Lysolajský
zpravodaj
Měsíčník MČ Praha – Lysolaje

Úvodní slovo
Naši milí čtenáři,
třešně už nám dozrály a lýtka, ač namazaná krémem s vysokým faktorem se
začínají zapalovat – nasaďte si slamák,
vezměte svačinu a připravte si brýle na
čtení. V těchto dnech zahájila provoz
naše nová knihovna – konečně jsme se
dočkali kulturního stánku, a tak si před
dovolenou můžete přijít půjčit knížku.
Více se dozvíte uvnitř našeho raně letního čísla!
Léto se nám po Slavnosti rozběhlo,
sice klopýtavě a na chvilku nás zaskočily
teploty téměř březnové, ale teď už snad
s jistotou můžeme říci, že prádlo nám
uschne bez deštivého intermezza a že
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ten příští kynutý koláč bude z letošního
rybízu. Postupem času nás opouští jarní
šílenství a smiřujeme se s tím, že práce na zahradě si můžeme plánovat jak
chceme, ale nakonec tu přírodu taktak
stíháme. Sotva za námi zaklapnou dveře
kanceláře, stojíme v potu tváře s hadicí
u záhonu a jsme rádi, že alespoň ty dlážděné cestičky nemusíme zalévat. Člověk
si podesáté říká, že příští rok to pěstování omezí, ale potom se zakousnete do
mrkvičky, která vám vyrostla pod rukama, večer si do mojita natrháte mátu, se
kterou bojujete v každém rohu zahrady
a už si ťukáte na čelo, jak můžou vůbec
existovat lidé, kteří považují za vrchol
zahradnictví túje u plotu a trávník pod
oknem…

Ale každému co jeho jest, léto si můžete užívat i lenivým sluněním, vychutnávat nicnedělání a soutěžit v chytání
lelků. Oblíbená zahrádka nemusí být
nutně jen ta, kterou je třeba okopávat
a džbánek nemusí být otočený dnem
vzhůru coby ochrana plaňkového plotu.
Bláznům s hadicí a rýčem nevysvětlíte,
proč je tak prima viset v předklonu na
tyči a hltat kilometry, ale bratrstvo se
znamením ozubeného kolečka na lýtku
již proniklo do nejednoho skleníku…
Dámy a pánové, čekají nás jenom
krásné dny a je jedno, jestli se na zapadající slunce koukáte přes násadu rýče,
z lehátka od bazénu nebo při promazávání řetězu. Nezapomeňte se usmívat,
Lucie Dolejší
léto je opravdu tady!
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ZPRÁVY Z RADNICE
Dne 13. 6. 2012 zasedalo Zastupitelstvo
městské části Praha – Lysolaje.
• Na doporučení Finančního výboru Zastupitelstvo odsouhlasilo zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření městské
části Praha – Lysolaje (audit) a zároveň
schválilo závěrečný účet, účetní závěrku, výsledek hospodaření okruhu hlavní
i hospodářské činnosti za rok 2011. Taktéž se ZMČ seznámilo s bilancí čerpání
rozpočtu za 1. čtvrtletí r. 2012.
• ZMČ odsouhlasilo prodej pozemků
p.č. 501/131, 501/132, 501/134-501/142
v k.ú. Lysolaje. Jedná se o pozemky přiléhající k nemovitostem podél ulice Lysolajské údolí, které tvoří přístupy k zadním
částem nemovitostí a byly trvale pronajaty majitelům těchto nemovitostí. Tímto
byla zajištěna jistota budoucnosti těchto
pozemků a vyšli jsme tak vstříc dalším
občanům, kteří o to již léta usilovali.
• V r. 2009 MČ v dobré víře bez vědomosti informací o probíhajícím restitučním řízení prodala část pozemku parc.
č. 83 v k.ú. Lysolaje novému majiteli.
V lednu 2012 však tato část pozemku
byla rozhodnutím pozemkového úřadu
vydána v restituci. Původní prodej se
tak stal neplatným a MČ byla vyzvána
k vyplacení nabyté kupní ceny ve výši
208 723 Kč zpět tehdejšímu majiteli. Po

Hodnocení školního roku 2011/2012
Na závěr školního roku přichází čas na
pravidelné zhodnocení uplynulého období. Jsme velmi rádi, že i letošní ohlédnutí
je opět potěšující a můžeme konstatovat
další pokrok v celkovém rozvoji lysolajské školy.
Nadále pokračuje nárůst počtu žáků
naší školy, který započal před šesti lety
a hrozba ukončení činnosti pro nízký
počet žáků je již dávno minulostí. Nyní
se již naopak potýkáme s problémem
opačným, kdy rejstříková i faktická kapacita přestává být dostatečná zvýšenému
zájmu o naši školu. Počet žáků se za tuto
dobu zdvojnásobil, což je zcela ojedinělý
jev v rámci celé republiky, a tento stav
nejlépe dokumentuje další postupné
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právním rozboru a obdržení soudního
rozkazu o tzv. bezdůvodném obohacení
bylo Zastupitelstvo nuceno rozhodnout
o úhradě této částky zpět.
• Dne 1. 6. byla zahájena rekonstrukce
naší základní školy. V současné době
probíhají pouze venkovní úpravy a po
skončení školního roku začnou práce
taktéž uvnitř budovy. Ačkoliv stavební
firma provádějící rekonstrukci plní plánovaný harmonogram prací, bylo přesto
po dohodě s vedením školy rozhodnuto
o odložení začátku nového školního roku
na pondělí 10. září, tak, aby byla vytvořena rezerva pro případné mimořádné
zpoždění prací nebo komplikace při kolaudačním řízení.
• Na základě požadavků občanů bylo rozhodnuto o nákupu a instalaci přístřešku
zastávky autobusu č. 355 „Lysolaje“ v ulici Lysolajské údolí směrem do Dejvic.
• Zastupitelstvo odsouhlasilo částku do
výše 100 000 Kč na sanační práce a monitoring v přírodní památce Housle, kde
v zimě opět došlo k uvolnění skalních
bloků a k jejich zřícení na stezku vedoucí dnem rokle. Opět budou instalována
bezpečnostní sklíčka, včas varující před
možným nebezpečím dalšího sesuvu.
• Investoři novostavby na adrese Dolina 72 na pozemcích parc. č. 406-407/1
v k.ú. Lysolaje vystoupili na zasedání
Zastupitelstva a požádali o vydání souhlasného stanoviska k dodatečnému

