
  
květen, červen / 2015

Vážení sousedé, milí přátelé, začínáme si zvy-
kat, že se nám po Houslích procházejí vel-

bloudi a v měsíci červnu zaznamenáváme v Ly-
solajích zvýšený výskyt sochařů. Zatímco kámen 
čekal na svůj okamžik miliony let, my všichni, ať 
už organizátoři, aktéři či diváci, jsme se dočkali již 
po roce. 16. května bylo na Slavnosti květů oficiál-
ně odstartováno lysolajské jaro. Tak jako vždy,  na 
jeho počest se na pódiu v rychlém sledu vystřídaly 
všechny kategorie účinkujících, všechny umělec-
ké žánry, dobrého jídla a pití byl sdostatek a co 
víc, ani nekáplo. Ačkoliv jaro mělo letos impozant-
ní nástup, přechod do léta je váhavý, což naprosto 
vyhovuje pětici sochařů, kteří se ohánějí sbíječka-
mi sice pod ne zcela blankytnou oblohou, ale zato 
v optimálních teplotních podmínkách. Svěží vánek 
bude jistě vyhovovat i sportovcům na trati 7. roč-
níku Lysolajského běhu. My ostatní se můžeme 
kochat pohledem do lysolajských strání a žasnout, 
kolik barev je na světě k vidění. Můžeme po libos-

ti užívat nejdelších dní v roce a pilně se činit na 
svých  zahrádkách, protože až se nás porota pres-
tižní soutěže Zahradník roku zeptá, co jsme dělali 
v létě, nebude čas na dlouhé přemýšlení. Odpověď 
už musíme mít s sebou. Tak držím palce všem, 
jimž v předchozích ročnících utekl titul jen o fous 
a přeji krásné, prosluněné dny. A těším se s vámi 
na viděnou nejpozději 23. června, kdy, stejně jako 
vloni, slavnostně zakončíme sochařské sympozi-
um ve společnosti umělců a jejich výtvorů, dobré 
muziky, dobrého jídla, dobrého piva, zkrátka, bude 
to hezký podvečer a dobrý start do skutečného 
léta. V těchto dnech se podoba soch sice teprve 
rodí, ale náš starý známý, Vládce oceánů celý pro-
ces bedlivě střeží a o zdaru akce rozhodně nemá 
pochybnosti. Takže až u Lysolajského potoka po-
tkáte Milence, ohromí vás  Hra ohňů či na vás 
bude shlížet Mlčenlivý bůh, vězte, má to tak být.

 MUDr. Marie Štědrá, zástupkyně starosty
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  www.praha-lysolaje.cz   



Taneční vedené Petrou Kostovčíkovou a Petrem Čadkem Děti si v Lysolajích užily svůj den - Dětský den 29. 5. 2015

Slavnost květů - akce pro celou rodinu

Nebojím se hada, nic!

My také milujeme Lysolaje!Mistr světa ve freestyle footbag Jan Weber v akci

Ukázka historického písma

Přípravy Slavnosti květů byly namáhavé

lysolajské jarní dění
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Pěší cesta vedoucí k hasičské nádrži

zprávy z radnice

Dne 6. května zasedalo Zastupitel-
stvo městské části Praha-Lysolaje:

| Před samotným zasedáním uctili zá-
stupci městské části Praha-Lysolaje 
u příležitosti 70. výročí konce 2. svě-
tové války památku obětí 1. a 2. svě-
tové války. Byly položeny věnce na 
obou pietních místech v Lysolajích, v 
Lysolajském údolí a v Žákovské ulici.  

       

| Na základě auditorské zprávy o pře-
zkoumání hospodaření městské části, 
která nezjistila žádné chyby a nedo-
statky, byl schválen závěrečný účet 
městské části za rok 2014 a účetní 
závěrka sestavená k 31. 12. 2014.

| Zastupitelstvo schválilo účetní závěr-
ky ZŠ Járy Cimrmana Lysolaje a MŠ 
Pampeliška sestavené k 31. 12. 2014.

| Byl chválen výsledek hospodaření ZŠ 
Járy Cimrmana Lysolaje  zisk ve výši 
92 384,- Kč a MŠ Pampeliška zisk ve 
výši 2 820,- Kč  včetně jejich rozděle-
ní do fondů odměn a rezervního fondu.

| Byl aktualizován Strategický plán 
městské části na rok 2015, kte-
rý zahrnuje plánované inves-
tiční akce v naší městské části.

| Zastupitelstvo schválilo koupi pozem-
ku Na Vinici parc. č. 503/48 o výměře 
70 m² k.ú. Lysolaje ve vlastnictví P-
-holding, s.r.o. za cenu 1,- Kč za m².

| Byl schválen prodej pozemků za ne-
movitostmi v ulici Nad Podbabskou 
skálou parc. č. 514/18 díl A o výměře 
19 m², parc. č. 514/18 díl B o výměře 
37 m², parc. č. 514/18 díl C o výměře 
180 m² a parc. č. 514/18 díl D o výmě-
ře 362 m² a parc. č. 518 o výměře 132 
m² majitelům přilehlých nemovitostí. 

| Mateřské centrum Liška požádalo 
Městskou část Praha-Lysolaje o do-
taci na provoz v roce 2015. Zastupi-

telstvo schválilo poskytnutí účelové 
dotace na provoz ve výši 50 000,- Kč.

| Dne 21. 5. 2015 došlo ke kolauda-
ci nově zrekonstruovaných komuni-
kací. Jde o část komunikace Poustka 
mezi ulicí Sportovců a Starodvorská, 
která dostala hrubý asfaltový povrch 
doplněný odvodňovacími žlaby a bylo 
zde také nainstalováno nové veřejné 
osvětlení, které zajistí zvýšení bez-
pečnosti na této komunikaci. Dále zde 
byla vytvořena parkovací místa a stráň 
přilehlou k polím uvažujeme do budouc-
na osázet stromořadím. K dokonče-
ní rekonstrukce komunikace Poustka 
bychom rádi přistoupili v příštím roce.  

Na zrekonstruované cestě pro pěší 
mezi ulicí Květovou a hasičskou nádrží 
došlo k instalaci nových palisádových 
schodů se zábradlím a osázení svahu 
kvetoucími keři. Můžete se tak těšit na 
nově vzniklé rozkvetlé zákoutí Lysolaj. 
Nový povrch je koncipován tak, aby za-
hrnoval nejen orientační prvky pro nevi-
domé, ale také splňoval podmínky pro 
bezpečný pohyb v zimních měsících. 

Byla zrekonstruována část příjezdové 
komunikace vedoucí ze Sídlištní uli-
ce k bytovému domu č. p. 202-204. 

