a keřů 
v naší obci. Tyto dvě velké hromady jsme 
za asistence naší cisterny spálili a poté vše 
řádně dohasili. Když jsme v odpoledních 
hodinách s tímto skončili, přesunuli jsme 
se do ulice Sportovců, kde jsme čistili vo-
zovku od bláta, které sem bylo naneseno 
technikou, jež byla používána při rekulti-
vaci rokle pod školou. 

O necelý týden později se naši velite-
lé účastnili povinného školení na stanici 
dobrovolných hasičů ve Stodůlkách. Ješ-
tě před ukončením tohoto školení nám 
byl vyhlášen poplach a byli jsme vysláni 
na požár v prostorách mrazíren v Sedlci. 
Okamžitě po ohlášení vyjela část jednot-
ky s vozidlem CAS 32 Tatra a vzápětí po 
příjezdu ze školení vyjel i zbytek jednotky  
s CAS 24 Scania. Po příjezdu na místo 
bylo zjištěno, že se naštěstí nejedná o po-
žár samotných mrazíren, nýbrž o zahoření 
při neopatrné manipulaci s ohněm ve ved-
lejším objektu. U tohoto výjezdu jsme byli 
společně s HZS Praha a SDH Suchdol. 

Na konci měsíce při úklidu obce jsme 
jako každý rok pořádali sběr železného 
šrotu. Tímto bych velice rád vám všem 
poděkoval, jelikož jsme tolik železa ani 
neočekávali. 

sbor dobrovolných hasičů Lysolaje

V měsíci březnu a dubnu jsme měli to 
potěšení a jeli jsme pogratulovat a zahou-
kat manželům Císařovým, kteří slavili půl-
kulaté výročí narození. Nepotkávají nás 
však jen dobré zprávy, v dubnu nás opus-
til náš dlouholetý člen Václav Nykodým, 
se kterým jsme se naposledy rozloučili  
13. dubna v krematoriu na Kladně. 

V sobotu 21. dubna jsme se zúčastnili 
oslav 130. výročí založení SDH Řeporyje, 
kam jsme byli pozváni. Řeporyjští měli 
oslavu velice dobře připravenou a bylo 
na co koukat. Kromě vystavené techni-
ky zde probíhaly ukázky práce a zásahů 
dobrovolných i profesionálních hasičů 
včetně hašení historickou stříkačkou taže-
nou koňmi, městské policie a požárního 
sportu. Musím říci, že celá oslava vyšla na 
jedničku včetně krásného počasí.

Tak jako každý rok i letos jsme provádě-
li asistenci na čarodějnicích Prahy 6, které 
se konaly na Ladronce. Vše proběhlo tak 
jak má bez větších problémů. Jako vždy 
kromě plánovaného programu byl jednou 
z velkých atrakcí náš hasičský vůz. 

První sobotu v květnu se náš sbor zú-
častnil závodů o železného hasiče TFA 
Říčany. Náš sbor reprezentoval Václav 
Nykodým ml., který bohužel z technic-
kých důvodů nedoběhl. Disciplíny v těch-
to soutěžích jsou velice náročné, a tak  
i jen účast se počítá. 

Již tradičně se okolo poloviny května  
v Lysolajích pořádá Slavnost květů. Na 
této slavnosti se každoročně podílíme jak 
přípravou, tak i spoluúčastí na organizaci. 
V pátek před slavností se staví kryté pó-
dium a připravují se stánky a přístřešky. 
Letošní příprava ovšem neprobíhala tak 