stavebnímu povolení z důvodu navýšení
povolené výšky objektu. Investoři uvedli,
že objekt stavěli v dobré víře dle schváleného projektu a že k navýšení stavby
o 0,89 m došlo omylem v důsledku pochybení stavební firmy. Zastupitelstvo po
bouřlivé diskusi a zhodnocení všech hledisek nakonec nejednomyslně rozhodlo
o vydání souhlasného stanoviska.
• Dne 24. 5. proběhlo veřejné zasedání
Stavební komise MČ Praha – Lysolaje, kde byl odborně posuzován projekt
domu na adrese Lysolajské údolí 108/70
(poslední dům vpravo směrem na Horoměřice). Jak jsme vás již informovali, už
při prezentaci na Slavnosti květů vzbudil projekt vlnu nevole místních občanů.
Na zasedání bylo řečeno, že demolice
stávajícího objektu byla provedena bez
jakéhokoliv povolení a že ani následná
úprava projektu nepřesvědčila o vhodnosti novostavby v této lokalitě. Investor byl požádán o další úpravu projektu. Zastupitelstvo se na svém zasedání
usneslo na požadavku vytvořit demontovatelný reálný model v poměru 1:1.
Stavebník přislíbil vyhotovení tohoto
modelu a po všeobecné diskusi Zastupitelstvo následně rozhodne o svém stanovisku ke stavbě.
Vážení spoluobčané, přeji vám všem
krásné léto a příjemně prožité dny zasloužené dovolené. A dětem pěkné známky
na vysvědčení a pohodové prázdniny!

zlepšování dobrého jména školy v našem
regionu. V současné době máme 190
žáků v 10 třídách, které navíc doplňuje
84 studentů zahraničních škol, zejména
Riverside School a International School
of Prague, kteří si va naší škole doplňují
české vzdělání a jsou našimi kmenovými
žáky. Z důvodu tohoto počtu byla v průběhu školního roku navýšena kapacita
školy na 280 žáků. Zvýšený zájem o školu
se projevil i při zápisu do budoucí první
třídy, ke kterému přišlo přes 50 dětí, což
je počet v Lysolajích dlouho nevídaný.
V souvislosti s touto situací je na letošní
prázdniny naplánována rozsáhlá přestavba a rozšíření školy v nejvyšším patře,
kde vzniknou tři nové učebny, kabinet
a sociální zázemí. Výrazně se tak zlepší
podmínky ke vzdělávání, neboť současné prostory jsou již na hranici možností. Tato velmi potřebná stavební úprava
je samozřejmě velice finančně náročná
a velký dík patří panu starostovi Hlubučkovi, který vzdělávání v obci považuje za
jednu ze základních priorit a za získání
těchto prostředků se velmi zasadil.
S přístavbou souvisí i další navýšení
kapacity školy na 400 žáků (z toho je cca
100 počítáno na žáky zahraničních škol),
což je z našeho pohledu dostatečná re-

zerva pro dlouhodobě ideální cílový stav
odpovídající našim koncepčním představám menší školy s průměrným počtem
20-25 žáků ve třídách všech devíti ročníků s případnými několika paralelními
třídami na prvním stupni.
Se zvyšujícím se počtem žáků souvisí
i další koncepční krok, kterým je návrh
na rozdělení ZŠ a MŠ na dvě samostatné organizace. Kvalitní řízení a vedení
obou škol současně, které je bez ohledu
na počet dětí systémově nevhodné, se za
současného stavu stalo již dlouhodobě
nereálné, neboť rozsah a obsah řídících,
organizačních, personálních i vzdělávacích záležitostí je již tak široký a náročný, že výrazně přesahuje možnosti jedné
osoby. Obě školy nutně potřebují a zaslouží si svého ředitele, který se účastní
vlastní činnosti školy a rozdělení umožní
ředitelům nově vzniklých samostatných
jednotek plně se věnovat jejich vedení
a řízení. Podněty k řešení této situace
byly vedení obce ze strany školy předávány již několik let. Návrh byl jednomyslně
podpořen hlavním výborem KRPŠ, tj.
zástupci všech rodičů žáků ZŠ, Školskou
radou, což je základní ze zákona zřízený

