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 Ak. soch. Doc. Milan Vácha tvoří „Sluneční hodiny“ v rámci I. sochařského sympozia             Foto: Ing. Petr Hlubuček

Vážení a milí spoluobčané,
pokud jste se až dosud domnívali, že aprí-
lové počasí je doménou měsíce dubna, 
byli jste o letošní Slavnosti květů defi-
nitivně vyvedeni z omylu. To květen se 
ukázal být tím šprýmařem, který nás od 
hlavy k patě zahalil do pláštěnek a obul 
nám gumáky. Pro ty, kdo z „nějakého“ 
důvodu nepřišli, telegrafická informace. 
14:00 - prší. Dlouho prší. Fouká. Stále 
prší. Mrholí. Nadějný okamžik. 17:30 
až 17:32 - Neprší. 17:33 další příval. A 
takhle to šlo až do večera. Závěr akce po 
22. hodině - počasí beze změn. Všechny 
děti, rodiče, účinkující byli skvělí, jakož 

i tradiční pomocníci, míněni naši hasiči 
a jiní dobrovolníci. Poučeni z naivních 
a nebezpečných vizí minulosti, s vědo-
mím, že „větru dešti neporučíš“, jsme si 
letošní slavnost užili. Navzdory spiknutí 
přírodních živlů se povedla. Dobře, že si 
nenecháme kazit vynaložené úsilí a i za 
nepříznivých podmínek držíme pohroma-
dě. A podotýkám, že nejen při oslavách. 
Ačkoliv i letos bylo k vidění a slyšení jako 
vždy něco nového a s „přírodními živly“ 
se  napevno počítalo, přece jen šlo o jejich 
jinou podobu. Tou nejdůležitější součástí 
doprovodného programu totiž bezesporu 
bylo zahájení historicky I. sochařského 

sympozia konaného na území hl. města 
Prahy. Z pískovcových bloků se budou 
pod rukama sochařů postupně klubat 
umělecká díla, jejichž společným jmeno-
vatelem jsou právě přírodní živly. Jejich 
budoucí podobu jste si všichni mohli při 
„vernisáži“ prohlédnout na fotografiích.  
Sochařské sympozium pořádá Sdru-
žení sochařů Čech, Moravy a Slezska. 
Spoluorganizátorem této velké akce je naše 
městská část a záštitu převzal primátor hl. 
m. Prahy RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. 

Pokračování na straně 7.
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YO YO Band 

„Král oceánu“ již získáva svou podobu

Muzika pro starší a pokročiléLišky na velbloudu jezdí jen v Lysolajích

Slavnostní ocenění Zásahové jednotky SDH Lysolaje

JARNÍ DĚNÍ V LYSOLAJÍCH

Na pódium ani nekáplo

Vystoupily i berušky z mateřské školky 

Tohle vysochám . . . Jako živá 

A nezaprší. . .
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Zprávy z radnice

Dne 14. května 2014 zaseda-
lo Zastupitelstvo městské čás-
ti Praha-Lysolaje, z něhož vybíráme:
 
• Zastupitelstvo městské části Pra-
ha–Lysolaje schválilo v rámci roz-
dělení základní a mateřské školy na 
dva samostatné subjekty návrh rozdě-
lení majetku a závazků k 1. 1. 2014. 
Tento návrh byl předán k posouze-
ní auditorské společnosti GESTIO, 
s.r.o. k vyjádření, zda je vše v soula-
du se zákonnými předpisy. Na rozdě-
lení příspěvkové organizace nebyly 
auditorem zjištěny žádné nedostatky.

• Zastupitelstvo se zabývalo účet-
ní závěrkou Základní školy a Mateř-
ské školy Praha 6 – Lysolaje k 31. 12. 
2013 a k tomuto datu ji také schválilo.

•  Zastupitelstvo městské části Praha–Ly-
solaje schválilo výsledek hospodaření za 
rok 2013 příspěvkové organizace Základ-
ní škola a Mateřská škola Praha 6 – Lyso-
laje ve výši 75 754 Kč včetně jeho rozdě-
lení do fondu odměn a rezervního fondu. 

•  Zastupitelstvo  městské části Praha–Ly-
solaje schválilo  vyúčtování Sociálního 
fondu  a Fondu  rezerv a rozvoje za rok 2013.

• Zastupitelstvo vzalo na vědomí In-
ventarizační zprávu o inventariza-
ci majetku a závazků k 31.12.2013.

•  Vzhledem k nabytí nového majetku 
Místní knihovny Lysolaje a Sbo-
ru dobrovolných hasičů Praha-
-Lysolaje, Zastupitelstvo schváli-
lo úpravu jejich zřizovacích  listin. 

•  Zastupitelstvo určilo pro účetní a 
rozpočtové období 2014 auditorem 

naší Městské části Praha-Lysolaje au-
ditorskou společnost GESTIO, s.r.o a 
schválilo smlouvu o vykonání přezkou-
mání hospodaření naší městské části. 

•  Zastupitelstvo městské části Praha–Ly-
solaje schválilo  prodej  části 1/8 pozem-
ku parc. č. 109/1 – ostatní plocha o výmě-
ře 27,9 m² k.ú. Lysolaje spoluvlastníkům 
7/8 tohoto pozemku za cenu 8 150 Kč.

• Na základě dohody s Úřadem práce 
pro hl. m. Praha zastupitelstvo schválilo 
úpravu organizační struktury úřadu naší 
městské části s rozšířením o jedno pra-
covní místo. Vznikla tak další pracovní 
příležitost v rámci veřejně prospěšných 
prací k umístění uchazečů o zaměstná-
ní. Tato pracovní pozice by měla být 
na základě námi zaslané žádosti z větší 
části hrazena v rámci projektu financo-
vaného z fondů EU. Vytvoření pracovní 
příležitosti pomůže zájemcům o práci, 
kteří nemohou sehnat jiné zaměstnání.

• Dne 16. 4. 2014 proběhlo v sále ha-
sičské zbrojnice veřejné projedná-
ní připomínek MČ Praha–Lysolaje 
ke Strategickému plánu hl. m. Prahy. 
Přítomná veřejnost byla informována o 
stavu a průběhu pořizování nově vznika-
jících dokumentů hlavního města Prahy 
(Strategický plán hl. m. Prahy, Metropolit-
ní plán hl. m. Prahy, Koncepce městských 
břehů, Návrh nových stavebních předpisů, 
Manuál tvorby veřejných prostranství). 
S občany byly projednány jednotlivé lo-
kality MČ Praha–Lysolaje a byly také vy-
slechnuty jejich názory na charakter, stav, 
občanskou vybavenost a možný rozvoj 
jednotlivých částí. MČ Praha- Lysolaje se 
problematice intenzivně věnuje a aktivně 
připomínkuje práci hl. m. Prahy na výše 
uvedených dokumentech. Sledujte po-
zorně webové stránky naší městské části. 
Jakékoliv vaše náměty či připo-
mínky vyhodnotíme a zpracujeme.

• Ve středu 7. 5. 2014 uctili zástupci Měst-
ské části Praha-Lysolaje položením věn-
ce památku obětí 1. a 2. svetové války.

• Zastupitelstvo se rozhodlo udělit s le-
tošním končícím funkčním obdobím 
šest čestných  poděkování, spojených s 
finanční odměnou 3000 Kč. Poděkování  
všech členů zastupitelstva byla vyhlášena 
a předána na Slavnosti květů 17. 5. 2014.

Oceněni byli:
Ing. Michal Hevák, ředitel Základní 
školy Járy Cimrmana Lysolaje, za  ce-
lospolečensky  prospěšnou činnost a 
šíření vzdělanosti.