Dále byl uveden do provozu  úsek nově 
zrekonstruované komunikace Sídlištní 
mezi ulicí Hřebenovou a spojnicí ke ga-
rážím ČZU. Stavba byla oproti původ-
nímu plánu prodloužena o měsíc díky 
archeologickým nálezům. Děkujeme 
všem, kteří respektovali světelnou sig-
nalizaci v Hluboké ulici a zároveň pro-
síme o shovívavost v průběhu pokračo-
vání rekonstrukce komunikace Sídlištní. 

| Jak jsme informovali v minulém čísle, 
od 1. 6. 2015 bude pokračovat další eta-
pa rekonstrukce komunikace Sídlištní, 
kdy bude zcela uzavřen úsek od křižo-
vatky se spojnicí ke garážím ČZU až po 
vjezd do SVÚ. Obyvatelům sídliště Vý-
hledy II bude umožněn příjezd k domům 
provizorním vjezdem v místě stanoviště 
kontejnerů na tříděný odpad. Rád bych 
požádal občany o shovívavost v době 
stavby. Po jednání se společností  RO-
PID a Dopravním podnikem hl. m. Prahy, 
které zajišťují městskou dopravu do naší 
městské části, se podařilo zajistit, aby 
oproti původním předpokladům zajížděl 
autobus č. 160 až do zastávky Sídlištní, 
která zůstane  v provozu pouze ve smě-
ru do centra, a to po celou dobu rekon-
strukce. Výlukový jízdní řád linky č. 160 
naleznete na stranách 6 a 7. Autobus 
se bude otáčet na komunikaci Sídlištní 

v místě, kde jsou nyní umístěny nádoby 
na tříděný odpad. Pražské služby budou 
vyvážet z nemovitostí dotčených stav-
bou odpad během doby rekonstrukce 
jako doposud. Kam nebudou moci svý-
mi vozidly zaměstnanci Pražských slu-
žeb zajíždět, tam se o vyvezení odpa-
du postará zhotovitel firma STRABAG.

Pokračování na straně 9.

Památník v ulici Lysolajské údolí

Nová komunikace Poustka

Rekonstruovaná komunikace Sídlištní

Komunikace u byt. domu č. p. 202-204

Nový vjezd na parkoviště Výhledy II



tip na výlet

ŠtŘeŠovická vozovna

Dne 14. května 1993 otevřel tehdejší 
pražský primátor Jan Koukal Muzeum 
městské hromadné dopravy v Praze, 
které je umístěno v historickém objektu 
tramvajové vozovny v Praze - Střešovi-
cích. Už samotná vozovna byla v roce 
1991 vyhlášena technickou památkou. 
Byla postavena v roce 1909 a je typickou 
ukázkou účelových dopravních staveb 
Elektrických podniků hlavního města 
Prahy z období počátků pražské měst-
ské hromadné dopravy. Svému účelu 
- deponování a údržbě tramvajových 
vozidel sloužila až do roku 1992, kdy 
byla zahájena její adaptace na muzeum.

Dne 21. července 1998 byl soubor 50 
historických vozidel městské hromad-
né dopravy a 34 dalších sbírkových 
předmětů v muzeu prohlášen Minister-
stvem kultury ČR za kulturní památku.

Střešovická vozovna však není 
jen muzeem. Z jedné její haly jsou 

vypravovány i některé provoz-
ní soupravy historických tramvají. 

Nedílnou součástí expozice je stálá vý-
stava o historii městské hromadné do-
pravy v Praze. Návštěvníci muzea mají 
možnost shlédnout unikátní fotografie, 
kopie historických dokumentů, plánků, 
jízdenek, ale také videopořady s jedi-
nečnými filmovými materiály z fondů 
Národního filmového archivu. Muzeum 
hlavního města Prahy do expozice dlou-
hodobě zapůjčilo soubor modelů dalších 
pražských historických vozidel MHD, kte-

ré se do dnešních dnů již nedochovaly.  

Můžete zde spatřit i vůz koněspřežné 
tramvaje od fy Ringhoffer z roku 1886, 
doplněný o pár vycpaných koní. Elekt-
rický obousměrný motorový osobní vůz, 
výrobce Righoffer + Křižík z roku 1901, 
salonní vůz z téže továrny ještě o rok 
starší (navrhl jej architekt Kotěra, říkalo 
se mu „primátorský“, zahrál si ve filmu 
tramvaj Terezku), otevřený vlečný osobní 
vůz „ofeňák“, výrobce Ringhoffer, 1896, 
vlečný osobní vůz „velkej (dlouhej) vam-
berák“, výrobce Ringhoffer, 1908, „malej 
vamberák (vajíčko)“, výrobce Ringhof-
fer, 1909 „dvoustováky“ z let 1908 resp. 
1909, služební elektrické motorové vozy 
z roku 1915, které později sloužily jako 
sněžné pluhy a řadu novějších tramvají 
od Ringhoffera a Křižíka, také od Kol-
bena, ČKD, Škodových závodů, Pra-
govky, Tatry, Rustonky ad. Jsou tu i tři 
trolejbusy, nejstarší je z roku 1936, Pra-
ga TOT, tzv. pračka. Dále lze vidět osm 
autobusů, nejstarší je Škoda 506 (Ško-
dovy závody Plzeň + Továrna na karo-
serie Uhlík Praha, 1929), vagóny metra, 
tři montážní vozy pro opravy trolejí atd.

Muzeum je letos otevřeno do 17. listo-
padu o sobotách, nedělích a svátcích v 
době od 9.00 do 17.00 hodin. Vstup mají 
senioři a děti do šesti let zdarma, do 15 
let za 20 korun, dospělí zaplatí 35 korun. 

fefík                                                        
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Střešovická vozovna

Trolejbusy ČKD Vůz koňky

 

Dle harmonogramu schváleného Magis-
trátem hl. m. Prahy bude velkoobjemový 
kontejner přistaven v těchto termínech:

Úterý 23. 6. 2015 od 14:00 do 18:00 hodin
ul. Dolina, otáčka MHD 

VO Kontejnery  

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

ul. Hřebenová (u č. p.16)

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

křižovatka ulic Žákovská X Starodvorská

Kontejnery na nebezpečný 
odpad



zprávy ze Školy
Jaro příjemně plyne. Učíme se, sportu-
jeme, sbíráme zkušenosti v rozličných 
soutěžích.

| Naši žáci byli úspěšní i v přijímacích 
zkouškách na gymnázia. V pátých tří-
dách se těmito úspěchy počet žáků 
snížil. V příštím roce bude proto jedna 
6.třída a naše škola tak může otevřít dvě 
první třídy. Paní učitelkami pro prvňáč-
ky jsou Mgr. Renata Tkaczyková a Mgr. 
Petra Kratinová.

| Dne 12.3. navštívili žáci 5. třídy s paní 
učitelkou Hallett v rámci výuky anglic-
kého jazyka partnerskou britskou školu 
Riverside. V rámci projektu „Žurnalista“ 
prováděli rozhovory se zahraničními 
studenty v angličtině na téma „Škola a 
volný čas“, které dále zpracovali a od-
prezentovali v hodině spolužákům. Kro-
mě možnosti si popovídat v angličtině je 
také místní studenti provedli po prosto-
rách školy Riverside s výkladem, a na 
závěr si děti zahrály společně skupino-
vé hry. Moc děkujeme škole Riverside a 
paní učitelce Kate Sellers za umožnění 
této návštěvy.

| Dne 16.3. jsme se vydali do ZŠ Na 
Dlouhém lánu změřit síly na turnaj v ka-
pitánské vybíjené. Naše smíšené druž-
stvo z 5. třídy statečně bojovalo ve třech 
zápasech, ale nepodařilo se nám pro-
bojovat do finálového kola. Celkově se 
nám turnaj líbil a budeme rádi za další 
možnost účasti. 

| Dne 25. 3. se žákyně a žáci naší ško-
ly (Josefina Vopařilová, Evelína Stará, 
Sára Šoltysová, Anna Frantová, Klára 
Šoltysová, Matyáš Martinů) zúčastnili 
9. ročníku literární soutěže „Čtení mě 
baví“, která se tradičně konala na půdě 
ZŠ náměstí Svobody v Praze 6. Soutěž 
se skládala z vědomostní části a ze čte-
ní textů. Zastoupení jsme měli ve dvou 
kategoriích - 2. a 3. třída a 4. a 5. třída. 
Žáci vybojovali pro naši školu krásné 
druhé a čtvrté místo. 