hladce jako jindy. Část železné konstruk-
ce, která zastřešuje pódium, nám byla dr-
zým zlodějem odcizena a tak nastal velký 
problém, jelikož bez těchto dílů pódium 
nelze postavit. Jsme však hasiči, tak jsme 
si poradili a nakonec vše úspěšně smon-
tovali, i když to trvalo podstatně déle než 
obvykle. V sobotu dopoledne jsme se opět 
sešli v Houslích abychom vše potřebné 
dostavěli a návštěvníci si mohli odpoled-
ní oslavu v klidu a pohodě užít. I když se 
v noci podstatně ochladilo a nad ránem 
pršelo, tak přes den nám počasí přálo  
a nezmokli jsme. Je vidět, že Slavnost květů 
je velice oblíbená a scházejí se na ní lidé ne-
jen místní, ale i z širokého okolí. Program 
slavnosti byl dokonale připraven a každý si 
zde našel to své. K vidění byla spousta atrak-
cí pro děti a oblíbené divadélko Romaneto. 
Jako novinka zde byli poníci a malá lvíča-
ta. My jsme jako každý rok provozovali 
střelnici, u které byla po celou dobu veliká 
fronta a děti si zde mohly vystřílet papírové 
růže a různé sladkosti. Dále jsme zde měli 
postavenou a vystavenou naši Scanii, o kte-
rou byl také velký zájem. Od odpoledne až 
do pozdních hodin se na pódiu vystřídalo 
několik velice oblíbených kapel a na závěr 
programu vystoupila ohnivá Pyrotera. Celé 
odpoledne i večer proběhl bez problémů  
a myslím, že všichni návštěvníci odcháze-
li spokojeni. Na neděli připadl velký úklid  
a kýžený odpočinek. 

V pátek 18. května ve spolupráci s úřa-
dem Prahy 6 jsme se zúčastnili akce Den 
IZS v ZŠ Marjánka. Zde jsme byli s naší 
Scanií a přednášeli jsme dětem z 1. stup-
ně. Této akce jsme se zúčastnili společně 
s profesionálními hasiči, policií, městskou 
policií, armádou a zdravotní službou. 

V sobotu 19. května se konal 20. ročník 
Memoriálu Františka Zvoníčka v Řepích  
a zároveň zde probíhaly oslavy 120. výročí 
založení místního sboru. Na tyto závody 
vyrazilo družstvo mužů, které jsme dali 
dohromady z mladších, z nichž někteří 
běželi úplně poprvé a musím podotknout 
bez jakéhokoli tréninku a větší přípravy. 
Ve své kategorii bylo 12 družstev a naši 
chlapci skončili na devátém místě. Myslím, 
že za těchto podmínek to není tak špatné 
umístění. Oslavy 120. výročí zde probíhaly 
současně se soutěží a i zde bylo k vidění 
spousta zajímavé techniky a proběhlo ně-
kolik ukázek z práce hasičů. 

Do prázdnin máme v plánu ještě ně-
kolik preventivních akcí pro děti, jichž se 
zúčastníme a soutěž o železného hasiče  
v Kněževsi u Rakovníka. 

Na závěr bych rád připomenul a po-
zval vás na naši oslavu 120. výročí zalo-
žení SDH Lysolaje, kterou připravujeme  
a bude se konat v Lysolajích v sobotu  
22. září.

Pavel Peprníček  
velitel SDH Lysolaje



 LYSOLAJSKÝ ZPRAVODAJ 7

za HUMnY

• Do místa, kde byl loni odkryt hrob  
z doby měděné, ve kterém byla kostra 
muže, který byl pohřben jako žena, se za-
kously stavební stroje. Do června příštího 
roku by na jejím místě v bubenečské Ter-
ronské ulici měl vyrůst bytový dům. Původ-
ně zde stávala dvojvila bratří Schoenbau-
mů, kterou v roce 1929 postavil architekt 
Alexander Rott. Emil Schoenbaum byl 
známým profesorem matematiky a statis-
tiky Univerzity Karlovy, který prchl před 
nacisty a zemřel v roce 1967 v Mexiku. 

 
• V Úněticích konalo se tradiční májo-
vé klání ve vaření guláše, které se léta 
odehrávalo v Lysolajích u Šabachů na 
zahrádce. Letos nejlepší guláš připravil 
hostitel, únětický místostarosta Ben An-
derson. Petr Šabach byl šestý repektive 
poslední. 

• Radnice zahájila tzv. revitalizaci pro-
storu před Juliskou, kde má spočinout 
socha fotbalisty Josefa Masopusta od 
Josefa Nálepy.