Zásahová jednotka SDH Lysolaje za 
obětavou pomoc občanům při ohro-
žení jejich života, zdraví a majetku.

Mateřské centrum Liška, o.s. za veřejně 
prospěšnou činnost, přínos a realizaci 
volnočasových aktivit dětí a mládeže.

Zdeněk Sedláček, starosta SDH Lyso-
laje, za dlouholetou a nezištnou službu.

Ing. Miloš Šimon za organizaci, roz-
voj a propagaci  amatérského sportu 
v Lysolajích.

Doc. Milan Vácha, akademický so-
chař a bývalý starosta MČ Praha-Ly-
solaje, za celoživotní přínos městské 
části a obohacení kulturního dědictví.

Vážení spoluobčané, máme za sebou nej-
očekávanější jarní akci, Slavnost květů. 
Doufám, že jste se i přes nepřízeň počasí 
příjemně bavili. Těší mne váš zájem o prá-
ci sochařů v Houslích. A stejně jako vy se 
těším na nové artefakty, jejichž zrod pod 
rukama pětice autorů společně sledujeme.

Přeji vám všem krásné a slunečné dny 
Ing. Petr Hlubuček, starosta
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ZPRÁVY ZE ŠKOLY

• V rámci projektu Mezikulturní rozdí-
ly ve školství žáci 5. a 6. třídy navštívili 
partnerskou školu Riverside School, na-
hrávaným rozhovorem získávali informa-
ce a porovnávali shodné rysy a rozdíly 
obou škol. Své záznamy pak zpracová-
vali do prezentací. Projekt má pod pat-
ronací paní učitelka Hallett, která také 
zprostředkovala setkávání s autentickou 
angličtinou i dětem na prvním stupni. 

• Žáci 4.A, 4.B a 5. třídy vyslechli za-
jímavou přednášku o čistotě ovzdu-
ší a vlivu hluku na životní prostře-
dí. Letiště Václava Havla nabídlo 
cyklus interaktivních přednášek vzta-
hujících se k environmentální výchově. 

• Starší žáci měli neobvyklou příleži-
tost v jazykové oblasti. Navštívili nás 
zástupci charitativni organizace AFS 
Mezikulturní programy, o.p.s., kteří nás 
přišli seznámit s možnostmi studia v za-
hraničí, jakož i ubytování cizince v ro-
dinách. Hlavní částí byla interaktivní 
přednáška americké studentky v anglič-
tině o jejích zážitcích při pobytu v ČR. 
Přednáška byla pro druhý stupeň žáků 
naší školy. Zástupci společnosti velmi 
chválili naše žáky za jejich kompetenci v 
Aj i jejich zájem o charitativní projekty.

• Členové Klubu mladých diváků na-
vštívili balet Šípková Růženka ve Státní 
opeře. Všichni ocenili hudbu i lehkost 
pohybu všech pohádkových postav.

• Při vítání nových lysolajských občán-
ků nechyběli zpěváci školního sboru 
pod vedením paní učitelky Tomajkové.

• V přednášce a následné besedě prezen-
toval MUDr. Zvěřina žákům 8. a 9. třídy 
pohled odborníka na lidskou sexualitu 

• Žáci 6. a 7. třídy se přátelsky utka-
li  v kopané se svými vrstevníky z 
Riverside School. Mladí muži utuži-
li dobré vztahy sportovním zápolením. 

• Paní učitelky z družiny pozvaly do školy 
divadlo z DDM v Praze 10. Děti i paní 
učitelky byly nadšené z celého představe-
ní s živou hudbou a sympatickými herci.

• Děti z naší školy prokázaly své čte-
nářské dovednosti a literární zna-

losti v soutěží „Čtení mě baví“. 

• Vybraní žáci (J. Křišťan, P. Melka, A. 
Sedláček, P. Zháňal) hájili sportovní čest 
naší školy na Fotbalovém poháru Prahy 6. 

• Prvňáčci se dozvídali od paní a pana 
Hodkových, jak na jaře zakládat „čtve-
rečkové“ zahrádky, jak sázet a sít, jak 
založit kompost. Děti nejen posloucha-
ly, ale také se prakticky činily a neleni-
ly, takže školní záhonky se již zelenají.

• Žáci druhého stupně se opět konfronto-
vali s autentickou angličtinou. Vyslechli 
si přednášku o Austrálii v anglickém ja-
zyce. Přednášející byl Čechoaustralan. 
Vyprávěl studentům o možnostech studia 
i pracovního uplatnění v zemi, kde žije.

• Žáci celé školy si nenechali ujít příle-
žitost pozorovat dravé ptáky v klidu i 
při lovu. V Houslích  ornitologové ze 
záchranné stanice pro ptactvo poutavě 
vyprávěli a ukázali dětem druhy dravců 
od malých poštolek (které můžeme vidět 
i na městském sídlišti) až po orla bělo-
hlavého (kterého mají ve znaku USA). 

• 5. třída navštívila představení „Hon 
na jednorožce“ v divadle Minor. Dob-
rodružný příběh podle skutečné udá-
losti, která se stala v 50. letech minu-
lého století, přiměl děti přemýšlet o 
svobodě, nespravedlnosti a strachu.

• 2.A a 3. třída odstartovaly období škol 
v přírodě. Děti týden žily a učily se v Ji-
řetíně pod Jedlovou v malebné krajině 
Lužických hor. Kromě poznatků a vědo-
mostí si odnesly i dobrodružné zážitky 
z celotýdenní hry „Tenkrát na západě“.

• Byly vyhlášeny výsledky celostátní vý-
tvarné soutěže „Živá zahrada“. V jednot-
livých kategoriích jsme získali dvě první 
místa, dvě druhá a jedno třetí místo. V 
této soutěži nás úspěšně reprezentovali S. 
Šoltysová, J. Pánková, J. Vojar, M. Ma-
chátová, T. Panoch. Blahopřejeme k úspě-

chu a děkujeme za reprezentaci školy.

• V naší škole máme nejen výborné vý-
tvarné umělce, ale i matematiky. Bára 
Navrátilová ze 6. třídy se v obvodním 
kole matematické olympiády umís-
tila v těžké konkurenci na 6. místě.

• Prvňáčci se vypravili poprvé v živo-
tě na školu v přírodě. Strávili týden u 
řeky Berounky v penzionu Nad starým 
mlýnem v Hřebečníkách-Šlovicích. 

• Členové KMD z 8. a 9. tříd navštívili 
představení „Bylo nás pět“v divadle ABC. 

• V aktivním „divadelnění“ se vyřádily 
děti ve všech odděleních školní družiny 
při „Velikonočním veselení“ a při „Čaro-
dějnickém sletu“. Čarodějnice a čaroděj-
níci si užili odpoledne plné her a soutěží 
zakončené táborákem a pečením buřtů.

•  4. třídy využily spolupráce s občan-
ským sdružením Ábel a viděly práce 
na poli konané způsobem, jakým už 
dnes téměř nikdo nehospodaří. Děti 
měly možnost pozorovat koníka táh-
noucího pluh a vláčejícího brány. 

• Páťáci soutěžili ve znalostech první 
pomoci o Helpíkův pohár. V konkurenci 
dětí z celého středočeského kraje získa-
li T. Denk a A. Lustig pěkné 10. místo.
Na volné dny 8.-11.5. odjeli žáci 8.třídy s 
paní učitelkou Sokolovou a Machátovou 
k Máchovu jezeru čerpat májovou atmo-
sféru přímo v básníkově oblíbeném kraji.