Ing. Petr Hlubuček, starosta
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orgán vyjadřující se ke koncepčním záměrům školy, i naprostou většinou pedagogických i nepedagogických pracovníků
školy. Návrh podpořila také Česká školní
inspekce, která byla na rozsáhlé kontrole v ZŠ i MŠ v dubnu 2012 a měla tudíž
možnost dobře posoudit situaci ve škole.
Pevným základním kamenem rozvoje
školy zůstává nadále náš kvalitní a stabilní učitelský sbor, ve kterém dlouhodobě
nedochází téměř k žádným změnám.
I přes trvalý pokles finančních prostředků na učební pomůcky ze státního rozpočtu se daří díky podpoře ze strany
ÚMČ Praha – Lysolaje další vybavování
moderními výukovými prostředky, v současné době mají učitelé a žáci k dispozici již 6 interaktivních tabulí, které jsou
velice dobře využity a výrazně vylepšují
vzdělávací možnosti. Zřizovatel školy
také umožnil navýšením prostředků rozšíření výuky anglického jazyka, takže
jsme v uplynulém roce mohli nabídnout
AJ v rozsahu 2 hodin již od 1. třídy.
K podpoře rozvoje jazykových schopností žáků směřoval i projekt EDISON,
kdy po dobu tří dnů mohli žáci anglicky
komunikovat se dvěma zahraničními studenty z Číny a z Brazílie přímo v rámci
vyučovacích hodin. V červnu 2012 jsme
se také dozvěděli potěšující zprávu, že na
základě podkladů a žádosti vypracované
naším panem školníkem Kočišem byl
naší škole odsouhlasen grant Magistrátu
hl. m. Prahy ve výši 200 tisíc Kč na projekt ekologické školní zahrady.
Na konci roku se škola opět může pochlubit řadou uskutečněných zajímavých
akcí. Z těch významnějších připomínáme
školy v přírodě na prvním stupni, vydařený lyžařský výcvikový kurz, výuku plavání,
zážitkový kurz pro žáky 6. třídy, množství
kulturních a vzdělávacích pořadů, třídní
výlety na konci školního roku, tradiční
podzimní školní zahradní party a vánoční
program školy, originální předávání pololetního vysvědčení, účast na Slavnosti
květů a Lysolajském běhu, hudební vystoupení našich žáků na Staroměstském
náměstí, u vánočního stromu nebo při
vítání občánků.
Bohatá byla tradičně nabídka mimoškolní činnosti, pokračuje dobrá spolupráce s agenturou Kroužky a DDM
Praha – Suchdol. Také spolupráce
s pedagogicko psychologickou poradnou
pro Prahu 6 je na velmi dobré úrovni.
Zapojili jsme se do projektu Letiště Praha zaměřeného na ekologickou výchovu
a spolupracujeme s Policií ČR účastí
v programu na prevenci kriminality a dopravní výchovy.
Obrovským zviditelněním naší školy
byla účast našeho pana učitele Zahoře
v celostátní soutěži o nejlepšího učitele
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Zlatý Ámos, kam ho nominovali žáci jeho
deváté třídy. Někteří z nich s ním také za
mohutné podpory celé školy bojovali až
do samotného finále, ve kterém získal titul Media Ámos a pouze těsně mu uniklo
vítězství v celé soutěži. Zprávy ze soutěže
se objevovaly v celostátním i regionálním
tisku a v televizi kromě běžných zpráv
proběhl i šot z naší školy.
V dubnu 2012 proběhla v ZŠ a MŠ rozsáhlá kontrola České školní inspekce zaměřená na činnost školy v celém rozsahu.
Nejdůležitějším výsledkem je potěšující
konstatování výrazného rozvoje školy v posledních letech jak ve vzdělávací, tak i materiální oblasti. Chápeme to jako ocenění
naší společné práce a vynaložené energie
a zároveň i závazek do budoucna.

Mateřská škola

V letošním školním roce prošla školka několika změnami. Děti jsme uvítali v nově
pojmenovaných třídách s dvěma novými
učitelkami.
Dětí bylo i v tomto roce 56, z toho
27 předškoláků. Z důvodu vysokého počtu budoucích školáků jsme zahájili práci
v kroužku Těšíme se do školy již v říjnu,
abychom dětem zajistili dostatečnou přípravu pro vstup do školy.
Spolupracovali jsme s agenturou Kroužky, děti využívaly kroužek tanečků
a výborně vedené kroužky keramiky
a angličtiny. Dobrou práci již stabilně odváděla paní učitelka z kroužku Zpívánky.
Od druhého pololetí děti absolvovaly plavecký výcvik v Radlicích, se kterým jsme
byli maximálně spokojeni.
Dobrá spolupráce byla také se školou,
děti využívaly možnosti cvičit v tělocvičně, navštívily kamarády z první třídy
a v letošním roce také často sportovaly na
školním hřišti.

Velké poděkování si zaslouží lysolajští
hasiči za pomoc při údržbě školky, ale
hlavně za organizování mikulášské nadílky pro naše děti.
Spolupracovali jsme také s paní logopedkou Mgr. Lukášovou, která se stará
o rozvoj jazykových dovedností školkových dětí již několik let.
Ve třídě Berušek se nám v letošním
roce podařilo vyměnit starý nábytek za
nový, vybavili jsme obě třídy velkými stavebnicemi pro konstruktivní hry a přikoupili jsme další tělocvičné náčiní, lavičku
a ribstoly. Určitými změnami prošla i zahrada školky. S dětmi jsme zasadili jarní
cibuloviny a hlavně jsme zvětšili travní
plochu, aby měly děti větší prostor pro
hru.
Během roku měly děti možnost shlédnout 9 divadelních představení, kouzelníka a přednášku o výcviku psů, navštívily
Planetárium, předškoláci také Národní
galerii, jeli jsme na výlet do Červeného
Újezdu a jako v loňském roce jsme pořádali školu v přírodě.
Vzdělávací program se zaměřoval na
dodržování zvyků a obyčejů a celý rok
se od této myšlenky odvíjel. Počátkem
března proběhl den otevřených dveří
a do školky se přišlo podívat 29 rodičů,
kterým se školka i její prostředí velmi
líbily. O měsíc později proběhl zápis
a přihlášku si podalo celkem 65 rodičů. Bohužel jsme mohli vyhovět pouze
23 přihlášeným lysolajským dětem.
Byl to pro školku velmi pěkný rok
a poděkování si zaslouží rodiče, protože
s nimi byla velmi dobrá spolupráce.
Dana Lukášová, Denisa Vranová
a Michal Hevák, vedení školy
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Zprávy ze školy a školky
Zprávy ze školy