• V ZOO podražili, lístek stojí místo  
150 korun dvě stovky, dětský nově přijde 
na 150 korun, 100 Kč se platí za psa.

• V bubenečské galerii – kavárně Ka-
binet probíhá výstava obrazů Markéty 
Vohradské, vnučky básníka Františka 
Halase.

• Bubeneč vydal archeologům své další 
tajemství. Při stavbě viladomu ve Viet-
namské ulici poblíž bubenečského hřbito-
va odkryli žárový hrob z nejmladší doby 
bronzové, starý 3 tisíce let, tedy velkou 
keramickou nádobu s popelem, stojící 
na plochém kameni. Dále byly nalezeny 
dva tzv. dlouhé domy, typické pro dobu 
kamennou.

• V lidickém památníku skončily před 
70. výročím vyhlazení obce nacisty opra-
vy opěrných zdí a objektu výstavní síně 
In Memoriam, do nichž zatékala voda  
a popraskaly. Pietní akt se zde uskuteční 
ve výroční den, 10. června.

• Během prvního čtvrtletí letošního roku 
se v pražských hotelech a penzionech 
ubytovalo 954 470 hostů. Přibylo zejmé-
na návštěvníků ze zahraničí. Uvedl to ve 
své zprávě Český statistický úřad.

• V Unhošti mají opravené fotbalové 
hřiště s nově vybudovanou tribunou 
pro téměř stovku diváků. Vlastní tribu-
na je navržena jako ocelová stavebnina  
s podlahami z dřevěných lepených desek  
a přestřešena jednoduchým zastřešením. 
Celkové náklady činily zhruba 2 miliony 
korun, většina peněz pocházela z Fondu 
rozvoje obcí a měst Středočeského kraje. 
(zdroj: www.kr-stredocesky.cz)

• V Písecké bráně je možno mezi  
25. květnem a 17. červnem shlédnout 
výstavu k nedožitým 80. narozeninám 
významného českého fotografa Tarase 
Kuščynkého (1932 – 1983). Kurátor-
kou výstavy je známá teoretička foto-
grafie Danielka Mrázková. Vstupné 
činí 40 a 60 korun.

• Skutečné události ze života legendárního 
stouna se staly inspirací pro nový text Mi-
roslava Krobota s názvem Brian a podtitu-
lem Hra o jedné expedici. Diváci se setkají 
nejenom s Mickem, Keithem a Charliem, 
ale i s hrdiny Brianova tripového světa 
Králíčkem, Oslíkem a Medvědem. Naši 
kamarádi společně zažijí mnoho překvapi-

vých dobrodružství a vyrazí dokonce i na 
expedici. V nové hře Dejvického divadla 
hrají Jarda Plesl, David Novotný, Hynek 
Čermák, Martin Myšička, Pavel Šimčík, 
Václav Neužil, Lenka Krobotová a hosté 
Jiří Konvalinka a Richard Fiala.

• Pražská městská hromadná doprava 
zažila loni nebývalý odliv cestujících. 
Po letech stagnace rezignovala na ces-
tování „sockou“ miliarda osob, přitom 
metro se na tomto čísle podílí skoro 
polovinou. V Praze se tedy přepravilo 
1123 milionů lidí, metrem pak 530 mi-
lionů. Důvodů poklesu je více, nárůst 
automobilové dopravy, vyšší nezaměst-
nanost, větší počet černých pasažérů. 
Světlou výjimkou v této statistice je pří-
městská vlaková doprava, která zazna-
menala nárůst 2 procenta. Z celkem 
osmdesáti sledovaných českých měst, 
kde funguje hromadná doprava, si po-
horšilo šedesát dopravních podniků. 
(zdroj Jan Šindelář, E15)

• Občané peticí požadují svolání  
mimořádného zasedání Zastupitelstva 
Prahy 6. Požadují zrušit usnesení Rady 
MČ Praha 6 z 11. dubna t.r. o plošném 
navýšení nájemného v obecních bytech 
ku konci letošního roku z 95,90 Kč za 
metr na 147,90 korun. Petenti požadu-
jí, aby nájemné bylo určeno podle kva-
lity bytu. 