•  Rychle se blíží konec školního roku. 
Žáci 9. tříd již tradičně odevzdávají své 
absolventské práce, které budou v červ-
nu prezentovat před spolužáky a učiteli.
Čas se řítí kupředu velkou rychlos-
tí a tak přejeme všem, aby si kaž-
dé pěkné chvíle jarního i letního času 
prožili v pohodě a příjemné náladě.

Jaroslava Mikolášová
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Hendlův dvůr

Podobenka starosty Hendla

Před časem jsem ctěné čtenáře pozval 
do kostelíka sv. Matěje nad Šárkou, dnes 
bychom se mohli rozhlédnout po blíz-
kém okolí. Nabízí se nám pozoruhodné 
stavení Hendlova dvora, proslaveného 
prastarou hospodou zvanou U Matěje.
Krčma na Šárce je prvně připomínána už 
s rokem 1551, nám první známý krčmář 
je Jan Chlum (1559-60), následníky byli 
Vít Holý, pak Jan Ryšavý. V roce 1598 
za 300 kop míšenských grošů krčmu od 
svatovítského probošta koupil bývalý 
malostranský rychtář Ondřej Koutek, kte-
rý ve velkém skupoval pozemky v Šárce. 
Právě Koutka považujeme za zaklada-
tele šárecké usedlosti. Roku 1699 dvůr 
koupil královský místodržící a zemský 
soudce František Ignác Vratislav z Mit-
rovic – musel se zavázat, že bude nadá-
le čepovat pivo z proboštského pivovaru 
ve starých Dejvicích. Roku 1728 krčmu 
i se statkem získal známý mědirytec a 
knihkupec Kašpar Zachariáš Wussin, od 

roku 1748 šárecký majetek držela Anna 
Terezie Löhnerová, 1793 Vilemína Fle-
isnerová z Vostrovic a 1803 baronka 
Antonie Skronská z Bydžova, všechny 
tyto dámy svůj statek dobře udržovaly a 
rozmnožovaly. V roce 1848 koupil dvůr 
čp. 23 a 24 Antonín Švejcar (Schweizar)  

Hendlův dvůr na nedatovaném snímku

Stará hospoda v roce 2013

z Družce u Unhoště, pozdější starosta Dej-
vic. V roce 1854 se ve dvoře narodil An-
tonín Hendl. Když Antonín Švejcar, stár 
80 let, v červnu 1873 zemřel, přešel dvůr 
do rukou právě Antonína Hendla. (Bylo-li 
mezi nimi nějaké rodinné pouto, nevím.) 
I Hendl byl v Dejvicích starostou, dokon-
ce dvakrát. Měl i další zásluhu, roku 1882 
nechal vystavět Františkem Hennerem 

(taky pozdějším dejvickým starostou) 
novou hospodu. Ta stará byla od vjezdu 
do dvora napravo (čp. 24), před ní byl 
malý rybníček, napájený podle pamětníka 

Restaurace u Matěje v roce 2000

Karla Hölzela potrubím vodou až z nádr-
že u Mlýnku v Šáreckém údolí. Vlevo je 
čp. 152, nám znamé jako hostinec U Ma-
těje. Hospoda to byla známá nejen svoji 
příjemnou zahrádkou, ale hrály tu kapely, 
ochotnické divadlo, ve starších dobách si 
místnosti najímala škola. V roce 1939 – 
to už Antonín Hendl patnáct let odpočíval 
na šáreckém hřbitově –  se část budovy 
zřítila a opravena byla až v roce 1942. 
Po válce sídlil v Hendlově dvoře Ke-
ramoprojekt. V roce 1964 byl dvůr 
prohlášen chráněnou památkou, v le-
tech 1974-79 prošel rekonstrukcí. 
S posledním listopadovým dnem roku 
2003 byl populární hostinec zavřen. 
Od té doby tu vládne Skanska; na po-
zemku dvora proběhl archeologický 
výzkum – takže se tu něco bude dít. 
Jestli se vrátí hospoda, nevíme přesně. 

fefík

TIP NA VÝLET

vizitky, razítka, letáky

reklamní plachty s oky

vše pro Vaší reklamu

www. .cz

80. VÝROČÍ ZŠ LYSOLAJE
V září čeká naši školu kulaté výročí – 

80 let od otevření ZŠ. Chceme si tyto naro-
zeniny pěkně užít se všemi dětmi, jejich ro-
diči, příbuznými i pamětníky. Velmi rádi 
bychom uvítali bývalé žáky a žákyně, paní 
učitelky a pány učitele. Chystáme zajímavý 
program a připravujeme vybavení historické 
učebny. Proto prosíme o zapůjčení jakých-
koli materiálů týkajících se minulosti naší 
školy (fotografie, vysvědčení, sešity apod.). 
V případě laskavého zapůjčení, prosíme, o 
přesné označení dokumentu jménem, adresou, 
případně třídou současných žáků. Předem dě-
kujeme a těšíme se na shledání nejen v září.

Pedagogický sbor 
ZŠ Járy Cimrmana Lysolaje
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Našel se nejstarší lysolajský občan
Archeologické vykopávky v Lysolajích 

Na bývalém pozemku paní Hálové v 
Sídlištní ulici se bude stavět dům. Ale 
jen se bagr zanořil do země, objevily se 
v hloubce nějaké keramické střepy. A to 
střepy hodně staré. Asi z doby železné. 
Dozvěděla jsem se, že každý kdo bude 
stavět dům, musí svůj stavební záměr 
ohlásit a umožnit archeologům na místě 
udělat průzkum, jestli na tom místě ne-
jsou archeologické nálezy. Pokud ano, 
stavebník musí povolit archeologům 
vykopávky. U soukromého domu vy-
kopávky hradí oprávněná organizace 
provádějící výzkum, při stavbě pod-
nikatelského záměru, je povinen pla-
tit archeologický výzkum stavebník. 
V Sídlištní ulici 10.4.2014 zaháji-
la výzkum firma LABRYS, o.p.s. 

      

Na začištěném povrchu hlíny se ukazují 
různá světlejší místa, jinde tmavší kruhové 
stopy, což signalizuje díry po dřevěných 
sloupech a půdorysy polozemnic. Arche-
ologové si povrch terénu napřed shora 
vyfotografovali kolmým snímkováním 
pomocí dálkově ovládaného fotoaparátu 
na teleskopickém monopodu, kterému s 
nadsázkou  přezdívali „žirafa“. V počítači 
pak snímky pospojovali do půdorysného 
plánu celé plochy výzkumu. Postupně 
pak odkrývají ta tmavší či světlejší místa 
– tzv. archeologické zahloubené objekty.
22.4. v úterý mluvím s vedoucím výzku-
mu Mgr. Jiřím Vávrou a Mgr. Vlastimi-
lem Králem. Ukazují mi první nálezy 
–  střepy ručně tvarované keramiky s tu-
hovaným povrchem, kamennou sekerku a 
keramické přesleny s otvorem, které slou-
žily jako vřetánko na spřádání textilních 
vláken. Také objevili zrnotěrku – plochý 
kámen na mletí obilí a kusy pravěké 
mazanice s otištěnými dřevěnými léty.
Už se těší, až se začne kopat opodál v 
místě pro vsakovací boxy a jímku. Při 
kopání plochy v prostoru pro vsakovací 
boxy se v pátek odpoledne v hloubce 65 
centimetrů z hlíny vynořila lidská leb-