Dětem moc děkujeme a k výsledku 
blahopřejeme. Velké poděkování patří 
i reportérům soutěže Jonáši Zachovi a 
Albertu Hanušovi. 

| Naši žáci a žákyně se rovněž skvěle 
umístili ve výtvarné soutěži v rámci pro-
gramu Živá zahrada. Letošním tématem 
zimního kola bylo namalovat krmítko 
ve chvíli, kdy se tu setká více ptačích 
druhů. Výherci jsou: v kategorii 7 - 8 let 
Mikuláš Pasler ze 3.B – 1. místo, Eliška 

Navrátilová ze 3.B 2. místo, Laura Bri-
ceňo Scott ze 3.A 3. místo, v kategorii 9 
- 10 let získala 2. místo Tereza Faltinová 
ze 4. třídy a v kategorii 11 - 12 let se 
rovněž 2. místo povedlo Agátě Hodkové 
z 5.B. Všem malířkám a malířům děku-
jeme za účast a výhercům gratulujeme.

| V polovině března začaly děti ze třetích 
tříd chodit pravidelně na plavání. Ve 20 
lekcích se všechny děti naučily plavat či 
se v plaveckém umění zdokonalily. 

| Dne 31.3. se žákyně 4. třídy Evelína 
Stará a Josefina Rosalie Vopařilová 
účastnily recitační soutěže v anglickém 
jazyce. Přednesly pohádku ve verších 
Little Red Riding Hood and the Wolf (O 
Červené Karkulce). 1.4. se této soutě-
že účastnily i žákyně 7. třídy – Tereza 
Holečková s básní The Lamb od Willia-
ma Blake a Johanka Bubáková s písní 
Rolling in the Deep. Všechny dívky naší 
školu velmi pěkně reprezentovaly. 

| Žáci naší školy se však odvážně pouští 
i do řešení matematických problémů. V 
obvodním kole matematické olympiády 
se na 9. místě (z počtu 61 účastníků) 
umístila Barbora Navrátilová ze 7. třídy. 
Bára zaslouží velké uznání. Místa před 
ní získaly pouze děti ze tříd Gymnázia 
Jana Keplera a Gymnázia Nad Alejí.

| V dubnu se žákyně 7. třídy Veronika 
Raisová a Štěpánka Šebková zúčast-
nily literární soutěže „Čapkoviny aneb 
žijeme s knihou“. Soutěžící měli napsat 
povídku nebo fejeton na téma: Pohled z 
druhé strany. Veronika Raisová v soutě-
ži získala krásné 3. místo. Oběma děv-
čatům děkujeme za účast a Veronice 
gratulujeme.

| Dne 1.4. se děti z 1., 2. a 3.A i B dozvě-
děly od spisovatelky Kateřiny Boušové, 
jak může vznikat kniha – od prvního spi-
sovatelova nápadu až ke knize v knih-
kupectví - a nechaly si autorkou knihy 
podepsat. 

| Pěvecký sbor pilně nacvičoval na vy-
stoupení na Staroměstském náměstí a 
jen velmi silný vítr a zrušení všech umě-
leckých produkcí zpěvákům zabránilo v 
účinkování na staroměstském pódiu.

| Dne 8.4. vystoupili žáci 3.A s muziká-
lem „Červená Karkulka“ v 1. třídě. Hu-
dební pohádku s dětmi secvičily paní 
učitelka Korcová a Ratajová.

| Dne 9.4. navštívily děti 1. a 2. třídy po-
řad O Sluníčku a Měsíčku v pražském 
Planetáriu ve Stromovce. V pohádko-
vém příběhu se děti dozvěděly základní 
astronomická fakta o pohybu dvou Zemi 
nejbližších nebeských těles. 

| Dne 18.4. odjely tři třídy – 2., 3.A a 4. 
– na školu v přírodě do krásného pro-
středí Lužických hor. V horské chatě Vi-
lda v Jiřetíně pod Jedlovou strávily děti 
se svými třídními učitelkami a panem 
učitelem týden plný zážitků. Dopoledne 
se připravovaly teoreticky a po obědě a 
nezbytném odpočinku si užívaly v lese, 
na louce nebo na hřišti. Každá třída byla 
jeden rodinný klan, který se snažil při 
odpoledním programu získat co nejvíce 
bodů, aby si na mapě slavného města 
amerického Středozápadu – Chicaga- 
mohl zabrat co největší území. Ubyto-
vání bylo skromné, ale útulné a kuchyň 
domácí a vynikající. 

Pokračování na straně 11.
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Atletické závody na hřišti ČZU



 
LYSOLAJSKÝ BĚH 

       

 7. ročník 
ve čtvrtek 11. 6. 2015 

 
Závod se koná za podpory hl. m. Prahy a pod záštitou MČ Praha-Lysolaje 

 
Délka:          6 000 m 
 
Startovné:             50 Kč                     

 
Přihlášky:     v místě startu před tělocvičnou do 18:00 hod 
 
Start:              v 18:15 hod před tělocvičnou ZŠ v Mateřské ul. 
 
Ředitel závodu:   Ing. Miloš Šimon, informace 777 303 883, ekonomsimon@seznam.cz 
 

POJĎME SI VŠICHNI SPOLEČNĚ ZABĚHAT! 
 

změna trasy / diversion

29 19
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zprávičky ze Školky

Měsíce duben a květen ve školce

Na začátku měsíce dubna jsme přivíta-
li ve školce dvě divadelnice s hudební 
pohádkou „Jak Oskárek našel petrklíč“. 
Děti měly možnost zazpívat si spoustu 
písniček o jaru s doprovodem houslí, 
kytary, flétny a kontrabasu. Předsta-
vení bylo interaktivní, děti moc bavi-
lo a získaly i hodně nových poznatků.

|  O týden později měly starší děti 1. 
lekci projektu Malé technické univerzity, 
do kterého jsme se přihlásili. První díl 
se jmenoval Stavitel města a děti měly 
možnost proměnit se na hodinu v malé 
architekty.Učily se sestavit plán měs-
ta, vymyslely, jaké budovy chtějí, aby v 
něm stály, z Lega postavily různé typy 
domů, naučily se zakreslovat do mapy 
a na závěr si ve svém městě pohrály. 
Tento projekt je pod hlavičkou MŠMT a 
cílem projektu je vzbudit zájem o tech-
niku a přispět tak k rozvoji technického 
vzdělávání již u předškolních dětí. Če-
kají nás ještě další čtyři vzdělávací díly.

| Ve středu 22. dubna jsme pozvali do 
školky Mobilní planetárium na doplnění 
našeho vzdělávacího programu, který 
jsme měli mimo jiné zaměřený na jarní 
oblohu. Protože by se nám velký promí-
tací stan nevešel do herny, využili jsme 
možnosti shlédnout pořad v tělocvičně 
ZŠ. Děti se položily na žíněnky do stanu 
a na stropě mohly sledovat příběh „Jak 
putoval Měsíc za Sluncem“. Během vy-
právění se děti dozvěděly, kolik máme 
slunečních znamení, jak se jmenují a 
jaké jsou fáze Měsíce. Na závěr pořadu 
byl dětem promítnut krátký film o startu 
raketoplánu, což se dětem velmi líbilo. 