V minulém čísle jsme se velmi těšili na vystoupení našich žáků na Slavnosti květů.
Přestože se velmi ochladilo, žáky zahřálo
vystoupení v podobě tance, zpívání a velmi vtipných scének. Snaha žáků byla oceněna bouřlivým potleskem a všichni, kdo
program připravovali, si jistě oddechli, že
se vše nakonec vydařilo. 14. května nás navštívil pan fotograf, aby zvěčnil jednotlivé
třídy, učitelský sbor, ale také vznikla společná fotografie celé školy.
Zájemci z řad 2. stupně se vydali do Židovského muzea, kde byl pro ně připraven
interaktivní program s názvem „Hanin
kufřík“. Žáci se prostřednictvím příběhů
židovských dětí seznamovali s problematikou holocaustu. Velmi je zaujalo vyprávění pamětnice, která prožila 2. světovou
válku a trávila poslední roky války v Terezíně. Program byl završen procházkou, při
níž jsme navštívili Staronovou synagogu,
Pinkasovu synagogu a Starý židovský hřbitov. Pět dobrovolníků z 5. třídy se účastnilo matematické soutěže s názvem „Ukaž,
co umíš“ v ZŠ Na Uhelném trhu. Řešili
zde obtížnější úlohy poněkud jiného typu,
s nimiž se běžně nesetkávají v hodinách
matematiky. V první třetině se umístili dva žáci naší školy, Eliška Müllerová
a Jakub Matyáš, zasloužili si odměnu,
neboť dosáhli výborných výsledků mezi
95 zúčastněnými žáky z celé Prahy.
V závěru května proběhlo v 5. a 9. třídě celostátní plošné testování z matematiky, českého jazyka a anglického jazyka
organizované Českou školní inspekcí. Při
zadávání jednotlivých testů docházelo ke
komplikacím v užívaném programu, což
znesnadňovalo práci nejen dětem, ale i zadavatelům testů, proto doufejme, že příští
rok bude počítačový program lépe připraven. 4. třída nás na týden opustila a odjela
na školu v přírodě na Želivku. Po celou
dobu pobytu čtvrťákům přálo počasí, dopoledne se věnovali učení a odpoledne
hře Madagaskar. Chvíle zde strávené měli
zpříjemněné i skvělou kuchyní.
6. třída podnikla exkurzi na výstavu
Giganti – doba ledová. Seznámili se
s pravěkými zvířaty, jejichž modely v životní velikosti zde vystavují. Žáci během
prohlídky plnili úkoly z pracovního listu
a zjišťovali podrobnosti o životě jednotlivých zvířat. Na závěr byli odměněni procházkou zrcadlovým bludištěm, v němž
někteří zabloudili a jiní si odnesli bouli
po srážce se skleněnou překážkou, ale vše
bylo doprovázeno pouze smíchem. Děti si
odnesly nezapomenutelné zážitky. Výuku
výtvarné výchovy obohatila návštěva výstavy obrazů J. Schikanedera, kam se vypravila 6. a 8. třída. Žáci si nejprve prošli
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prostory Valdštejnské jízdárny a pečlivě si
prohlédli vystavená díla. Poté zpracovávali odpovědi na otázky z pracovního listu,
vyzkoušeli si i výtvarnou práci v pracovní
dílně. V závěru navštívili Valdštejnskou
zahradu. 2. A spolu s 6. třídou vyrazila na
celodenní výlet do pražské ZOO. Šesťáci
se ochotně ujali svých mladších spolužáků a společně si prohlíželi obyvatele zoologické zahrady.
I letos jsme oslavili Den dětí bowlingovým turnajem, na který se všechny děti
velmi těší. Všichni pak také netrpělivě
očekávají vyhlášení výsledků, při němž
jsou vyhlášeni a medailí oceněni vždy tři
nejlepší hráči ze třídy. Dále jsou oceněni
žáci s nejvyšším počtem bodů napříč ročníky. Letos byli vyhlášeni nejúspěšnějšími
hráči tito žáci: Zdeněk Vávra (9. tř.), Liliana Kruntová (5. tř.), Kateřina Sokolová (2. A), Adam Bubák (2. B). Pohárem
byla oceněna i třída s průměrně nejvyšším nahraným počtem bodů, první místo
obsadila 9. třída. Počátek června trávila
1. a 3. třída na škole v přírodě v Nové Vsi
nad Nisou. Jak si pobyt užili se dozvíte
z článku paní učitelky Mikolášové. 8. třída zašla na výstavu The Human Body,
kde se mohli blíže seznámit s proměnami lidského těla. Výstava byla rozčleněna
do jednotlivých sekcí podle orgánových
soustav, měli tedy možnost nahlédnout
člověku doslova pod kůži. Poznávali kosterní, svalovou, cévní, trávicí, močovou,
nervovou, rozmnožovací soustavu, vše
velice přehledně a působivě uspořádané.
Žáci tak završili své poznávání z hodin
přírodopisu, neboť ten je v 8. ročníku
zaměřen na biologii člověka. V 2. A i B
a v 5. třídě proběhla přednáška sdružení
Derbyanus, které se zaměřuje na ochranu
přírody, zvláště pak antilopy Derbyho,
což je ohrožený druh antilopy, která žije
pouze v Senegalu, kde se v současné době
vyskytuje pouhých 171 kusů. Z přednášky se děti dozvěděly o pozorování stáda,
počítání jednotlivých kusů mláďat, kterým jsou vytvářeny dokumenty podobné,
jako by měly občanský průkaz. Vyprávění
bylo velice poutavé, výklad doprovázela
videoprojekce. Na závěr si žáci mohli zakoupit reklamní nálepky, trička a odznaky
propagující ochranu antilop Derbyho. Od
9. června pobývala na škole v přírodě 2. B,
odjeli do Kytlic nedaleko Nového Boru.
Nedávno jsme se zúčastnili dalšího ročníku Lysolajského běhu, prezentací absolventských prací žáků 9. třídy. 28. června
se rozloučíme s deváťáky při slavnostním
závěrečném shromáždění v tělocvičně
školy. Pak už jen rozdáme vysvědčení
a rozejdeme se na prázdniny.
Na závěr bych dětem popřála za celý
učitelský sbor, ať se na jejich vysvědčeních
objeví pěkné známky odpovídající jejich
celoroční snaze a prožijí krásné prázdni-

ny, a všem ostatním čtenářům příjemně
strávené léto. Na shledanou v září.
Jana Plechingerová