ka s náznakem kostry. Asi 4 000 let sta-
rý člověk leží možná na břiše s hlavou 
položenou na levé tváři. Má všechny 
zuby, ale hodně obroušené. Což arche-
ologové vysvětlují tím, že prehistoričtí 
lidé jedli chléb kontaminovaný pískem, 
protože mleli mouku na kameni, který 
se do ní vybrušoval. Druhá zajímavost 
je, že prstní články starého Lysolaja-
na jsou ohraničené ostrými hranami, to 
znamená, jak mi vysvětlila Mgr. Marce-
la Horáková, která je odbornicí na kosti, 
že ten člověk těžce manuálně pracoval.          
Pan Král zaměřuje polohu ležícího člo-
věka geodetickou GPS přes satelitní sig-
nál. Archeologové tak získají přesnou 
polohu každého bodu v trojrozměrném 
souřadnémsystému. Pak ještě zaměřu-
je už odkrytý půdorys polozemnice. V 
této světnici tmavší kruhové skvrny zna-
menají, že tam byly podpěrné sloupy ze 
dřeva. Pan Vávra vysvětluje, že na tom 
pozemku jsou nálezy z různých dob.
Prý „stačí odkopat drn a pod ním už 
je archeologie“. Zachycené nálezy 
ukazují, že tady určitě bydleli lidé v 
mladší a pozdní době bronzové a ve 
starší době železné. Po umytí a vyhod-
nocení keramických zlomků se mohou 
ukázat i nálezy z jiných období pravěku.

Čtvrtek 1.5.
„Už vám řekla kolegyně, že ta kostra 
má v hlavě dírku?“ uvítal mě pan Vávra 
odpoledne na 1. máje. Že by to byla pre-
historická operace? Podle paní Marcely 
je dokonce poznat, že pacient ji přežil, 
protože okraje otvoru jsou zahojené. A 
druhá zvláštnost nalezené lebky je, že na 
čele, přímo uprostřed je druhá menší dír-
ka. Vypadá úplně jako „třetí oko“, které 
operativně dělali adeptům mniši v Tibe-
tu. Zajímalo mě, jak je možné, že některé 
kostry se v zemi rozpadnou a jiné „přeži-
jí“ tisíce let.„Kosti jsou z vápníku a záleží 
na chemických vlastnostech zeminy, kde 
ležely“, vysvětlil pan Vávra.
Tak a noha je venku“, oznamuje radostně 
Marcela Horáková, které se právě podaři-
lo opatrně škrabkou na brambory oddělit 

od ležícího kostrouna stehenní kost. Po-
měřením své nohy se domnívá, že muž 
byl vysoký asi 170 centimetrů. Až kostru 
celou rozebere, pečlivě rozdělí a uloží do 
sáčků, v laboratoři ji umyjí a dále pro-
zkoumají. Ale bohužel už nikdy nebude 
takhle krásně složená jako v tomto hro-
bě. „Podívejte na tu kanelovanou fibulu!“ 
upozorňuje mě paní Marcela. Podélné 
žlábky na lýtkové kosti způsobil stálý na-
máhavý pohyb tohoto pravěkého člověka. 
Při uvolnění lebky se oddělila horní část 
od dolní čelisti. Paní Marcela se jala  vy-
sypávat otvorem po krční páteři jemnou 
hlínu a postěžovala si:  „To si dám, než 

ten litr a půl vysypu.“  Vida, tak obsah 
lidské lebky je litr a půl. Při pohledu na 
lebku našeho kostrouna jsem se zamysle-
la nad tím, jaký má krásný tvar vyspělého 
lidského rodu, takže to potvrzuje, že už 
v prehistorické době  tady žili stejní lidé 
jako v současnosti.  V úterý 13.5. nejstar-
šího Lysolajana už odvezli uloženého v 
papírových sáčcích a s ním asi šedesát pět 
krabic od banánů s vykopanými nálezy. 
Ale dnes také něco objevili – bronzový 
okrouhlý břit, je to možná bronzová břit-
va, jak se domnívá pan Vávra. Konsta-
tuje, že tady na tom místě se zachovaly 
nálezy z různých dob. Počínaje dobou z 
přelomu eneolitu a starší doby bronzové 
až po starší dobu železnou. Hrob s kost-
rou člověka je podle předběžného odhadu 
asi z roku 2200 před Kristem. Plno děr po 
sloupech ukazuje, že tu stály nadzemní 
obytné stavby. Vedle nich byla prozkou-
mána čtyři do země zahloubená stavení, 
tzv. polozemnice, z doby železné.  Za půl 
roku bude hotova nálezová zpráva a pan 
Vávra slíbil, že nás s ní seznámí. Bohu-
žel se už asi nikdy nedozvíme, proč ti lidé 
opustili svoje sídliště, které bylo časem 
zaváto spraší.  

Pro lidi, které to zajímá, 
zdokumentovala Šárka Váchová 
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Za humny 
• Až do 17. listopadu je Šárecké údo-
lí neprůjezdné pro motorová vozidla z 
důvodu stavby kanalizačního sběrače. 
Autobus 116 pojede do stanice Na Mlýn-
ku, spojení s Nebušicemi je zrušeno. 

• Praha 6 v letošním roce připravuje revi-
talizaci Parku Generála Lázaro Cárdenase 
del Río (jinak řečeno Interbrigády) v Bu-
benči. První etapa má zahrnovat obnovu 
hlavní rekreační plochy včetně přidání 
nové zeleně i omlazení zeleně stávající. 
V druhé etapě má dojít k úpravě doprav-
ního řešení a rozšíření parku na východní 
straně. Atraktivitu parku mají zvýšit nově 
zakomponované vodní prvky spolu s pít-
kem, upravené pěší cesty i nové lavičky. 
V parku, který nese jméno mexického 
generála a pozdějšího prezidenta, mají 
zájem prezentovat svoji historii formou 
soch jihoamerické státy, které nabídly 
plastiky a busty některých státníků. V 
současné době park již zdobí busta Benita 
Juáreze od neznámého mexického autora 
a socha Simona Bolívara od Jana Hány. 
Cena „revitalizace“ 26 milionů, stejně 
jako zamýšlené kácení stromů, vyvo-
laly u obyvatel Bubenče bouři nevole.

• Kdo jsem. Bohumil Hrabal: spisovatel 
– Čech – Středoevropan je název výsta-
vy, kterou pořádá v prostorách letohrádku 
Hvězda Památník národního písemnic-
tví ve spolupráci s Literárním domem 
Berlín ke 100. výročí autorova naroze-
ní. Ve Hvězdě jsou zastoupeny unikátní 
fotografie přibližující autorovy životní 
osudy i jeho tvorbu. Kromě bohaté ob-
razové dokumentace, úředních dokladů, 
Hrabalových vysvědčení či ukázek kore-
spondence, se veřejnosti mnohdy poprvé 
představují i jeho originální rukopisy. 
Hrabal z nich vlepováním do obrazo-
vých publikací a vkládáním do výrazných 
obálek vytvářel zvláštní výtvarné arte-
fakty. Zastoupeny jsou ukázky z filmů 
natočených podle Hrabalových předloh, 
ale i vzácné amatérské záběry přibližují-
cí různá období jeho života. Expozice je 

doplněna předměty z autorova vlastnic-
tví, kromě původního psacího stroje též 
jeho známým kloboukem a originálním 
tričkem s motivem z obrazu Andyho War-
hola. Nechybí ani výtvarné práce jeho 
přátel či umělců, kteří ovlivnili jeho dílo.
Letohrádek Hvězda je otevřen den-
ně mimo pondělí od 10 do 18 hodin. 