• Zastupitelé na svém jednání o tý-
den později schválili záměr prodat  
v následujících patnácti měsících 904 
obecních bytů oprávněným nájemcům. 
Cena má být určena posudky znalců, při-
čemž nabyvatelům bude umožněna sleva 
až do výše 40 procent ceny (47 000 Kč/ 
metr – 40 procent = 28 200 Kč/metr).

• Ve vinárně U hrušky v pasáži Rivie-
ra na Vítězném náměstí vystavuje své  
obrazy a objekty akademická sochařka 
Zdeňka Saletová (*1980 v Gottwaldo-
vě). Otevřeno je v pracovní dny mezi  
11. a 20. hodinou. 
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anKETa MĚsíCE

Vyhodnocování anketní otázky na měsíc 
duben nám připravilo těžkou chvilku. To, 
co si jako žádané herní prvky na to nejlepší 
dětské hřiště představují děti, rozhodně ne-
koresponduje s představou matek o správně 
a smysluplně stráveném odpoledni. A tak 
jsme přizvali odborníky na „volnočasové 
aktivity dětí“, a průsečík všech přání byl na 
světě. Nejen předškoláci, ale jejich o něco 
mladší i starší sourozenci a kamarádi se 
mohou těšit na nově zbudované a moderně 
vybavené hřiště, určené právě a jenom jim. 
Hřiště vznikne v prostoru bývalých zahrádek 
Na vinici mezi ulicí Sídlištní a Hřebenovou. 
Vzhledem k nutným povolovacím procesům 
a nutnosti finančního zajištění by mělo být 
hřiště vybudováno příští rok na jaře.

Anketní otázka na měsíc květen vás tro-
chu vyzkouší z nedávné historie a odhalí 
vaši schopnost předvídat. Pamatujete si, ko-
lik bylo vloni účastníků Lysolajského běhu? 
Na vaše tipy počtu letošních běžců se těšíme 
v redakci Lysolajského zpravodaje. Skuteč-
né číslo i autora nejlepšího odhadu pozná-
me záhy po startu. Takže tipujte a přijďte si  
14. června zaběhat!

NePŘeJete Si DO ScHRáNKy  
ReKLaMNí LetáKy?

Vážení čtenáři, 
šetřme naše lesy, nohy naší paní  

doručovatelky a nedopusťme, aby se 
nevyžádané tiskoviny válely rozfoukány 
větrem po celé obci či, v lepším případě,  

putovaly rovnou do kontejneru. 
Pokud nechcete dostávat  

reklamní materiály,  
označte viditelně  

vaši poštovní schránku. 

NEVHAZUJTE REKLAMU! Zastupitelé naší městské části měli již 
dlouho jasno v tom, že bychom jménem 
lysolajských občanů rádi věnovali  panu 
Václavu Havlovi strom jako projev úcty  
k jeho činům, myšlenkám a odvaze je pro-
sazovat. Po dlouhých diskusích a hledání 
vhodného stanoviště se nám podařilo ko-
nečně najít důstojné místo. Je jím krásný 
prostor nově vznikajícího parku vedle 
školy, který bude občanům sloužit k rela-
xaci, odpočinku a rozjímání, třeba i pří-
mo ve stínu koruny tohoto stromu. Dne 
2. května zastupitelé společně zasadili 
patnáctiletý červený buk, symbolizující 
naši úctu, obdiv a poděkování. Doufáme, 
že tak jako bude růst tento strom, bude 
i v nás všech růst myšlenka pana Hav-
la, „pravda a láska musí zvítězit nad lží  
a nenávistí“.