Zprávičky ze školky

Konečně se oteplilo, všechno rozkvetlo
a děti tráví velkou část dne venku.
Ve středu 2. května jsme s dětmi shlédli velmi pěkné divadelní představení plné
písniček a legrace – Tři čuníci.
Celý začátek května jsme věnovali
přípravě vystoupení na Slavnost květů
a myslím, že se nám práce vyplatila, protože děti byly úžasné.
V úterý 22. 5. jsme s dětmi jeli na výlet
do Červeného Újezdu a měli jsme velké
štěstí na počasí. Děti viděly nejen krásnou
zahradu, ale také dobově zařízené řemeslné místnosti, rytířský sál, kovárnu, pekárnu a spoustu jiných zajímavostí.
Na oslavu Dne dětí jsme zorganizovali
v areálu školní i školkové zahrady sportovní den. Děti soutěžily v 6 disciplinách a za
své výkony dostaly malé dárečky. Po sportovním vypětí se osvěžily melounem a po
obědě je čekala ještě sladká zmrzlinová
tečka na závěr.
Hned za dva dny, v neděli 3. 6. jsme odjeli s 26 dětmi na školu v přírodě ve složení D. Vranová, J. Ayestarán a A. Vávrová.
Vyšlo nám dobré počasí, děti vytvořily prima partu a všichni jsme si to v penzionu
Svatá Kateřina užili. Do školky jsme se
vrátili v pořádku v sobotu 9. 6.
Teď nás ještě čeká představení Kouzelník a bubliny, slavnostní rozloučení
s předškoláky a pak hurá na prázdniny.
Denisa Vranová
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tip na výlet
Chýně
Dnes mám tip na cyklovýlet – do Chýně. Tato obec leží za západním okrajem
hlavního města Prahy mezi karlovarskou
silnicí a dálnicí na Plzeň. Od konečné
stanice metra B ze Zličína je to do Chýně
jen deset minut autobusem (347 a 348)
a asi čtyři kilometry.
Chýni obklopuje zemědělská krajina,
ale hraničí s přírodní památkou Hostivické rybníky. Na povodí Litovického (od
Džbánu Šáreckého) potoka jsou v katastru vsi dva rybníky – Bašta a v roce 1999
obnovený Strahovský. Rybníky obklopují
rákosiny a mokřady navazující na Hostivické rybníky.
Obec se postupně stává předměstím
Prahy. Zlepšují se inženýrské sítě a doprava, na druhou stranu však rychle
mizí venkovský a zemědělský ráz krajiny.
Rychlým tempem se staví hlavně rodinné
domky, dnes má obec 2 tisíce obyvatel.
Chýně – hovorově Chejň – byla pravěkým sídlištěm. Z této doby pocházejí
první nálezy pravěkých pecí na železo
v České republice. První písemná zmínka o Chýni je z roku 1273 (villa Kayn)
v privilegiu papeže Řehoře X., ve kterém
potvrdil vlastnictví Chýně Strahovskému
klášteru. Díky tomu jsou o dění v obci
v archivu kláštera poměrně podrobné informace.
Největším tahákem Chýně je oblíbený
minipivovar s restaurací Pivovarský dvůr
vařící kvasnicové pivo. Osoby, které na to
mají věk, si možná vzpomenou na JZD
Chýně, kterému se říkalo České Slušovice. Právě zde vznikl v roce 1988 nápad
zřídit pivovar. Plného provozu se dočkal
před dvaceti lety, 25. května 1992, tudíž
mu náleží přídomek první český minipivovar. Roku 1994 jej převzal bývalý zaměstnanec Miroslav Hojda, který podnik
provozuje dodnes. A ještě dodejme, že
Pivovarský dvůr rozšířil po deseti letech
o útulnou krčmu, kterou ocení zejména
cyklisti.
Historik pivovarnictví Pavel Jákl
uvádí, že první várku chýňského piva
vařil Ivan Chramostil, sládek pivovaru
U Fleků, prvním chýňským sládkem byl
Jan Běhounek, následovaný Tomášem
Mikulicou. Varna je instalována přímo
v restaurační místnosti Pivovarského
dvora, spilku tvoří dva tanky s obsahem
22 hektolitrů, sklep má osm tanků po
20 hektolitrech. Roční kapacita pivovaru
je 1 350 hektolitrů, není ale bohužel plně
využita. Tak lahodné pivo bychom v Praze rádi uvítali – a pokud vím, k dostání je
jen v libocké restauraci Studna.
Co vlastně v Chýni vaří… Světlou
kvasnicovou desítku a dvanáctku, dva-
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náctistupňový kvasnicový ležák granátové barvy, někdy černou kvasnicovou
čtrnáctku a cyklistickou 11° a další pivní
speciály. Pivo se neláhvuje, ale je možno
si jej odnést respektive odvézt v petce –
za hubičku.
fefík

Znak Chýně

Rybník Bašta

Statek z roku 1910

Obecní úřad

Pivovar

Krčma
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ZA HUMNY
• Dne 9. června odpoledne byla váženému obecentsvu představena zrekonstruovaná usedlost Kajetánka v Břevnově.

7
• Výluku způsobila na Letné rekonstrukce tramvajové trati, chodníků
a asfaltování vozovky, nové veřejné
osvětlení a trolejové vedení. Po celý
červenec bude pak zcela uzavřen Letenský tunel.
• V Podbabě byl otevřen nový Kaufland.
Otevřen je denně mezi 7. a 22. hodinou.
• Od roku 2006 až do loňska, tedy za
starostování Tomáše Chalupy, získala
stavební společnost Konstruktiva Branko v Praze 6 celkem 13 zakázek za zhruba 750 milionů korun. Dnešní vedení
radnice teď chce zpětně prověřit, zda
nebyly soutěže zmanipulovány. Konstruktiva byla v Praze 6 úspěšná především s tendrem na opravu školních
budov (Pod Marjánkou, Na Dlouhém
lánu, Náměstí Interbrigády), podílela
se také na opravách sídla radnice.

• Čtyřicet let uplynulo od doby, kdy
vody řeky Želivky – kousek před jejím
soutokem se Sázavou – zadržela sypaná
hráz. Stavěli ji sedm let, zaplaveno bylo
skoro 1 500 hektarů a mnoho vesnic. Je
vysoká 58 m a 850 m dlouhá.
Koncem května 1972 byla spuštěna
tamější úpravna vody, která nyní zásobuje Prahu a další kraje středních Čech
a Vysočiny. Do letoška vyrobila úpravna
přes čtyři miliardy kubíků pitné vody,
každou vteřinu vyrobí pro Prahu 3 tisíce litrů pitné vody. K Praze, přesněji
do vodojemu v Jesenici, putuje voda samospádem betonovým přivaděčem. Za
vteřinu je schopen pojmout až 6 700
litrů vody. Ta je filtrovaná, bakterie se
ničí pomocí ozónu. Provoz je už zcela
automatický, jen kvalitu vody stále hlídají pstruzi.
Ze Želivky protéká pražskými vodovody 70 procent vody.
Zbytek pochází z Káraného, kde se čerpá voda z Jizery a podzemních zdrojů.