• Na třídě Jugoslávských partyzánů 
vznikla prodejna kebabu a pizzy. Kebab 
můžeme jen doporučit, cena je do sta 
korun a obchodníci kurdské národnosti 
vám jej rádi namíchají podle vaší chuti.

•  V Přední Kopanině mají v restauraci 
„U housliček“ unikátní hospodský orloj. 
Vznikl pro pobavení hostů. Vždy v celou 
hodinu přichází jeho šest hospodských 
apoštolů popřát přítomným klid, pohodu 
a dobrou náladu. Jedna z hospodských 
apoštolů je blondýna se sukní proklatě 
vysoko. „Chtěl jsem udělat něco zají-
mavého o tom, jak měřit čas v hospodě, 
který by se neměl měřit a vymyslet něco 
takového, aby si lidé rádi popili a zároveň 
se něčím pobavili. Navrhnul jsem orloj, 
nakreslil postavičky, které následně vy-
robil loutkář Zdeněk Bezděk,“ řekl autor 
raritního orloje Martin Řeháček. Jedny 
hodinové ručičky orloje jdou doprava a 
druhé chodem doleva. Což značí, že čas 
sice neúprosně běží, ale ne pod tímto 
hospodským orlojem. Oba jeho ciferníky 
tvoří původní staré keramické podtácky, 
které poctivě posloužily nekonečnému 
množství půllitrů a zažily na sobě kilome-
try čárek za zkonzumovaná piva. Nad tím 
se vznáší zvířecí zvěrokruh. To proto, že 
pivo je vhodné pro všechna lunární zna-

mení. Hospodský orloj bude zapsán do 
knihy Českých rekordů a kuriozit, protože 
je nejmenším orlojem v Čechách a zřejmě 
i na světě, je veliký jen 100 x 120 cm. 

•  Ve Skleněném paláci byly představeny 
návrhy dvou plánovaných pomníků – in-
formovali jsme o nich posledně. V přípa-
dě Žofie Chotkové dopadla soutěž bídně, 
u Marie Terezie to byla hotová katastrofa.
Zdá se, že se žádný pomník stavět nebude.

Jeden z návrhů pomníku Žofie Chotkové

• Komponovaný večer v Písecké bráně 
bude 18. června od 17 hodin patřit spiso-
vateli Petru Šabachovi, scénáristovi Pet-
ru Jarchovskému a Ivanu Hlasovi. Pořad 
probíhá v rámci akce Literáti z naší čtvrti.

Spisovatel Petr Šabach

• Dovoluji si pozvat Lysolajské na vý-
stavu svých kreslených vtipů. Bude od 
28. května ve vinárně Kafka namol ne-
daleko Vítězného námestí (Kafkova 25). 
Otevřeno je denně od 14 hodin, o víken-
dech od 16 hodin. Přijďte se podívat.

fefík

Pokračování ze strany 1.

Sdružení sochařů na tuto pilotní akci zís-
kalo půl milionu korun, a celý projekt tak 
je financován z partnerství hl. m. Prahy.
Až do 7. června, kdy budou nové arte-
fakty předány Lysolajím a Lysolajským, 

bude pět umělců součástí našeho života. 
Zásluhu má především docent Milan Vá-
cha, autor několika uměleckých skvos-
tů, které spoluutvářejí současné kouzlo 
lysolajských reálií. Vězte, že všechna 
díla budou posléze slavnostně osazena v 
parku Kaménka, kde se rodí galerie pod 

širým nebem. Věříme, že dočasný hluk, 
způsobený nástroji, jimiž sochaři kame-
ny opracovávají, nikoho neruší. Bez něj 
by totiž umělecká díla, na něž se, dou-
fám, všichni těšíme, nemohla vzniknout. 
              MUDr. Marie Štědrá

zástupkyně starosty
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Volby do Evropského parlamentu 
v Lysolajích
Ve dnech 23. 5. - 24. 5. 2014 probíhaly 
Volby do Evropského parlamentu. Vo-
lilo se také u nás v Lysolajích. Volby 
nepřerušila ani páteční přívalové bouř-
ka se silným krupobitím, která přišla 
krátce po otevření  volební místnos-
ti. Byla povolána Zásahová jednotka 
SDH Lysolaje na okamžitou pomoc 
při likvidaci škod v naší městské části.
Na mnohých místech se ucpaly kanály, do-
šlo k sesuvům půdy na komunikace a bylo 
nutno pokácet i jeden vyvrácený strom v 
parku Kaménka. Na mnohých Lysolaj-
ských zahradách jsme přišli o letošní úro-
du třešní, jahod, vína, zeleniny i o okrasné 
květiny. I přes tuto kalamitu byla volební 
účast v Lysolajích vysoko nad průměrem 

ČR, a to 40,16 %.  Nejvíce hlasů v naší 
městské části obdržela Koalice TOP 09 a 
STAN (117 hlasů, 33,71 %). Na dalších 
místech se umístily Hnutí ANO 2011 
(49 hlasů, 14,12 %), KDU-ČSL (37 hla-
sů, 10,66 %), Strana zelených (32 hlasů, 
9,22 %), Česká strana sociálně demokra-
tická (27 hlasů, 7,78 %), Občanská demo-
kratická strana (20 hlasů, 5,76 %), Strana 
svobodných občanů (19 hlasů, 5,47 %),  
Komunistická strana Čech a Moravy (15 
hlasů, 4,32 %), Česká pirátská strana (13 
hlasů, 3,74 %), SNK Evropští demokraté 
(6 hlasů, 1,72 %) a ostatní strany dosta-
ly nejvýše 3 hlasy.  Podrobné informace 
jsou k nalezení na webových stránkách 
městské části www.praha-lysolaje.cz.

ZVEME VÁS  
NA OSLAVY 

80. VÝROČÍ 
ZALOŽENÍ ŠKOLY
V LYSOLAJÍCH 

19.9. 2014 
OD 14 HOD.
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ANKETNÍ OTÁZKA
V minulém čísle Lysolajského zpra-
vodaje jsme vám položili otázku, zda 

byste uvítali zřízení ordinace praktické-
ho lékaře v naší městské části. 

Dle vašich reakcí soudě, většina osob v 
produktivním věku je zatím ochotna za 
lékařskou péčí dojíždět, ale do budouc-
na by praktika v místě bydliště ocenili. 
Stejně tak ti mladí, kteří teprve plánují 
založit rodinu, by v místě rádi viděli 

pediatra.  
Myšlenku zřízení ambulance v Lysola-

jích tedy nepouštíme ze zřetele.

Anketní otázka jarního dvojčísla:
Máte zájem zapojit se aktivně do 

kulturního dění v Lysolajích? 
Vzkřísíte společně s námi ochotnické 

divadlo?
Těšíme se na vaše reakce. 