ZMČ Praha – Lysolaje 

• Nabízím zahradnické práce, sekání trá-
vy, prořezávání stromů a keřů, kompletní 
údržbu zahrady. Drobné stavební práce. 
Tel.: 607 116 918

• Prodám levně pletivo, informace na 
Tel.: 724 564 431

Řádková inzerce

✂
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Pondělí a středa od 9:30 do 11:30 hodin 
Pravidelný pondělní a středeční program 
stále pokračuje. Do konce května přelé-
váme, sypeme a házíme, testujeme, co už 
dokážeme. V červnu budeme více venku 
malovat a experimentovat s různými ma-
teriály. Můžete se těšit na malý piknik  
v Houslích, vodní procházku, pozorová-
ní brouků a motýlů, sázení kytiček, ma-
lování venku... Jen jestli bude dost času 
všechno do začátku prázdnin stihnout. 
25. 5. 2012 Bambiriáda a Liška
Přijďte se podívat na letošní Bambiriádu 
v pátek 25. 5. 2012 v Dejvicích od 9 do  
18 hodin. Na jednom stánku najdete Liš-
ku z Lysolaj s Rybičkou ze Sedlce pohro-
madě. Nechte se překvapit, co pro vás 
připravujeme a přijďte. 
Na červen připravujeme:    
Na den dětí 1. 6. od 14 hodin samoob-
služnou výtvarnou dílnu u Výhledů II. 
Den otců oslavíme v sobotu 23. 6. od  
14 hodin na sportovně laděném odpoled-
ni pro tatínky s dětmi v rámci kampaně 
„Táta frčí“. Liška se stala 15. května čle-
nem Sítě mateřských center!
Příměstský tábor od 27. 8. do 31. 8. 2012
„Tajemství staré truhly“
Celodenní program od 8:00 do 17:00 hodin
Určeno pro děti od 4 do 12 let
Výlety po okolí za dobrodružstvím
Napínavá táborová hra
Oběd a polední odpočinek zajištěn
Cena dítě/tábor: 1800 Kč
Tábor má zázemí v hasičské zbrojnici  
v Lysolajích
Více informací na www.mc-liska.cz, v na-
bídce je pouze 30 míst, neváhejte!

Slavnost květů
Děkujeme všem, kteří nás přišli navští-
vit na Slavnosti květů, i přes to, že po-
časí moc nepřálo.

Na výtvarné dílně jsme  natiskli ori-
ginálními razítky s dětmi 94 taštiček. 
Děti naházely nepočítaně balónků do 
papírových trubek a taštičky mnohé 
děti chytře využily na nošení balónků 
do kopce. Na pískovišti si nejmenší po-
hráli s hračkami a spokojeně vedle nás 
sypali písek z jedné strany na druhou. 
Děkujeme všem, kteří nás přišli navští-
vit a podpořili nás dobrovolným vstup-
ným.

Projekty v Lysolajích
Lidé v Lišce si nejenom hrají s dětmi  
a rodiči, ale také rozvíjejí zajímavé myš-
lenky. Na slavnosti jste mohli poznat 
dva projekty, které jsme vypracovali  
a podali žádosti o dotace. 

Projekt „Housle plné vody“ jsme před-
stavili ukázkou malé cesty naboso, oblí-
bené součásti přírodních lázní zejména 
v Rakousku a Německu. Děti i dospělí 
si vyzkoušeli chůzi naboso po různých 
přírodních materiálech. Liška se také 
po chodníčku z kamínků, kůry, písku  
a oblázků prošla, i když ji trochu zábly 
tlapky. Myšlenka vodního areálu s ces-
tou naboso určitě kolemjdoucí zaujala, 
avšak na rozhodnutí výběrové komise 
stále ještě čekáme.  

Druhý projekt „Lysolajské doupě“  
v oblasti Kaménka představuje vybudo-
vání prostoru pro experimentování dětí 
v přírodě a setkávání rodin. 