| Ve čtvrtek 23. dubna jsme pro děti uspo-
řádali čarodějnický den. Tento svátek 
mají děti velmi rády, protože je plný sou-
těží a legrace. Vyšlo nám krásné počasí, 
takže jsme si ho opravdu užili. Nejprve 
na děti čekala ve školce čarodějnická 
pohádka, potom brána pod opravdovým 
koštětem, módní přehlídka a taneční rej, 
a pak jsme se už přesunuli na školní 

zahradu. Venku děti zdolaly obrovskou 
pavučinu, hod na síť, sbíraly kouzel-
né knoflíky, létaly na košťatech a vařily 
kouzelný lektvar. Den to byl vydařený a 
už se těšíme na příští čarodějnický slet.

| V pondělí 27. dubna jsme odjeli s 22 
dětmi na školu v přírodě do penzionu 
Svatá Kateřina v Chotěvicích. Měli jsme 
štěstí na počasí, protože nám pršelo jen 
v úterý odpoledne. O děti se staraly De-
nisa Vranová, Markéta Hamplová a Alice 
Vávrová. Děti plnily celý týden spoustu 
úkolů od vodníčka Josífka a jeho ka-
marádů, udělali jsme si výlet ke kostelu 
Panenky Marie ve Vítězné – Kocléřově, 
vydali jsme se na celodenní výlet do 

ZOO ve Dvoře Králové a děti absolvo-
valy také stezku odvahy, sportovní od-
poledne, výpravu za pokladem a pečení 
buřtů i s pyžamkovou diskotékou. V are-
álu jsme každý den krmili lamy, ovečky 
a kozy, chodili jsme se dívat na mládě 
lva, velbloudici a její tříměsíční mládě a 
měli jsme štěstí, že se v době našeho 
pobytu v Kateřině narodilo také mláďát-
ko opiček, které se dětem moc líbilo. 
Našimi věrnými společníky se stali dva 
pávi, kteří se před dětmi stále předváděli 

v celé své kráse. Odvezli jsme si spous-
tu krásných zážitků a v neděli 3. květ-
na jsme se v pořádku vrátili do Prahy.

| V dubnu proběhl zápis do školky 
a je přijato 16 nových dětí, převáž-
ně sourozenců našich školkáčků.

| Během měsíců dubna a května jsme 
si s dětmi povídali o velikonočních 
svátcích a zvycích, poznávali jsme 
jarní květiny, ptáky a hmyz a pozo-
rovali také jarní oblohu a proměnlivé 
počasí. Dětem se velmi líbil týden růz-
ných pokusů s vodou, kdy zkoušely 
například, které předměty plavou a 
které se potopí nebo zkoušely vyfuko-
vat do vody bublinky, což slouží mimo 
jiné jako výborné logopedické cvičení.

| Hodně pozornosti jsme věnovali také 
přípravě na Slavnost květů. S dětmi a 
paní Zemanovou jsme připravili kulisy a 
nacvičili vystoupení pro rodiče. Jako prv-
ní byli na podiu malí jogínci s písničkou 
Čary, máry, ententýky, pak následovaly 
malé děti s tanečkem a písničkou od P. 
Jurkoviče Matějská pouť a na závěr vy-
stoupili předškoláci s hudební pohádkou 
Šípková Růženka, kterou na klávesy vel-
mi pěkně doprovodila Klárka Šoltysová.

Za pomoci rodičů nám na školní zahradě 
vznikl poměrně velký záhon, takže jsme 
do něho postupně zasadili rajčata, jaho-
dy, hrášek, ředkvičky, semínka slunečnic 
a několik druhů květin. V bylinkovém zá-
honu se dobře daří pažitce, rozmarýnu, 
majoránce, petrželi i bobkovému listu.

Denisa Vranová                                                               
ředitelka 

Čarodějnický slet v MŠ Pampeliška

Výlet ke kostelu Panenky Marie ve 
Vítězné - Kocléřově

Týden pokusů s vodou



Sbor dobrovolných hasičů - jarní činnost

Požární asistence Při Pálení čarodějnic v Parku ladronka

                                                                                                                                                                                        9

Uběhly dva měsíce a my vám opět při-
nášíme zprávy o činnosti našeho sboru.

| V minulém čísle jsme vás informovali o 
pořádání každoročního sběru železného 
šrotu. Tato akce se konala v sobotu 11. 
4. 2015. Proběhla za hojné účasti členů 
našeho sboru a dopadla nad očekávání 
úspěšně. Chceme tímto poděkovat všem 
přispěvatelům, kteří touto cestou podpo-
řili náš sbor a panu Václavu Kloudovi za 
ochotné zapůjčení traktoru s valníkem.

| Dne 21. 4. 2015 byla naše jednotka z 
důvodu déletrvajícího sucha požádána 
ÚMČ o pomoc při zalévání vysazených 
stromků. Akce jsme se zúčastnili v počtu 
dvou hasičů s technikou Tatra 815 CAS 32.

| Další významnou akcí, na které jsme 
se v rámci spolupráce s Úřadem měst-
ské části Praha 6 podíleli, byla požární 
asistence při pálení čarodějnic v parku 
Ladronka dne 30. dubna. Na této akci 
byla letos zaznamenána rekordní účast 
návštěvníků, a to kolem 16 000. Tak 
jako každoročně byl v rámci této slav-
nosti připraven pro děti i dospělé bohatý 
program, avšak největší zájem, zvláště 
u dětí, budil náš hasičský vůz Scania.

| V pátek 8. května pomáhala naše 
jednotka, opět v rámci spolupráce s 
Prahou 6, se zajištěním požárního do-
hledu na jedné z nejvýznamnějších 
událostí tohoto roku, kterou byla osla-
va 70. let osvobození republiky. Akce 
jsme se zúčastnili v počtu 1+5 s tech-
nikou Scania, která i při této příleži-

tosti budila nejen u dětí veliký obdiv.

| Dne 14. května v podvečerních ho-
dinách se naše jednotka, společně s 
profesionálními jednotkami a ostatními 
pražskými dobrovolnými sbory účastnila 
likvidace velkého požáru střechy prodej-
ny gastro potřeb v Praze Hrdlořezech.

| Naši členové již tradičně pomáha-
li se zajištěním a přípravou Slavnos-
ti květů ve dnech 15. až 17. května. 

| Dne 18. 5. 2015 jsme po 3 letech zno-
vuotevřeli kryptu, která se nachází pod 
kapličkou Panny Marie a tvoří vstup do 

podzemního rezervoáru, který po sta-
letí jímá vodu lysolajského pramene. 

Po náročném odčerpání části vody jsme 
se dostali do prostor krypty. Jak jsme 
předpokládali, byl celý prostor opět za-
rostlý kořeny, které bylo nejprve potřeba 
vysekat. Následně jsme mohli kalovým 
čerpadlem odsát bahno a zbytky kořenů. 

O dalších akcích a bohaté činnos-
ti i historii našeho SDH se můžete 
dozvědět více na našich webových 
stránkách sdh-lysolaje.webnode.cz.