Probuďme ochotnické divadlo 
v Lysolajích! 
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 
KROK přešla do Dělnické tělovýchovné 
jednoty. Jeviště bylo zakoupeno v roce 
1910. Ve válečných letech 1914 - 1918 
se hrálo málo.  Ale od roku 1921 do roku 
1955 bylo sehráno více než 150  předsta-
vení. Hrálo se na jevišti v sálech hostinců 
v Lysolajích, Statenicích, Podbabě, Sedl-
ci, Šárce, Úholičkách, Kamýku, Horomě-
řicích a Přední Kopanině. Hrálo se také 
v přírodním divadle v Houslích, kde bylo 
vybudováno v roce 1949 kruhové jeviště. 
Hrálo se s chutí, zkoušely se kusy drama-
tické, komediální, operetky i frašky. Ná-
vštěvnost bývala kolem 100 - 400 diváků.  
V průběhu času prošlo divadlo organi-
začními změnami, které podmínily nejen 
změny názvu ochotnického spolku, ale 
samozřejmě i repertoár. Věčná škoda, že 
v roce 1956 lysolajské ochotnické divadlo 
zaniklo. Zkoušelo a hrálo se totiž plných 
třicet čtyři let. Věčná škoda, že spolu s 
ním zanikla i venkovní divadelní scéna, 
kterou známe jen z archivních fotografií. 
Nadešel možná čas navázat na to, co se 
v minulosti dařilo. A obnovit ochotnický 

divadelní spolek. Nadšenců uměleckého 
ducha v Lysolajích neubylo. Spíš naopak. 
Pokud k nim patříte, vystupte na prkna, 
která znamenají svět! A nebylo by divadla 
bez režisérů, libretistů, kladatelů, orchest-
ru, osvětlovačů, nápovědy, kulisáků, kos-
tymérů, nezapomněla jsem na někoho?
Od podzimu začínáme zkou-
šet. Těšíme se na každého, kdo při 
jde, nejlépe s nějakým nápadem.  
Pokud máte doma nějaké dobové sním-
ky, kostýmy nebo náměty - ozvěte se 
na úřad naší městské části. To by v 
tom byl čert, aby se nám to nepovedlo!

ODVOZ BIOODPADU
 

Pražské služby, a.s. si dovoluje in-
formovat občany, kteří mají na-
smlouvaný odvoz bioodpadu, aby 
se sami informovali o aktuálním 
svozovém dnu v příslušné lokalitě. 
Tyto seznamy jsou vždy s 14den-

ním předstihem aktualizová-
ny na www.psas.cz a webových 
stránkách naší městské části.

Aktualizace svozových dnů jsou 
prováděny vždy k 1. 4., kdy začí-
ná sezónní odvoz a k 1. 12., kdy za-
číná celoroční odvoz bioodpadu. 
V případě změny v průběhu svozo-

vého období budou Pražské služby, 
a.s. oznamovat změnu svozového dne 
letákovou akcí v dotčené lokalitě.

VO KONTEJNERY
17. 6. 2014 od 14:00 do 18:00 hodin
na dvou stanovištích:

ul. Hřebenová u č. p. 181
ul. Dolina, otáčka MHD

JARNÍ PETANQUE
Jarní počasí přilákalo na 
odpolední petanque jeho 
skalní příznivce nejen z Ly-
solaj, ale i blízkého okolí. 

Za podpory diváků dvojčlenná druž-
stva hrála systémem každý s každým. 
Podvečerní chladnější počasí ukončilo 
hru, za kterou byl každý hráč odmě-
něn krásnými květinami tak, jak je již 
na jarním turnaji zvykem. Dále bych 
chtěla všechny, kdo mají o hru pe-
tanque zájem, aby si přišli zahrát ka-
ždý pátek od 17:30 hodin k prameni.



           

 6. ročník
ve čtvrtek 12. 6. 2014

Závod se koná za podpory hl. m. Prahy a pod záštitou MČ 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, bus MHD linka č. 160, 355 – stanoviště v ulici Zikova, cca 60 m za 

křižovatku s ul. Šolínova 
(časy odjezdů z Dejvické 16:09, 16:24, 16:39, 16:54, 17:09, 17:24, 17:39) 

Šatny:          v tělocvičně ZŠ Járy Cimrmana 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      Juniorky                   
                          Muži do 39 let   Ženy do 34 let 
                     Muži 40 – 49 let  Ženy 35 – 49 let  
                          Muži 50 – 59 let  Ženy 50 – 59 let  
                          Muži 60 – 69 let  Ženy 60 a více 

Muži 70 – 79 let  
  Muži 80 – 89 let 
  Muži 90 let a více 
  Další speciální kategorie budou vyhlášeny na startu závodu. 

                             
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 startují 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 
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Jarní akce SDH Lysolaje
Sběr železného šrotu, čištění nádrže a 
další akce hasičů

I letos jsme se jako sbor zapojili do před-
velikonočního úklidu obce, a to hned dvě-
ma způsoby. V sobotu 29. 3. 2014 jsme 
uspořádali sběr železného šrotu. Sešli 
jsme se v hojném počtu a rozdělili se na 
dvě skupiny.  První skupina vyrazila na 
cestu okolo celé městské části. Díky na-
šim spoluobčanům se nám letos podaři-
lo nasbírat valník železa, které jsme pak 

odvezli do sběrného dvora. Rádi bychom 
poděkovali všem přispěvatelům, kteří 
touto cestou podpořili náš sbor.  Druhá 
skupina se zatím přesunula k hasičské 
nádrži, kterou bylo po třech letech opět 
třeba vyčistit. Čištění bylo opravdu za-
potřebí, protože přes žabinec už skoro 
nebylo vidět vodu. Za pomoci techniky 
se nám podařilo většinu nashromážděné 
nečistoty z požární nádrže odvést. Ná-
drž jsme následně pořádně vypláchli a 

osázeli lekníny a kosatci. Doufáme, že 
se bude nyní ještě více líbit kachnímu 
páru, který zde již druhým rokem pobývá.

Velikonoce
Je dlouholetou tradicí našeho sboru po-
řádat velikonoční pochod za pomlázkou. 
Letos se nás sešlo pět a vydali jsme se na 
cestu po hasičských rodinách v městské 
části. V každé rodině jsme dostali něco 
dobrého na zub a pro zahřátí, takže nám pří-
liš nevadilo ani nevlídné aprílové počasí. 
Věříme, že i díky našemu přispění budou 
hasičky v Lysolajích stále mladé a svěží.

Čarodějnice na Ladronce
Filipojakubská noc je úzce spjata s oh-
něm, a tak se není co divit, že mají ha-
sičské jednotky každoročně 30. 4. plné 
ruce práce. Letos, stejně jako mnoho 
předchozích let, jsme se proto věnovali 
prevenci. „Pálení čarodějnic na Ladron-
ce“ je jednou z největších oslav tohoto 
druhu v Praze a my zde pravidelně pro-
vádíme požární asistenci. Akce probíha-
la poklidně, a až do večerních hodin se 
přítomné děti dobře bavily. Po západu 
slunce se citelně ochladilo a vypukla bu-
jará zábava dospělých. V pozdních noč-
ních hodinách, kdy jsme měli za úkol 
uhasit oheň, jsme se však potýkali s ne-

ukázněnými opilými návštěvníky, kteří 
nám náš úkol značně znepříjemňovali.

Slavnost květů
Zúčastnili jsme se příprav i samotného 
průběhu lysolajské Slavnosti květů, která 
se u nás koná po dlouhá léta v třešňovém 
sadu v Houslích. Naším hlavním úkolem 
bylo postavit stany, rozmístit stoly a la-
vice, vyčistit ohniště na budoucí táborák 
a také připravit dostatečné množství dře-
va. Samotná oslava se konala v sobotu 
17. 5. od 14 hodin, ale my jsme se sešli 
již dopoledne, abychom ještě pomoh-
li s drobnými úpravami. Na slavnosti 
jsme kromě zajištění požární bezpeč-
nosti provozovali i oblíbenou střelnici. 
Počasí nám bohužel letos nepřálo, a tak 
k večeru zůstali v Houslích pouze skal-
ní příznivci.  V neděli nás čekal úklid, 
rovněž doprovázený přívalovým deštěm 
a poté více než zasloužený odpočinek.