POZVáNKa
Lysolajský běh se blíží • 4. ročník již ve čtvrtek 14. 6. 2012

Závod odstartuje pod záštitou Městské části Praha – Lysolaje

V minulých ročnících běželi místní i přespolní, malí i velcí, zkušení i začátečníci, nadšenci i ti, kdo až na trati objevili 
skrytý talent pro tento druh pohybu v přírodě. V cíli na všechny čekalo tleskající publikum, drobný dárek i něco na doplnění 

vynaložené energie a hlavně dobrý pocit. Na bednu se dostali jen ti nejlepší, ale ocenění si zasloužili všichni. A právem. 

Nejste  ještě dostatečně přesvědčeni, že vám běhání udělá dobře? Dokonalou motivaci a veškeré informace vám poskytne 
ředitel závodu Ing. Miloš Šimon, 777 303 883, ekonomsimon@seznam.cz

Takže přijďte všichni! My, sportovní antitalenti, realizační tým  
a aktuálně indisponovaní vás budeme netrpělivě vyhlížet  na startu a bouřlivě vítat v cíli. 

Mateřské centrum Liška
LySoLAJSKé RodINNé CENTRUM PRo VoLNý čAS děTí A RodIčů
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KvĚTnovÉ PranosTIKY
•  Na Filipa a Jakuba chrousti-li bzučí, 

to již o svatém Martinovi studený 
vítr fučí. 

•  Svatý Duch přinese plný pytel 
much.  

•  Před Servácem není léta, po Serváci 
s mrazy veta.  

• Déšť svaté Žofie švestky ubije.  
•  Máje měsíce jestli hřmí, větry veliké, 

hojnost obilí a svornost mezi lidmi 
to znamená. 

• Studený máj – v stodole ráj. 
• Májová kapka platí nad dukát. 
•  V máji vlhko, chladno – bude vína 

na dno. 
•  Je-li už máj zahradníkem, není sto-

dol milovníkem. 
• V máji hřímoty nedělají trampoty. 
•  Jsou-li májové hřiby červivé, bude 

suché léto. 
•  Hledej trávy pro své krávy, budeš 

míti zdravé stravy. 
•  Štědrý hráč, milostivý zloděj, pozd-

ní hříbě, Urbanův oves a Havlovo  
žito – co z toho vzejde, bude ti líto. 

• teplo v máji, seno v háji. 
• Májová voda vypije víno. 

NoC KAPLí V LySoLAJíCH   
1. června 2012   
 
Kaple Panny Marie, ochránkyně Kaza-
telského řádu v klášteře sester domini-
kánek
17:50 zvonění na zvon – děti, které se do-
staví ke zvonu nejpozději v 17:40, mohou 
pomoci zvonit
18:00 liturgie hodin – nešpory
každou celou a každou půl: miniprohlíd-
ka kaple
18:45 odchod zájemců k dalším lysolaj-
ským kaplím
20:30 liturgie hodin – kompletář
v průběhu večera možnost rozhovoru  
s mniškami a s katolickým knězem

Kaple Panny Marie Bolestné v Houslích
18:00 zahájení výstavy „Živly v Houslích“ 
výtvarného kroužku místní ZŠ
každou celou a každou půl: pár slov  
o historii místa
po celý večer bude probíhat komorní 
koncert pod širým nebem

Kaplička na návsi
18:00 až 21:00 možnost prohlídky kaple, 
stanoviště hry pro děti

Boží muka
18:00 až 21:00 bude přítomna pořadatel-
ská služba, stanoviště hry pro děti

Hra pro děti od 2 do 102 let
Zájemci se přihlásí u pořadatelů na jed-
notlivých stanovištích

doBroTa na KvĚTEn

Úlovek z Lysolajského potoka

Při pravidelném jarním úklidu nám 
štěstí přálo. Lysolajský potok, po sta-
letí opředený tajemstvím a mýty, vydal 
své poklady. Posuďte sami. A protože 
se blíží doba dovolených, je nejvyšší 
čas se letně naladit. A udělat malou 
generálku na exotické prázdninové 
kulinaření.