• Ředitel Konstruktivy Branko a jeho
podřízení jsou od minulého pondělí ve
vazbě v souvislosti s rekonsrtukcí buštěhradského zámku, která byla předražena aktuálně o 46 milionů korun.
• Tři scénáristé, 13 špičkových výtvarníků a 13 strhujících příběhů z válečné
fronty, koncentračních a komunistických
táborů a prostředí Státní bezpečnosti.
Tak by se dala stručně charakterizovat
výstava „Ještě jsme ve válce. Příběhy
20. století“. Komiksové příběhy vycházejí ze skutečných osudů lidí, jejichž
vyprávění zaznamenali dokumentaristé
z organizace Post Bellum v rozmezí let
2001 – 2011. Shlédnout lze ve Středočeském muzeu v Roztokách vždy od středy
do neděle.
• Firma E Side Property, jejíž dluhopisy drží mj. radnice Prahy 6, je před
bankrotem. Je téměř jisté, že úřad, který dluhopisy koupil prostřednictvím
licence zbavených makléřů z Key Investments, o peníze přijde. Konkrétně
v případě radnice Prahy 6 jde o téměř
50 milionů korun.
Rizikové jsou i další cenné papíry od
KI, a to firmy Via Chem Group, splatné
v příštím roce. Praha 6, která jich drží
za 156 milionů (a dalších 31 milionů
prostřednictvím dceřiné firmy SNEO),
požádala o jejich předčasné splacení. Via
Chem otřásá spor akcionářů, kdy poloviční spolumajitel prohlašuje, že dluhopisy
firmy jsou neplatné, protože byly vydány
bez souhlasu valné hromady, a tvrdí, že
se jej někdejší patrner snaží vyšachovat
z podniku.

• Před stadionem Dukly Praha na Julisce
byla odhalena socha nejlepšího českého
fotbalisty Josefa Masopusta od ak. soch.
Josefa Nálepy (na snímku vlevo, vpravo
spolutvůrce stadionu Milan Vopička).
Plastika je bronzová, 2,3 m vysoká a na
žulovém podstavci.
(zdroj Zuzana Kubátová, HN)

Děkujeme paní Evě Tóthové, občance Lysolaj a autorce publikace Praha
– Královská cesta, vydané nakladatelstvím Exprint Červený Kostelec,
že darovala tuto krásnou publikaci
s fotografiemi známých autorů všem
žákům naší základní školy. Několik
výtisků je pro zájemce z řad občanů
zdarma k dispozici též na úřadu naší
městské části.

Anketa měsíce
Ačkoliv počet účastníků 4. ročníku
Lysolajského běhu tipovali snad všichni, největší přehled a nejpřesnější odhad neměl nikdo jiný než ten nejpovolanější, pan starosta. Svým tipem
120 běžců na trati předčil i ředitele
závodu Ing. Šimona, který počet sportovců maličko podhodnotil. Konečných 142 startujících však skutečně
předčilo smělá očekávání, a tak panu
starostovi těch dvaadvacet „prohádaných“ odpustíme.
Anketní otázka na měsíc červen:
Pozvali byste přátele na dovolenou
do Lysolaj? Na vaše tipy, jak strávit
léto doma a prožít přitom opravdové
prázdniny čekáme v redakci Lysolajského zpravodaje. A napadne-li vás
něco, co v letních Lysolajích chybí,
tím lépe. Děkujeme za každý dobrý
nápad. Pokusíme se ho společně zrealizovat.
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Lysolajský Sokol stěhovavý
Praha, neděle 23. 6. 2012
ČR 1 – Zelená vlna: „Čtyřku nám řidiči
hlásí na Barrandovském mostě, směr
Smíchov i od centra, pokusíme se spojit
s Policií ČR, která je na místě, abychom
zjistili, co se stalo a mohli naše posluchače informovat. „Haló, slyšíme se?“
Našemu reportérovi, který je na místě
se podařilo zjistit, co pražskou dopravu
v okolí Smíchova doslova paralyzovalo.
„Tomáši, co ses dozvěděl?“ „Dobré odpoledne, na Smíchov je téměř nemožné
se dostat a na otázku, kterou jsem přímo na místě položil jednomu z policistů, jsem dostal odpověď, že na Císařské
louce se hraje velmi důležitý fotbalový
zápas FC Radlice – Sokol Lysolaje.
Jelikož vstupenky byly již dlouho dopředu vyprodány a parkovací místa kolem hřiště jsou určena pouze pro VIP
návštěvníky, fanoušci se snaží zaparkovat kdekoliv, hlavně aby zápas stihli
včas. Sami jsme přímo na místě viděli
tribuny do posledního místa obsazené,
fanoušci jsou k vidění i na stromech
a jiných zcela neobvyklých místech.
Nyní slovo předáváme kolegům do studia S mikrofonem za fotbalem, kteří vás
o zmíněném zápase budou podrobně
informovat“… Tududu tuuuduu „Vítáme vás ve vysílání, posloucháte Český
rozhlas 1, relaci S mikrofonem za fotbalem – dnes vám přinášíme zápas FC
Radlice versus Sokol Lysolaje. O špatné dopravní situaci už vás informoval
Tomáš a my přinášíme reportáž přímo
ze zápasu. Ten začal už před několika

minutami, hráči Radlic nastoupili ve
svých tradičních bíločerných pruhovaných dresech, Lysolaje zvolily dresy
modré se žlutými stulpnami. Zápas řídí
jako hlavní rozhodčí Pavel Královec,
asistenty jsou Pavel Kondráš a Miroslav Burger. Hra se přelévá ze strany na
stranu, teď pozor, před brankou domácích je pěkná trma vrma, ale hosté šanci nevyužili. Hra pokračuje ve vysokém
tempu… A nyní dává hlavou gól jeden
z domácích hráčů, přes fanoušky nejsem přesně schopen říct, komu bude
branka připsána, o poločase zjistíme
a budeme informovat. A nyní ofsajd na
straně hostů… roh… opět hosté neproměnili. Škoda, škoda, situace byla dobře rozehrána, ale gólman domácích vytáhl ze svého arzenálu další vynikající
zákrok… a je tu půle a domácí do šaten
odcházejí za stavu 1:0. Vracíme slovo
zpět do studia.“…„Druhá půle začala
a hosté vyrovnávají na 1:1. Krásnou
střelou pod břevno se prezentoval Martin Dudek. Borci na obou stranách bojují jako lvi, konečný výsledek je, řekl
bych, spravedlivý. Na ukazateli skóre
svítí 3:3 a hosté i domácí mohou být se
svým výkonem spokojeni. Viděli jsme
opravdu napínavý zápas se zajímavými
momenty.“… „a nyní sledujte opět Zelenou vlnu, abyste byli informováni, jak
se vyvíjí dopravní situace v okolí Smíchova po skončení utkání.“
Zmíněný zápas se na Císařské louce opravdu odehrál – 3. 6. 2012. Byl
to historicky poslední mistrovský zápas na Císařské louce, bude zde gol-