Anna Zapletalová

  
VVSSTTUUPP  ZZDDAARRMMAA  

VVŠŠIICCHHNNII  JJSSOOUU  
SSRRDDEEČČNNĚĚ  ZZVVÁÁNNII  

 
 
 

Pátek 30. května  
od 15 do 18 hodin 

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ NA VINICI 
Bus č. 160 

zastávka Sídlištní 
 

VSTUP ZDARMA 
VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI 
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Mateřské centrum Liška 

Liška na Slavnosti květů

Pršelo, jen se lilo a přesto jste se u nás 
aspoň na chvilku zastavili. Děkujeme 
všem, kteří nám pomáhali s přípravami 
naší dílny na Slavnost květů. Děkujeme 
dobrovolníkům, kteří vymýšlí úžasné 
nápady, starají se a pomáhají Lišce, aby 
pokračovala dál. Daří se také rozvíjet 
aktivity i směrem k maminkám, prv-
ní vlaštovkou je večerní cvičení pilates 
a také první společné setkání na téma 
„Jak zpátky do práce?“. Čeká nás po-
slední týden v srpnu příměstský tábor 
„Cesta kolem světa za 5 dní“. Zbývá už 
jen pár míst, tak neváhejte a přihlaste se. 

Pátek 30. května 15:00 - Den dětí na 
Výhledech

Den dětí se koná 30. 5. 2014 od 15 hodin na 
novém hřišti u Výhledů 2 a připravuje ho 
pro lysolajské děti městská část Praha - Ly-

solaje. Liška tam oslaví již 3. narozeniny!

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

26. 5.  Tři zlaté vlasy děda Vševěda
2. 6.    Ptačí pohádka
9. 6.    Autobus
16. 6.  Bouřka
23. 6.  Nejkrásnější kameny
30. 6.  Do přírody

Dopoledne plné her,  výtvarných čin-
ností, zpívání v češtině s klavírem, 
kytarou nebo s Orfovými nástroji.
Program připravují: Rut, Pet-
ra, Bára, Hana, Jana, Marcela

Cvičení s Liškou PONDĚLÍ 19:00 - 
20:00 hodin

PILATES PRO DOSPĚLÉ
Večerní cvičení pro formování po-
stavy, s sebou  podložku  na cvičení 
a větší šátek nebo ručník. Cvi-
čení vede Nicole Lukášková.

Cvičení s Liškou v hasičárně ve středu 
9:30-12:00 hodin

1. 9:30 – 10:45 hodin Cvičí rodiče s dět-
mi
Otevíráme v 9:30. Volná herna do 10 
hod, cvičení začíná v 10 hodin. Konec 
cvičení v 10:45 hodin. S sebou vezměte 

pití, obuv s bílou podrážkou a pohodlné 
oblečení. Dobrá nálada je vítána.  Urče-
no pro děti od 2 do 4 let s účastí rodičů.

2. od 11:00 – 12:00 hodin – PILATES 
S HLÍDÁNÍM DĚTÍ
Cvičení pro zpevnění svalů a pánevního 
dna. Pro maminky s hlídáním dětí. Cvi-
čení vede Nicole Lukášková. Začáteč-
níci i pokročilí vítáni, s sebou vezměte 
podložku na cvičení a větší šátek. Hlí-
dání prosím domluvte předem na 775 
210 624 nebo na marcela@panoch.net.

Připravili jsme:
Liščí univerzita aneb Jak zpátky do 
práce?

27. 5. od 9:30 – 12:00 hodin
Zaměstnavatel vaše místo zrušil? Máte po-
cit, že po letech na mateřské nic neumíte a 
nemáte co nabídnout? Nejste v tom sami!
Zveme vás na setkání do hasičárny, ven-
kovní aktivity pro děti budou zajištěny.

Sobota 14. června 10:00 hodin Den otců 
v Houslích

Keltské hry a hledání pokladu. Zdatnost 
našich tatínků prověříme v boji. Můžete se 
těšit na originální soutěže, poměřování sil 
a schopností malých i velkých Keltů, vý-
tvarnou dílnu a jiná překvapení. Občerst-
vení? Co si kdo přinese, to si na ohni opeče! 

Marcela Blažková

 Lysolajský zpravodaj
Periodický tisk 

územního samosprávného celku
vydává: Úřad městské části

Praha – Lysolaje, Kovárenská 8/5,
165 00 Praha – Lysolaje

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

www. praha–lysolaje. cz
příště vychází: 31. 7. 2014 v nákladu

650 ks, uzávěrka 21. 7. 2014
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
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Klášter mnišek Kazatelského řádu 

Samson
Jméno Samson je dost známé a často se 
používá pro obecné označení náramného 
siláka. Kde jsme k němu přišli? Snad ne 
také v Bibli… Ano, máme je z této knihy, 
zejména ve spojení se silným člověkem. 
Kdo tedy byl Samson, co provedl zajíma-
vého a kde konkrétně se o něm dočteme? 
Samson vystupuje ve starozákonní kni-
ze Soudců. Byl tedy soudce, což ovšem 
v tomto případě neznamená to, co si pod 
tímto slovem obvykle představíme. Sam-

son jako soudce byl člověk povolaný Bo-

hem k tomu, aby řídil Boží lid, chránil ho 
před nepřítelem a vedl ho ve víře. Dalo by 
se říci, že nahrazoval krále, kterého v té 

době v Izraeli ještě neměli. Různí soud-
cové chránili svůj lid různým způsobem, 
například vojenskými taženími, diploma-
tickými vyjednáváními atd. Samson byl 
obdařen ohromnou silou, takže dokázal 
přemoci nepřítele beze zbraně. Začal se 
však příliš spoléhat na tuto svoji vlastnost 
a nakonec se stal obětí intrik a byl pře-
možen. Jak to s ním bylo přesně, se lze 
dočíst v knize Soudců ve 13.-16. kapitole.

sestra Marie
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ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLKY 

• Na Den otevřených dveří se přišlo 
podívat 38 rodičů, většinou se svými 
dětmi. Ve školce se jim líbilo a větši-
ně dětí se ani nechtělo odejít domů.

• Naši školku navštívil Filip Suk se 
svými terapeutickými psy Fidorkou a 
Borůvkou. Děti se mohly naučit, jak se 
správně chovat k pejskům, jakou potře-
bují péči a jak je cvičit, aby poslouchali. 

• K zápisu do naší MŠ letos při-
šlo 31 dětí. Podařilo se nám umístit 
všechny děti s trvalým bydlištěm  v 
Lysolajích, dokonce i 3 děti, kte-
rým budou tři roky teprve v září.

• Děti si užily kouzelnické vystoupe-
ní.  Samy se mohly účastnit některých 
kouzel, ale největší dojem na ně udělala 

bublinková show. Do velkých bublin se 
vešly nejen děti, ale také paní učitelka.

• Pozvali jsme rodiče na společnou jar-
ní dílnu, kde si mohly děti za pomoci 
dospělých nazdobit vajíčka. Účast byla 
velmi hojná a díky pomoci rodičů si 
děti pochutnaly i na bohaté hostině.   

• Na oblíbený svátek čarodějnic při-

šly děti v kostýmech a my dospělí 
jsme byli ve „svátečním“. Na malé 

čaroděje a čarodějky čekala pohád-
ka, módní přehlídka, diskotéka a 
různé soutěže. Největší úspěch skli-
dilo prolézání pavučiny, let na koš-
těti a vaření kouzelnického lektvaru.