Lysolajský octopus byl jenom jeden, 
dobře víme kdo ho uvařil a pojedl. Ne-
buďme ale závistiví, kupme si někde 
chobotničky, a k nim: 
30 deka cukety nakrájené na kostičky, 
půl druhého kila chobotnic, 1 lžíci oleje,
30 deka jemně nasekané cibule, kůru  
z půlky limetky, limetkovou štávu, roze-
třený česnek, půl hrnku suchého červe-
ného vína, jeden hrnek rajského protla-
ku, půl hrnku vody, 1 žlutou a 1 zelenou 
papriku, trochu soli a pepře podle chuti

Postup přípravy: 
Chobotničkám odstraníme oči a zo- 
báky, a rychle se jich zbavíme. Na 
pánvi rozehřejeme olej, přidáme 
chobotničky, cibuli, limetkovou kůru 
a třený česnek. Za stálého míchání 
smažíme, až chobotničky změní bar-
vu. Pak přidáme červené víno, rajský 
protlak, vodu a štávu a vaříme  bez 
pokličky asi hodinu, dokud chobot-
ničky nezměknou. Nakonec přidáme 
papriky a povařime ještě asi čtvrtho-
dinku. Osolíme a dopepříme.

Podáváme s těstovinami či brambo-
ry. Hodujeme na Šumavě a sníme o do- 
volené v Karibiku. 

Dobrou chuť

Velkoobjemové kontejnery  
2. pololetí r. 2012

Ve druhém pololetí roku 2012 bude  
v naší městské části přistaveno  
6 VOK.
Přinášíme rozpis na celé období,  
o aktuálních termínech budete ještě 
jednou informováni s blížícím se ter-
mínem přistavení.

24. 7. 2012 
- stanoviště ul. Dolina,  
otáčka MHD

7. 8. 2012 
- stanoviště křižovatka 
Žákovská x Starodvorská

4. 9. 2012 
- stanoviště ul. Hřebenová u čp. 181

16. 10. 2012 
- stanoviště ul. Lysolajské údolí  
u čp. 115/33

13. 11. 2012 
- stanoviště ul. Dolina,  
otáčka MHD

11. 12. 2012 
- stanoviště ul. Hřebenová u čp. 181

Klášter mnišek Kazatelského řádu

omluva našim čtenářům
Do naší rubriky v minulém čísle se 
vloudily dvě chyby. Omlouváme se 
především akademickému sochaři 
Milanu Váchovi, který je autorem 
sošky Panny Marie v kapličce na 
návsi (polychromovaný sádrový 
odlitek, 7 kovových mečů udělali 
slévači v lysolajské  slévárně). Au-
torství jsme omylem připsaly paní 
Šárce Váchové, manželce autora.

Dále došlo ke změně času boho-
služby, kterou bude sloužit pan 
kardinál Duka, mše sv. začne  
v 17:30. Děkujeme za pochopení.
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Fotografická soutěž

rozloučení
pan ondřej Hybš

odešel tiše a nečekaně  
v neděli 20. 5. 2012 ve věku 41 let

Vítězný snímek Ondry Štědrého na má-
jové téma. Koalí lásku vyfotil mobilem  
v zoologické zahradě ve Vídni. Gratulaci 
posíláme do Lysolajského údolí.

Téma na měsíc červen – zelené lysolaj-
ské stráně 

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

Životní jubilea  
květen 2012

pan Emil Vondra 
nar. 3. 5. 1937 – 75 let

paní Jindřiška Bělohoubková 
nar. 5. 5. 1942 – 70 let

pan Miloš Valla 
nar. 16. 5. 1932 – 80 let

paní Alena Reitmeierová 
nar. 30. 5. 1932 – 80 let

Jubilantům upřímně gratulujeme. 
Přejeme vše nejlepší  

a hodně zdraví do dalších let.
V téhle rodině se mají rádi

nový artefakt  
v Lysolajích
Byli jste se poslední dobou projít v Hous-
lích? Pak jste si povšimli nové podoby 
původně nevzhledné nádrže se zrezavě-
lou trubkou uprostřed, z níž cákala či 
častěji líně vytékala voda.