                                  Lukáš Zapletal 

Pokračování ze strany 3.

| Na základě projektové dokumentace 
PSK TUZAR, s.r.o. byla vyhlášena ve-
řejná zakázka na opravu hydroizolací 
v Základní škole Járy Cimrmana Lyso-
laje. Oprava by měla začít 1. 7. 2015 
a odhadovaná cena je 1 800 000,- Kč 
bez DPH. V rámci opravy by v době 
prázdnin mělo dojít ke kompletnímu a 
trvalému odizolování zdiva staré školní 
budovy. Očekáváme, že suterén budovy 
se tak zbaví vlhkosti a plísně a bude tak 
moci být nadále plně využíván jak stra-
vovací provoz, tak i ostatní prostory této 
části budovy. Tyto práce budou uhraze-
ny z účelové dotace, kterou se nám po-
dařilo získat od hlavního města Prahy.

| Do konce měsíce června by měla být 
dokončena realizační dokumentace na 
projekt Dostavba Základní školy Lyso-
laje dle studie, kterou jsme vám před-
stavili v minulých číslech zpravodaje. 
Po obdržení kompletní dokumentace 
bude v červenci požádáno o stavební 
povolení a následně bude vyhlášeno 
výběrové řízení na zhotovitele stavby. 
Začátek prací odhadujeme na září - ři-
jen tohoto roku. Předpokládaná hodnota 
investice do základní školy je více než 
20 miliónů. Díky této dostavbě vznik-
nou nad současnou tělocvičnou dvě 
nové učebny s kabinetem. Jednou z 
nich bude specializovaná třída na výuku 
chemie a fyziky a druhou bude učebna 
výtvarné výchovy, která bude přemís-

těna ze současných prostor v přízemí 
hlavní budovy. To na uvolněném místě 
umožní vznik nových moderních šaten. 
V místě současných šaten tělocvičny 
vzniknou ve třech podlažích čtyři sa-
mostatné třídy školní družiny. Družina 
bude v přízemí napojena na plochu atria 
s přírodním amfiteátrem. Takto vzniklý 
víceúčelový prostor atria nabídne vyu-
žití nejen pro potřeby školních dětí, ale 
i ostatních občanů. Vznikne také nový 
zadní vstup do budovy školy. Doba re-
alizace bude cca 1 rok, finance budou 
čerpány z dotací hlavního města Prahy, 
případně Ministerstva školství ČR. Prá-
ce budou prováděny za provozu školy.

Ing. Petr Hlubuček, starosta



Mc liŠka
Lysolaje kvetou, voní, šumí... Jaro je v 
plném proudu a léto na sebe nenechá 
dlouho čekat.  Po celoroční činnos-
ti nám už hasičárna bují výtvarnými 
díly našich liščat, nejvyšší čas vypustit 
je ven. V letošním školním roce bude 
pravidelný program Lišky probíhat do 
24. června a po prázdninách se opět 
uvidíme ve třetím zářijovém týdnu.

Ale ani v létě nebudeme zahálet. Po-
slední prázdninový týden se opět potká-
me na příměstském táboře s názvem 
Strojem času. Moc nás těší, že už nyní 
je kapacita zcela zaplněna. Pokud máte 
zájem přihlásit své dítko alespoň jako 
náhradníka, je to možné přes online 
přihlášku, kterou naleznete na: www.
mc-liska.cz v sekci Letní tábory 2015.

A protože víme, že Lišky jsou činoro-
dé, zvídavé a kreativní, vyhlašujeme 
Letní soutěž o tři nej příspěvky na náš 
facebook s názvem “Liščí prázdniny”. 
Foťte na výletech, grilovačkách, vý-
tvarná díla svých dětí, na dovolené, 
na zahrádce, v lese... a pověstě nám 
na zeď. Jedinou podmínkou budiž liščí 
motiv. Tři  nejúžasnější počiny na pod-
zim odměníme dřevěnými hlavolamy. 

Ještě než vám zamáváme s prázdni-
novým AHOJ, chceme poděkovat těm, 
kteří nám letos pomáhali. Dobrovolní-
kům, bez nichž bychom vůbec nemohli 
fungovat. Lektorům, kteří obohatili náš 
program. Panu Pánkovi a Komárkovým 
za starost o teplo a útulno v hasičárně. 
A zejména všem pracovníkům městské 
části v čele s panem starostou, že nás 
všestranně a dlouhodobě podporují v 

naší činnosti. Všem patří náš velký dík!

Kreativní pondělky v Lišce 

pondělí 9:00 – 11:30

Dopoledne plné her, výtvarných čin-
ností a zpívání s Orfovými nástroji. 
Pracujeme s barvami, lepidly, křídami, 
voskovkami, papírem, textilem a jinými 
materiály, které někdy barví a lepí a ne 
vždy jdou jednoduše vyprat. Plnému 
kreativnímu vyžití napomůže oblečení, 
které se může umazat. Více zde: http://
www.mc-liska.cz/vytvarne-pondeli/

PILATES PRO DOSPĚLÉ S NICOLE 
LUKÁŠKOVOU

pondělí 19:00 – 20:00  

Večerní cvičení pro formování posta-
vy. Fyzicky náročnější cvičení pro ty, 
kteří na sobě chtějí zapracovat. Cvi-
čení vede Nicole Lukášková. Cvičí-
me bez obuvi, s sebou podložku na 
cvičení a větší šátek nebo ručník. 

Aktivní středa v Lišce 

středa 9:00 – 10:30

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

PILATES S HLÍDÁNÍM DĚTÍ S MÍŠOU 
POSPÍŠILOVOU

středa 10:30 – 11:30 

Cvičení pro maminky zaměřené na nej-
častější problémy jako je povolené bříško 
a ztráta paměti břišních svalů či porodem 
oslabené pánevní dno. Navíc pomůže 
s protažením zkrácených a posílením 
oslabených svalů nebo při zmírnění bo-
lesti zad. Pro začátečníky i pokročilé. 

Hlídání je třeba domluvit pře-
dem na 777 625 878 nebo na: 
h l i d a n i m c l i s k a @ s e z n a m . c z

Čtvrteční podvečer v Lišce

LEKCE JEMNÉ JÓGY PRO DOSPĚLÉ 
SE SOŇOU ZEMANOVOU

čtvrtek 19:00 – 20:30, poslední lekce 
v tomto školním roce proběhne 18.6.

Přijďte načerpat novou energii a citli-
vě si protáhnout tělo.Těšit se můžete 
na sestavu jemně a citlivě protahují-
cí a posilňující tělo, relaxační a medi-
tační techniky, práci s dechem, oční 
jógu a harmonizační cvičení na závěr 
dne. Lekce jsou otevřené všem a jsou 
vhodné i pro úplné začátečníky. Prv-
ní lekce pro každého vždy zdarma. 

Více na http://www.mc-liska.cz/ nebo 
http://jogahrou.cz/.

Činnost Mateřského centra Liška probí-
há v sále hasičské zbrojnice, Lysolajské 
údolí 38, Praha-Lysolaje. Aktuální infor-
mace najdete na webu www.mc-liska.cz.

Patronem MC Liška o.s. je Městská 
část Praha - Lysolaje.