• Hráli jsme si s dětmi na kuchaře, a 
tak si mohly udělat ke svačince myš-
ku z toustového chleba a zeleniny,  
„upekly“ jahodový dort se zakysanou 
smetanou a piškoty a zkusily si výro-
bu špízů z rajčat, okurek a mozzarely. 
Vaření všechny moc bavilo, a tak do 
sebe vpravily velmi ochotně vitamíny 
i ty děti, které zeleninu zrovna nemusí.

• Přijelo za námi Varieté Cecilka se 
svým programem, ve kterém mimo jiné 
vystupovali cvičení pejsci a kočičky.     

Denisa Vranová

PŘÍRODNÍ PARK ŠÁRKA - LYSOLAJE 

Přírodní park Šárka – Lysolaje se roz-
kládá na území městských částí Praha 6, 
Praha-Nebušice a Praha-Lyso-
laje. Prostírá se podél Šárecké-
ho (Litovického) potoka od vodní 
nádrže Džbán po jeho ústí do Vltavy 
včetně Lysolajského údolí, strže Hous-
le, lesnatých strání Hlásku nad Nebu-
šicemi a dvojitého údolí spadajícího k 
východu směrem od okraje letiště. Jde 
o významnou přírodní partii na seve-
rozápadním okraji pražského území. 
Jádrem parku je poměrně hluboké údo-
lí potoka, ostře zaříznuté do pevných 
hornin. Představuje  nejzachovalejší 
přírodní oblast Prahy, jež není naruše-
na ani větší těžbou kamene. Součástí  
přírodního parku je řada zvláště chrá-
něných území – přírodní rezervace 
Divoká Šárka;  přírodní památky Dol-
ní Šárka, Jenerálka, Vizerka, Zlatnice 
a Nad Mlýnem. Do soustavy Natura 
2000 náleží evropsky významné loka-
lita Kaňon Vltavy u Sedlce. Význam 
území spočívá v mimořádně zachova-

lém přírodním prostředí podpořeném  
neopakovatelnými krajinnými scené-
riemi jedinečných estetických hod-
not. Přítomnost  výrazných terénních 
dominant, skalních svahů, sevřených 
soutěsek a značná dynamika terénu  v 
kombinaci s přítomností výrazných 
přírodních scenérií okolo krajinné osy 
Šáreckého potoka  je na území hlavní-
ho města Prahy jedinečná. Výjimečně 
dobře dochovaný je krajinný ráz na 
skalnatých svazích Vltavského údolí a 
v zaříznutém údolí meandrujícího Šá-
reckého potoka od Divoké Šárky přes 
Tichou Šárku až k Jenerálce. Svahy 
údolí Vltavy bez výrazných  civilizač-
ních zásahů jsou hodnotným přírod-
ním stanovištěm a zásadní estetickou 
hodnotou  celého údolního fenoménu. 
Údolí Šáreckého potoka je výrazná en-
kláva harmonické krajiny  s neobyčej-
ně plastickým terénem. Plochy potoční 
nivy jsou v harmonickém kontrastu se  
skalními dominantami a ojedinělými 
usedlostmi. Dobře dochovaný je kra-

jinný ráz údolí dolního toku Šáreckého 
potoka v oblasti Horní a Dolní Šárky a 
dále údolí Lysolajského  potoka včet-
ně zachovalé staré zástavby Lysolaj a 
navazující otevřené polní krajiny. Širší  
potoční niva Šáreckého potoka se zá-
stavbou má své hodnoty v historických 
usedlostech  a terasovitých zahradách, 
které přecházejí do přírodního rámce 
údolí s lesními porosty  a zachovalý-
mi fragmenty stepí. Lysolajské údolí je 
typické harmonickou zástavbou  ves-
nického typu se svažitými zahradami. 
Částečně dochovaný krajinný ráz je v 
okolí  rekreační plochy a vodní nádr-
že Džbán a údolí Nebušického potoka, 
přestože vykazuje určité  přírodní hod-
noty. Málo dochovaný krajinný ráz lze 
pozorovat v urbanizované části Jene-
rálky a značně pozměněných plochách 
přidružené zahrádkářské kolonie.  

Převzato z návrhu nařízení hl. 
m. Prahy  o zřízení přírodních 

parků na území hl. m. Prahy. 



FOTOSOUTĚŽ

Takto voní jaro našemu okrskáři 
Ing. Vítovi Bumbálkovi. 

Gratulujeme k výhře. 

Téma následujícího dvojčísla: 
Léto je léto.

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

 ŽIVOTNÍ JUBILEA
 Pan Petr Bouberle

nar. 26. 3. 1944 - 70 let

Pan Miroslav Linhart
nar. 31. 3. 1939 - 75 let

Paní Jaroslava Svobodová
nar. 2. 4. 1915 - 99 let

Pan Robert Reichl
nar. 4. 4. 1939 - 75 let

Paní Milena Ciupová
nar. 11. 4. 1944 - 70 let

Paní Jiřina Tesařová
nar. 8. 4. 1929 - 85 let
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Paní Dagmar Dolejšová
nar. 6. 4. 1934 - 80 let

Pan Stanislav Švec
nar. 1. 5. 1939 - 75 let

Paní Zdenka Blažková
nar. 3. 5. 1944 - 70 let

Paní Jana Vidnerová
nar. 16. 5. 1939 - 75 let

Paní Eva Vallová
nar. 16. 5. 1934 - 80 let

Jubilantům upřímně gratulujeme.
Přejeme vše nejlepší a hodně zdraví do 

dalších let.

ROZLOUČENÍ
Paní Ludmila Majerová
zesnula dne 21. 5. 2014 

ve věku 69 let.

Žila tady s námi. 
Uctěme její památku.

VRÁTÍME ŽIVOT LYSOLAJSKÉMU POTOKU

Projekt s názvem „Potoky pro život“ 
byl zahájen v roce 2005. Do polo-
viny roku 2009 bylo v rámci toho-
to projektu zrevitalizováno 3,58 km 
a upraveno 1,47 km vodních toků. 
Motto zní: „Vracíme potokům život a 
jejich přírodní krásu“. Dno přírodních 
koryt je velice členité, střídají se zde 
tůně v obloucích a mělké brody mezi 
oblouky. Tůně jsou důležitým životním 
prostředím pro ryby a jiné vodní živo-
čichy a v brodech dochází k prokysli-
čování vody. Obnažené kořeny a mrtvé 
dřevo v korytech slouží jako úkryty. 

Dříve se technické úpravy drobných 
vodních toků prováděly velice často 
pomocí betonových prefabrikátů. Ko-
ryta byla napřímena do co nejkratší tra-
sy a měla tvar lichoběžníku se sklony 
svahů. Došlo tak k negativnímu ovliv-
nění celého vodního toku a jeho okolí. 
U takového potoka je cenné příbřežní 
pásmo mělké vody značně redukováno 
a samotné koryto je tak degradováno 
na stoku za účelem rychlého odvedení 
vody. Dno postrádá členitost a mini-
mální hloubka vody neposkytuje ži-
votní prostředí pro ryby ani jiné vodní 

organismy. Nepřipomíná vám to něco?  
Přesně takto necitlivě bylo v minulosti 
naloženo s korytem Lysolajského po-
toka. V současné době probíhají jed-
nání s hl. m. Prahou o revitalizaci jeho 
koryta tak, aby se mu vrátila původní 
přírodní podoba. V souvislosti s tím je 
také plánována úprava okolí pramene 
a břehů tak, aby splňovaly nejen eko-
logické, ale i estetické hledisko, pro-
tože voda z naší zázračné studánky 
si jistě zaslouží lepší příchod na svět. 

Vypracováno s využitím materiálu 
na adrese www.praha-priroda.cz