Od 11. května je všechno jinak. Autor 
Milan Vácha, akademický sochař a bý-
valý starosta naší městské části za účasti 
zkušených pomocníků a bedlivého do-
zoru starosty současného osadil novou 
fontánu, symbol čtyř světových stran. 
Průzračná voda radostně tryská, v kašně 
se mrskají rybky a místo celkově působí 
přívětivým dojmem. Dobrý nápad, skvě-
lá řemeslná práce, a brána do našeho 
přírodního pokladu si nezadá se světo-
známými parky zvučných jmen. Přijďte 
se podívat, posadit, odpočívat a zamys-
let, jaké pojmenování by slušelo tomuto 
místu, které se náhle octlo ve zcela jiné 
dimenzi.

Milane, děkujeme!

Místní knihovna  
Lysolaje právě otevírá!
Podařilo se nám navázat na prvorepubliko-
vou tradici a obnovit respektive opětovně 
založit v Lysolajích místní knihovnu.

Původně zamýšlený záměr, kdy jsme 
zvažovali, že se naše městská část stane 
pravidelnou zastávkou na trati bibliobusu 
se ukázal být vzhledem k jízdním řádům 
nerealizovatelným. Protože ale myšlenka 
tohoto kulturního počinu (jejímž duchov-
ním otcem byl Ing. Karvánek) získala vel-
kou podporu občanů Lysolaj, hledali jsme 
jinou variantu, jak uspokojit přání lysolaj-
ských čtenářů.

Nová knihovna nakonec vznikla přímo 
v prostorách úřadu naší městské části. Po 
úpravách byly za „škatulat“ úředníků i in-
ventáře do jedné z místností nainstalovány 
police, do kterých se pohodlně vejde 2000 
titulů pro malé i velké čtenáře. Děkujeme 
všem, kteří poklady z domácích knihoven 
přispěli k rozšíření našeho knižního fon-
du. K 1 500 titulů z tzv. výměnného fon-
du, který nám poskytla Městská knihovna  
v Praze, a který bude pravidelně obměňo-
ván na základě poptávky čtenářů, přibylo 
na tisícovku knížek věnovaných vámi, bu-
doucími návštěvníky naší knihovny. 

Vážení milovníci dobré literatury, sleduj-
te nástěnky! Již v průběhu června otvíráme 
a těšíme se na vás v naší nové knihovně  
v 1. patře úřadu městské části, vždy ve 
středu od 17:00 do 18:00 hodin. V případě 
potřeby provozní hodiny podle vašeho přá-
ní upravíme. 



Lysolajské škola pro psy se pomalu 
stává realitou. V chráněném výběhu 
u Zázračné studánky byly nedávno 
nainstalovány první prvky agility. 

Těžko říct, zda je agility (angl. hbi-
tost) sport, nebo hra. V každém přípa-
dě je to přirozená činnost, která baví 
celou smečku (rozuměj psa a jeho 
pána), přispívá dobré fyzické i duševní 
kondici a upevňuje vztah mezi psem  

a jeho pánem. Pejskům bázlivým 
dodá sebevědomí, pejsky kurážné 
dostatečně zabaví a pejsky ostřejší 
naučí dobrým mravům v kolektivu.

Do budoucna plánujeme nejen 
osadit další překážky, ale i zřídit 
skutečnou psí školu, ve které by se 
jednou týdně pod vedením zkušené-
ho kynologa majitelé naučili zvládat 
své psy, ozřejmili si základy psí-

ho parkuru a společně tak zajistili 
bezproblémový chov i chování psa.  
A taky se trochu bavili. Kdo ví, mož-
ná jednou uspořádáme i výstavu vo-
říšků nebo závody.

Ať už máte doma šampiona nebo 
nefalšovanou vesnickou směs, přijď-
te vyzkoušet nově nainstalovanou 
trať na psí hřiště u Zázračné studán-
ky. Bude vás to bavit.

Miniagility aneb psí škola v Lysolajích

Základ dráhy Slečna figurantka předvádí, co se na nářadí  
dělat nesmí!

Pro psy je tento druh „zábavy“ zcela přirozený