fové odpaliště. Na Císařské louce se
hrál football již před více než 100 lety,
25. 3. 1896 se zde konaly Národní zápasy mužstev kopaný míč cvičících a poprvé zde změřila síly Slavia se Spartou.
Domácí FC Radlice, klub založený
1903, se už do další sezóny nepřihlásí.
Bez domácího hřiště to prý ani nemá
cenu. Lysolaje budou pokračovat. Nevzdají to. Už 18 let bez vlastního hřiště.
Příští rok nedaleko, nejblíže k Lysolajím, jak to v současné chvíli bylo možné, na ČZU. Těšíme se.
Radek Schierreich

Výsledky mužstva Sokol Lysolaje
jaro 2012:
Lysolaje – King

1:2

Lysolaje – Čechie Smíchov

1:2

Suchdol B – Lysolaje

2:3

Lysolaje – Bohnice C

2:0

Miškovice B – Lysolaje

3:0

Lysolaje – Lipence C

1:1

Zlíchov B – Lysolaje

1:3

Advokát – Lysolaje

0:3

Lysolaje – Olymp B

2:0

Radlice B – Lysolaje

3:3
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Sbor dobrovolných hasičů
Vážení sousedé,
jaro už nám dalo sbohem a léto již otvírá
dvířka, aby přišlo k nám a blíží se též konec školního roku. Toto období pro nás
jako hasiče znamená mnoho akcí spojených s dětskými dny a návštěv škol a školek v rámci prevence. Jednou z takovýchto
preventivních akcí byla 30. 5. naše návštěva
v dejvické mateřské školce v ulici Čínská.
Dětem zde byla předvedena výzbroj a výstroj z našeho zásahového automobilu a připravili jsme pro ně několik malých soutěží,
abychom jim zábavnou formou předvedli
naši práci. Jelikož ten den bylo krásné počasí, všechny děti ocenily sprchu z hasičské
proudnice. Následující víkend byl pro nás
dost náročný, jelikož nás čekalo hned několik akcí. V sobotu 2. 6. hned po ránu vyrazili Venca Nykodým a Tomáš Zeman naším dopravním automobilem do Kněževse
u Rakovníka, aby se zde zúčastnili druhého
ročníku v soutěži TFA železný hasič Kněževes. Oba soutěžili v kategorii bez dýchacího přístroje, což znamená, že dýchák na

zádech měli, ale nepoužívali masku. Jak se
předpokládalo, Tomáš vybojoval první místo a Václav doběhl na místě čtvrtém. V ten
samý den v odpoledních hodinách jsme se
zúčastnili dětského dne v Úholičkách, kam
jsme byli pozváni paní starostkou. Na tuto
akci jsme vyrazili se Scanií a člunem. Jelikož jsme zde měli předvádět záchranu osob
na vodě, pojali jsme tuto akci zároveň jako
výcvik. Počasí nám ten den přálo, tak náš
figurant ani moc neprotestoval, když musel
do studené Vltavy. Bylo vidět, že ukázka se
všem líbila. Musím říci, že celá akce byla
velice povedená a pro nás se jednalo o příjemné a navíc užitečně strávené odpoledne.
Hned druhý den, v neděli 3. 6. se konalo
celopražské cvičení v dálkové dopravě
vody. Toto cvičení probíhalo na území
Roztok, Suchdola a Lysolaj. Cílem tohoto
cvičení bylo dopravit vodu v co nejkratším
čase přes velké převýšení na vzdálenost cca
6 km. Začátek byl v Roztokách u řeky, ze
které se čerpala voda a pomocí čerpadel se
vedla přes Suchdol a Lysolaje okolo ČZU

a dále horní cestou přes zahrádkářskou kolonii Na Zavážkách a dále silnicí směrem
na Horoměřice. Této akce se zúčastnilo
20 jednotek SDH Praha, 1 jednotka SDH
Praha-západ a 1 jednotka HZS Praha. Týž
den odpoledne jsme se zúčastnili dětského
dne na Hanspaulce. Týden na to, v sobotu
9. 6. jsme byli pozváni na dětský den do
Sedlce, který se konal v Riverside School.
Ve čtvrtek 14. 6. se v Lysolajích konal již
4. ročník Lysolajského běhu. Na této akci
jsme se jako každoročně podíleli tím, že
jsme zajišťovali trať, aby nikdo nezbloudil.
Zatím posledními akcemi, kterých jsme se
zúčastnili byl v sobotu 16. 6. dětský den
v Úněticích, který pořádalo myslivecké
sdružení. Tak jako minulý rok, naši chlapi
jeli se Scanií. Ve stejný den byla naše Tatra vyslána do sportovního areálu MV ve
Stromovce, kde probíhalo městské kolo
v požárním sportu a my jsme zajišťovali
dodávku vody při požárních útocích.
Na závěr bych velice rád vám všem popřál krásné léto.
Pavel Peprníček,
velitel JSDH Lysolaje

Mateřské centrum Liška přeje všem pěkné prázdniny!
čily, domluvily jsme se na další společné
akce.

Den dětí v Lysolajích 1. 6. 2012

Bohatý program Lišky jsme před prázdninami ukončili na oslavě Dne otců na
petanquovém hřišti v Lysolajích. Připravili jsme první Lysolajskou rallye s vlastnoručně vyrobenými auty, závody s auty
zaujaly nejen děti, i tatínci vyzkoušeli
naši speciální závodní trať.
Děti se vyřádily na skákacím hradu,
všichni jsme si pochutnali na dobrotách
z piknikového stolu. Prožili jsme společně
pěkný den a už se těšíme na prázdniny.
Připravujeme pro vás podzimní program,
chystáme hrátky s angličtinou pro nejmenší, nové výtvarné nápady a dílny pro maminky, pravidelné pondělky a hudební středy
s Yamahou, hledáme cvičitele pro cvičení
rodičů s dětmi. Sledujte náš kalendář na
www.mc-liska.cz, začneme již v září.