Šárka Gabriel

 

Stánek MC Liška na Slavnosti květů
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Tvořívé práce s Liškou

Na slavnosti vládla dobrá nálada



                                                                                                                                                                                        11

Pokračování ze strany 5.

| Žáci 8.třídy se už teď připravují na důle-
žitou životní etapu – hledání zaměstnání 
a uplatnění na pracovním trhu. 14.4. na-
vštívili Úřad práce.

| Pokračuje spolupráce s občanským 
sdružení Ábel. 23.4. byli prvňáčci při 
tom, když kobylka orala kousek políčka, 

viděli, jak se musí koník před prací na 
poli přistrojit. Zkusili si starodávný způ-
sob setí obilí. Na podzim je čeká mláce-
ní sklizeného obilí, mletí zrna na mouku 
a pečení chleba.

| Děti si mohly vyzkoušet i sázení bram-
bor. 24.4. toho využili šesťáci a 15.5 děti 
ze čtvrté třídy. Po prázdninách je čeká 
vybírání brambor a pečení.

| 9. třída navštívila 24.4. divadelní před-
stavení v německém jazyce. Každá zku-
šenost s cizím jazykem mimo školní pro-
středí je užitečná a vítaná.

| Dne 28.4. navštívili sedmáci a deváťáci 
v rámci Dne Země geopark AV. Během 
zajímavé komentované prohlídky moh-
li všichni pocítit simulované záchvěvy 
Země a mohli si tak lépe představit poci-
ty lidí v Nepálu. 

| Dne 29.4. si 5.A prohlédla státní sym-
boly na výstavě Můj stát, která je ve 
spolupráci s Úřadem vlády České re-
publiky instalována v Hrzánském paláci. 
Výstava je určená dětem prvního stupně 
základních škol. Kreslenou, dětem sro-
zumitelnou formou představuje české 
státní symboly, jejich původ, význam a 
možnosti použití. Žáky provedl školený 
průvodce. Na konkrétních příkladech a 
historických situacích dětem ukázal, jak 
jsou tyto symboly spojeny s hodnotami, 
jako jsou svoboda a demokracie. 

| 30.4. si všichni žáci užili sportovní at-
mosféru atletických závodů na hřišti 
ČZU. Paní učitelka Tomisová s panem 
učitelem Zahořem zorganizovali atle-
tický trojboj – hod (pěnovým) oštěpem, 
sprint (60 m) a běh na delší trať (500 m 
– 1. stupeň, 1000 m – 2.stupeň). Tyto 
discipliny děti plnily v rámci olympijské-
ho víceboje. 

| V úterý 12.5. se družstvo 5.A účastnilo 
zdravotně - výchovné soutěže „Helpíkův 
pohár“ tematicky určené žákům pátých 
tříd základních škol (10 – 11 let). Hlav-
ním cílem tohoto projektu je naučit děti 
základním a věku úměrným jednodu-
chým život zachraňujícím úkonům. Sou-
časně se organizátoři v nadstavbových 

kolech soutěže snaží vytvořit modelové 
situace s reálně namaskovanými figu-
ranty, kde si soutěžící žáci ověří získa-
né teoretické poznatky a naučí se teorii 
přenášet do praxe. Našemu družstvu 
ve složení Františka Šemberová, Adam 
Šnajdr uniklo vítězství v obvodním kole 
jen o vlásek. Dvojice Hana Mácová a Jo-
náš Zach získala 7. místo.

Informací o sportovní události a o soutě-
ži mladých zdravotníků končíme přehled 
jarních zpráv ze školy.

Za pěkného počasí se dá lépe prožít 
rčení „v zdravém těle zdravý duch“.

Slavnost květů 2015 a ZŠ Járy Cimr-
mana

Žáci naší školy se s chutí připravovali 
na lysolajskou kulturní událost jara – na 
Slavnost květů. Již tradičně zahajují pro-
gram na hlavním pódiu děti z mateřské a 
základní školy.

První účinkující ze ZŠ byl Marcel Brouk – 
budoucí popová hvězda - se svou vlastní 
tvorbou. Prvňáčci doprovodili hereckými 
výstupy písničku Václava Neckáře „Ne-
stůj a pojď“. Čtvrťáci se blýskli tanečním 
uměním. Ve vlastní choreografii pohybo-
vě ztvárnili průřez písňovou tvorbou 2. 
poloviny 20. století „Mime Through Time“ 
a píseň „Se zblázním“ Johnyho Machet-
te. Všem jistě udělaly radost písničky 
dětí ze 3. třídy a školního sboru pod ve-
dením paní učitelky Tomajkové. Páťáci 
předvedli své zpracování písně „Lady 
Carneval“. Světovou premiéru mělo vy-
stoupení školní kapely „Zahoř-Team“, o 
které (a kterou) ještě určitě uslyšíme.

Pěkné jarní dny.

Jaroslava Mikolášová

Orba v podání žáků ZŠ

Hod pěnovým oštěpem

SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ 

II. SOCHAŘSKÉHO SYMPOZIA 
 

V úterý 23. 6. 2015 od 18:00 hodin proběhne v přírodní 

památce Housle oficiální zakončení sochařského sympozia. 

 

Zúčastnění akademičtí sochaři provedou pro přítomné 

návštěvníky výklad ke každému vytvořenému dílu. 

 

Po prohlídce bude následovat závěrečné společné posezení 

v restauraci U Valentů. 

 



za HUMny

| Posledním válečným veteránům složila 
Praha 6 poklonu během Osvobození 70 
- ojedinělé akce, která připomněla 70. 
výročí konce druhé světové války. Dej-
vická ulice se proměnila v Bulvár hrdinů, 
kde se hrálo a vzpomínalo, na Vítězném 
náměstí stál Vlak Paměti národa –  histo-
rický vagón s multimediální instalací, na 
Dejvickém nádraží bylo možno zajít na 
válečný film nebo do protileteckého krytu. 

| Rothschildova flaška se jmenuje nová 
próza Petra Šabacha. Vše začíná na fi-
nančním úřadu Prahy 6, což může slou-
žit jako jistý model vztahu českých lidí 
vůči daňovému systému, o němž kdysi 
mluvil Ernest Hemingway jako o novo-
dobém „gestapu“. Klasická haškovská 
komunikace se státní správou. V au-
torské sebeironii je jistě důležitá refle-
xe vypravěče, který o sobě tvrdí, že je 
„vůl z vlastní vůle“. Důležitější je však 
přiznání, že někdy stačí maličkost a 
máte o čem přemýšlet na několik let do-
předu. To se také děje vypravěči a jeho 
přítelkyni Viktorii, s níž se pak vydává 
do Londýna. Rotschildova flaška potě-
ší každého, kdo má rád Šabachův styl 
vyprávění, laskavý pohled na lidi. (Vydal 
Paseka, 208 str., 219 kč , e-kniha 99 kč)

| Dejvické divadlo připravilo nové dílko, 
jmenuje se Zásek a je režijním debutem 
Ivana Trojana. Diváci uvidí známé tváře 
Martina Myšičky a Hynka Čermáka, Klá-
ru Melíškovou, Verču Kubařovou a de-
butujícího Matěje Kroupu, autora hudby.

| V antikvariátu, který je součástí ka-
várny Dejvického divadla, je výstava 
fotografií Aleny Hrbkové „Jak jsem to 
fotila. Jsoů to fotografie části herec-
kého Souboru DD v kostýmech. Ale-
na Hrbková fotí hlavně jídlo, její fotky 
najdeme v šedesáti kuchařkách, čes-
kých a německých. Fotí pro časopisy 
Elle, Marianna, Gourmet, Apetit, Pri-
ma FRESH a další. Nemalou měrou 
se podílela na knize „Dejvické divadlo 

Fotoalbum 20 let“. Vedle DD spolupra-
cuje i s Divadlem U Valšů, Švandovým 
divadlem, Divadlem v Řeznické a MDP.

| Druhá světová válka přinesla cestují-
cím řadu změn ve veřejné hromadné 
dopravě. Cestující byli v protektorátním 
období omezeni řadou válečných opat-
ření, byl nedostatek pohonných hmot, 
začalo se jezdit vpravo a cestování brz-
dily letecké poplachy. Byly také zavede-
ny velmi tvrdé podmínky pro přepravu 
obyvatel židovského původu. Až do 31. 
května můžete vidět výstavu unikátních 
fotografií a dokumentů věnovaných MHD 
a životu v Praze během 2. světové války, 
která představuje všední život v protek-
torátu, podmínky přepravy zdejších oby-
vatel, začátek jízdy vpravo nebo odboj 

pražských tramvajáků. Řadu unikátních 
dobových fotografií a dokumentů dopl-
ňuje sedm a půl minuty trvající zvuko-
vý záznam, obsahující nejen německá 
hlášení, ale také ukázky z projevů pre-
zidenta Háchy či volání Prahy o pomoc.

| Téměř každý třetí trestný čin objas-
něn, v případě loupeží objasněna té-
měř polovina a přibližně každé sedmé 
ukradené vozidlo vypátráno. Nejčas-
tějším trestným činem jsou v Praze 6 
drobné majetkové delikty jako krádeže 
motorových vozidel a věcí z nich, ka-
pesní krádeže a vandalismus. Nejvyšší 
procento násilné trestné činnosti šesté 
městské části je pácháno v Dejvicích.

| V ruzyňské vazební věznici čekají ob-
viněné vylepšené cely. Po rekonstrukci, 
která přišla na dva miliony korun, tam 
bylo slavnostně otevřeno nově uprave-
né vazební oddělení s 29 místnostmi 
pro ubytování stíhaných osob. Ty se 
zde dočkají výrazně kvalitnějšího pro-
středí než je vězeňský standard, cely 
(z nichž jedna je nově s bezbariérovým 
přístupem) i společná chodba dostaly 
nové podlahy, prostředí je díky novým 
nátěrům barevnější, uvězněným také 
bude sloužit nový nábytek. Rovněž vy-
bavení doznalo změny: místo jediné 
kulturní místnosti má nyní tři, přibyla 
šicí dílna. Úpravy, které si vyžádaly mír-
né snížení kapacity oddělení, souvisí s 
reformou vazby, kterou již před dvěma 
roky odstartovaly úpravy v pankrácké 
věznici. Za mřížemi je aktuálně 2131 
vazebně stíhaných obviněných, v pře-
vážné většině mužů; žen je jen 158.

Pokračování na následující straně.

Vlak Paměti národa na Vítězném náměstí

Členové hereckého Souboru DD

70. výročí konce druhé světové války v 
Dejvické ulici
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Spisovatel Petr Šabach



| Majitelé domu odstřihli kinu Oře-
chovka nejenom topení, ale už i 
elektřinu. Vypadá to, že se kino po-
stěhuje na Dlabačov do Pyramidy

| Přestupování ve stanici pražského 
metra A Dejvická skončilo od 1. června. 
Dosud část souprav končila už právě 
na Dejvické a cestující museli čekat na 
další soupravu. Nepravidelný provoz 
bude ve všední dny zachován jen mezi 
Petřinami a stanicí Nemocnice Motol, o 

víkendech bude každá souprava kon-
čit až v Motole. Změnu schválili pražští 
radní. Nyní jezdí v intervalu od 9.30 do 
20 hodin v úseku Dejvická - Nemocni-
ce Motol pouze každý druhý spoj. Změ-
na si vyžádá náklady 25 milionů korun.

| Rada hl. m. Prahy zřídila „Komisi 
Rady hl. m. Prahy pro řešení celkové 
koncepce Císařského ostrova a jeho 
širšího okolí“, jmenovala její členy a 
schválila finanční prostředky ve výši 2 
milionů korun na zpracování Studie ve-

řejného prostoru Císařského ostrova, 
kde by měla proběhnout rekonstruk-
ce Ústřední čistírny odpadních vod. 

| V úterý 19. 5. 2015 byla v ulici Pod kaš-
tany slavnostně odhalena deska gene-
rála Karla Lukase, který v této ulici měl 
byt od roku 1936. Autory pamětní des-
ky jsou Jan Dvořák a Radko Šťastný.

| V pátek 22. 5. 2015 se ocitlo asi 32 000 
obyvatel Dejvic a Bubenče bez pitné 
vody. Voda obsahovala vyšší koncen-
trace koliformní bakterie, které bývají 
přítomny ve fekáliích. Střevní problé-
my začali lidé pociťovat během noci ze 
soboty na neděli. Záchranka odvezla 
do nemocnic asi 150 lidí, dalším radili 
dispečeři po telefonu. Voda byla konta-
minována z přípojky, která není zakres-
lena do map. Voda ve slepém rameni 
byla podle zjištění PVK kontaminována 
při výstavbě na nedaleké parcele, kde 
byly postaveny bytové domy. Dělníci 
poškodili kanalizaci a z ní se pak od-
padní voda dostala do slepého rame-
ne. Následně se při zvýšení tlaku kvůli 
propláchnutí dostala do hlavního řadu a 
kontaminovala pitnou vodu. Vodárny do 
znečištěné vody přidaly více chloru a síť 
proplachovaly. Ve čtvrtek 28. 5. 2015 v 
16:00 hodin prohlásila Hygienická sta-
nice hl. m. Prahy vodu opět za pitnou. 
Naší městské části se tyto komplikace 
nedotkly, jelikož jsme napojeni na míst-
ní vodojem, kdy největší podíl vody v 
našich domácnostech je z Káraného.  
Pro podobné případy máme vlastní 
zdroj vody v podobě pramene Lysolaj-
ského potoka, u nějž průběžně  a trvale 
kvalitu vody monitorujeme. Lysolajská 
splašková kanalizace je napojena na 
centrální čističku vod v Tróji, která bude 
v následujících letech kompletně re-
konstruována hlavním městem Prahou.

fefík

Nová čistička odpadních vod bude po dokončení připomínat rozsáhlý park

Vizualizace nové čističky
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Kino Ořechovka

 

Městská část Praha-Lysolaje hle-
dá brigádníky na odborné za-
hradnické práce. Jedná se pře-
devším o pletí, výsadbu, běžnou 
údržbu, řez stromů a keřů, che-
mické ošetřování, zalévání atd. 

Požadujeme vyučení v obo-
ru nebo doložitelnou praxi.

Nabízíme výhodné plato-
vé podmínky a pracovní dobu.

V případě zájmu: tel. 220 921 959  
email: umc@praha-lysolaje.cz

Nabídka brigády



 

Také vás již přivábilo klepání kla-
divy do údolí u Zázračné studán-
ky, kde již podruhé sochaři vytvářejí 
svá díla na již druhém ročníku so-
chařského sympozia v Lysolajích?

Mne ano, a to vícekrát a budu se vy-
dávat nadále. Vždyť je to jedinečná 
událost hodná zachycení. Jediné so-
chařské sympozium v Praze a na-
víc v malebném lysolajském údolí!

Z fotografického hlediska je tato 
událost naprosto fantastická. Mů-
žeme se zaměřit na sochy sa-
motné, nebo hledat zajímavé 
detaily nástrojů, v kameni apod., por-
trétovat umělce, zachytit dynamiku 
pohybu… Fantazii se meze nekladou.

Jak víme ze zkušenosti minulé-
ho ročníku, sochaři budou svá 
díla tvořit intenzivně a dlouze, 
příležitostí bude tedy dostatek.

Koncem dubna proběhla fotografic-
ká vycházka v Kaménce na téma 
„jarní nálada v nás“. Věřím, že pro 
všechny zúčastněné byla pěkným 
klidným zastavením a zamyšlením 
se nad fotografií a jejími možnost-
mi. Také nyní vás zvu na společné 
fotografování a to v úterý 16.6. od 
17:00. Tentokrát se sejdeme u fon-
tánky a budeme fotografovat sochaře.

Všem přeji krásné jarní dny                       
a dobré světlo.

Jan Kozák

Téma aktuálního dvoučísla:

„Sochařské sympozium Lysolaje“

Fotografujte a své snímky přineste na 
Úřad městské části Praha-Lysolaje či 
zasílejte na umc@praha-lysolaje.cz

Odborná porota  se  těší  na  vaše  snímky! 

Fotosoutěž Životní jubilea
Jaroslava Svobodová

narozena 2. 4. 1915 - 100 let 

Daniela Kovačíková

narozena 8. 4. 1945 - 70 let

Ludmila Budíková

narozena 17. 4. 1930 - 85 let

Jubilantům upřímně gratulujeme.

Přejeme vše nejlepší a hodně zdraví 
do dalších let.

Aprílový petanque turnaj

12. dubna jsme se po poled-
ni, za krásného počasí sešli 
na hřišti U zázračné studánky.

Přišli nejen členové Petanque clubu 
Lysolaje, ale i několik dalších, malých 
i velkých příznivců této krásné hry.

Hráli jsme v družstvech po třech, 
systém každé s každým. Všem se 
hra líbila a vydařila. Nebylo vítězů 
ani poražených. Každý hráč si odne-
sl malý příspěvek do zahrádky, saze-
ničku jahodníku, aby mohl na Aprí-
lový turnaj vzpomínat i během léta.

V průběhu hry jsme se moh-
li všichni občerstvit donese-
nými dobrotami a pamlsky.

Všichni jsou zváni na další setkání, 
které se uskuteční v průběhu červ-
na pod názvem „Hurá na prázdniny“.

Pravidelné tréninky  v letních měsí-
cích jsou vždy v úterý od 18.00 hod 
do 20.00 hodin  na hřišti, které je u 
restaurace  Sokolovna v Úněticích.

V pátek od 18.00 hodin na hřišti U 
zázračné studánky v Lysolajích.

Petanque club přijímá stá-
le nové členy bez nutnos-
ti předchozí  zkušenosti. 

V případě zájmu pište na email 
m a j e r o v a i v a n a @ s e z n a m . c z

Petanque club
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Eva Hrůzová

narozena 29. 4. 1945 - 70 let

Autorem vítězného snímku 
minulého dvojčísla je 
Ing. Tomáš Mokrejš

Gratulujeme!
Momentka z petanquového turnaje

Petanquová rodina
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Fotosoutěž

Petr Šabach: Rothschildova flaška
Rothschildova flaška, tak se jmenu-
je nová próza Petra Šabacha (1951). 

Po souboru povídek S jedním uchem 
naveselo a nejvíce autobiografické 
próze Máslem dolů se autor po ma-
ličké mezihře člověka, který si doma 
v Česku domlouvá důchod, ocitá s 
přítelkyní v Londýně. I tam se dosta-
ne do kleští sociální reality, kdy chce 
majitel vystrnadit nájemníky z bytu, jen 
aby ho získal pro lukrativnější nabíd-
ku. Pravda, autor se pokouší i o exis-
tenciální téma v případě vypravěčova 
přítele, který se na smrtelné posteli 
od matky dozví, že se jí jediný nepo-
vedl. To je ale téma na další knihu.
Pro Šabacha, jehož náměty pro po-
vídky i žánry vyžadují větší prostor, je 
londýnské téma knihy citlivé téma. Ná-
mětů má přehršel, ale především má 
stále velký cit pro trable obyčejných 
lidí. Ovšem s vědomím, že je scho-
pen s jejich vnitřními pocity nakládat 
tak, že se důsledky případných boles-
tí člověka dotknou jen docela málo.
Autor opět přesvědčuje o mimořádné 

schopnosti výstavby dialogů, o vtip-
né konverzaci hlavních hrdinů, kteří 
si vysvětlují vlastní stanoviska o živo-
tě a jeho zákrutech. Jako obvykle to 
nepostrádá rysy nadsázky, parodie.
Ctitelé jednoho z nejpopulárnějších 
českých prozaiků, jehož povídky 
posloužily jako inspirace k nesmr-
telným filmům ze společenského 
prostředí 60. až 80. let minulého sto-
letí, jako jsou Šakalí léta nebo Pe-
líšky, se tak mohou těšit na další 
čtivý titul. Pravda, svou naléhavostí 
nedosahuje Rothschildova flaška kri-
tičnosti třeba Občanského průkazu. 

Vybráno pro čtenáře

Začátkem června proběhne již avi-
zovaná výměna knih v naší Místní 
knihovně Petra Šabacha Lysolaje.

Nové tituly, zapůjčené opět z výměn-
ného souboru Městské knihovny v 
Praze, budou čtenářům k dispozici od 
července tohoto roku. Můžete se těšit 
na cca 500 nových knih napříč žánry.

Zárověň žádáme čtenáře, aby za-
půjčené knihy vrátili nejpozději v prv-
ním červnovém týdnu. Děkujeme.  

Naše knihovna aktuálně také ob-
držela dalších přibližně  100 knih 
od anonymního dárce. Katalogi-
zace těchto děl právě probíhá. 
Kompletní seznam literatury najde-
te na webových stránkách městské 
části (www.praha-lysolaje.cz). Se-
znam bude aktualizován 1x měsíčně.

 

Místní knihovna 
Petra Šabacha Lysolaje

 

Připomínáme, že termín platby 
poplatků za psy vypršel dne 31. 
3. 2015. Nečekejte, až vám při-
jde domů upomínka a přijďte na 
ÚMČ dát své věci do pořádku. 

Děkujeme.

Poplatky za psy 

Upozorňujeme, že termín plat-
by za pronájem obecních pozem-
ků uplynul  31. 3. 2015. V přípa-
dě neuhrazení nájemného může 
hrozit správní řízení. Přijďte na 
ÚMČ dát své věci do pořádku.

Děkujeme.

Pronájem pozemků



    
  

  

Stejné malebné prostředí podél Lyso-
lajského potoka, stejný záměr Sdruže-
ní sochařů Čech, Moravy a Slezska, 
stejný elán a chuť něco dokázat (a 
ukázat), stejně vysoké pracovní tempo, 
jiná slavná jména sochařského svě-
ta, jiné nápady a jiné umělecké pojetí. 
Tedy stejné jako loni, ale přece jiné.

Při příležitosti největší společenské 
akce v naší městské části Slavnosti 
květů byl zahájen II. ročník Sochařské-
ho sympozia Lysolaje. Pod patronátem 
akademického sochaře Milana Váchy 
aktivní účast přijali akademičtí socha-
ři Jan Turský, Pavel Míka, Chhatna 
Tour, Miroslav Mlynář. Jediná žena, ak. 
soch. Anna Plačková, tvoří své dílo s 
názvem „Hra ohňů“ přímo u vstupu do 
improvizovaného sochařského ateliéru. 

Tolik čistě telegrafický úvod, první 
sdělení, první obrysy. Díla se teprve 
rodí, než budou slavnostně osaze-
na a předána Lysolajím a lysolajským 
uplyne ještě měsíc. Takže až půjde-
te vycházkou do Houslí, nahlédněte 
pod ruce umělcům a pod pokličky je-
jich záměrů. Našlapujte tiše, každé 
zrození má svůj řád, tak ho nerušte. 

II. Sochařské sympozium Lysolaje

Sobota 16. 5. 2015 - Sympozium oficiálně zahájeno

Sobota 16. 5. 2015 - Sympózium oficiálně zahájeno