Liška s Rybičkou na Bambiriádě

V pátek 25. 5. 2012 jsme s Rybičkou ze
Sedlce společně na jednom stánku připravili bohatý program pro malé i velké. Lišky Jana a Marcela se otáčely kolem stolu
s razítky a barvami, děti si mohly vyrobit originální ubrousek na stůl. Připravili
jsme také ukázku cesty naboso a s návštěvníky si povídaly o tom, jak děti dříve
více chodily bosy a děti si mohly pohrát
s naší balónkovou dráhou.
S Rybičkou jsme si vzpomněli na staré
dobré časy, kdy si děti vystačily s jednoduchými „hračkami“, jako je voda při praní prádla na valše, fazole a hrách, hrnec
a vařečka! Nikdo se u nás nenudil, každý
si něco na hraní našel. Vše klapalo jako
na drátkách a když jsme unavené skon-

Oslavu Dne dětí „Cestu pohádkou“ připravili studenti ČZU pro lysolajské děti
na hřišti u Výhledů II. Počasí bylo ten den
velmi vrtošivé, ale díky zapůjčeným stanům jsme tři průtrže přečkali pod nimi.
Mezi přestávkami vysvitlo občas slunce,
děti si vyráběly rytířské helmy, korále pro
princeznu z barevných těstovin, poznávaly zvířátka, zabíjely draka, závodily s Lišákem, kdo bude první v cíli, chodily po
laně a po kamenech s Tygrem. Za chvilku
se po louce proháněli tygři, kočičky a motýlci, pískali na píšťalky a chytali duhové
bubliny. Každý si mohl po splnění všech
úkolů vybrat odměnu a dostal diplom
s titulem hrdina nebo princezna. I nejmenší si mohli pohrát s oblíbenými balónky a trubkami. Děti vypadaly spokojeně, rodiče a prarodiče si popovídali.
K večeru se počasí umoudřilo, a tak došlo i na pečení buřtů. Děkujeme Asociaci
studentů ČZU za pěkné odpoledne.

Výlet do slovenských lázní Bojnice
v termínu 9. 9.–14. 9. 2012, cena za
hotel, polopenzi a dopravu 4490 Kč,
odjezd ze Suchdola. Tel.: 605 785 416
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Klášter mnišek Kazatelského řádu

Noc kaplí se vydařila
Velký počet katedrál, bazilik, chrámů, kostelů, zvonic a modliteben v naší republice
přijalo dne 1. června mnoho tisíc návštěvníků. Čtyři lysolajské kapličky jich navštívila necelá stovka. Kolik je to v přepočtu na
počet obyvatel? Návštěvnost Noci kostelů
v Lysolajích nezůstala pozadu za celorepublikovým průměrem. Jistě, přišlo i několik
poutníků ze Suchdola, Bubenče a Dejvic, ale
i tak se dá říct, že se jednalo o akci opravdu
lysolajskou. Chceme poděkovat všem, kteří
ke zdárnému průběhu přispěli. Akce se konala pod záštitou pana starosty Petra Hlubučka, místní úřad zajistil technické zázemí

a poskytl i sponzorský dar (možná malý,
ale v přepočtu tvořil 15 % vynaložených
nákladů). S programem pomohli rodiče lysolajských dětí – Šoltysovi, Zháňalovi, paní
Bohunová a Zavadilová. Pan Pasler vyrobil
formu na odlévání zvonečků. Pořadatelskou službu v Houslích skvěle zvládly dámy
o generaci starší – paní Blažková, Kučerová a Dvořáková. Svérázný ohnivý program
v polích u Božích muk si vzali na starosti
sousedé z Podbaby. Skvělou práci odvedl
„mistr zvonař“ Václav Stankovič, pomáhali paní Antochová a přátelé. Pan Novák
z Dejvic zdokumentoval akci více než
200 fotografií. Děti menší i větší rozhoupaly zvony, Housle zněly houslemi. Ať naše
kaple, kapličky a Boží muka rozeznívají
i nadále v srdcích nás všech dobrou vůli, víru
a naději. Ještě jednou děkuji všem našim
spolupracovníkům i návštěvníkům. Všichni
víte, že naše kaple je otevřená i nadále, a že
nás nevyrušíte, když do ní vstoupíte. Nyní
ještě předám slovo kolegyni, která se starala
o zdárný průběh večera v Houslích.
sestra Diana

Jak znějí housle v Houslích? Ti, kdo přišli
na Noc kaplí 1. června k Zázračné studánce
v 18 hodin, už vědí. Mladí houslisté Jakub
Zavadil a Matěj Řešátko zde krátkým kon-

certem zahájili výstavu výtvarného kroužku při ZŠ Lysolaje. Pracovní název výstavy
byl „Živly v Houslích“ a – ačkoliv se od
rána zdálo, že nás příroda vzala za slovo
a že těch živlů bude nějak příliš – déšť ustal
v pravou chvíli a návštěvníci mohli obdivovat dětské práce pro vítr, vodu i oheň:
batikované a malované hedvábné šátky
ve větru podél potoka a 25 vodních soch
– svícnů u studánky. Malí i velcí účastníci
hry pro děti se s chutí zapojili do výtvarné
dílny a jejich společným úsilím postupně
vznikaly dvě „mozaiky“, na téma smutek
a radost. Ti, kteří přišli ke kapličce později,
mohli při práci poslouchat klasické skladby hrané na elektrický klavír v podání Ondřeje Zavadila a nakonec i autorskou tvorbu písničkáře Jirky Černého. Dokončené
„mozaiky“ budou umístěny v kapličce ještě
do konce června.
Alena Zavadilová

Oslava uprostřed prázdnin
I letos připadá svátek zakladatele dominikánského řádu na polovinu prázdnin, na
8. srpna. I letos s námi tuto slavnost přijde
oslavit náš řádový bratr Dominik kardinál
Duka. Bude to návštěva neformální, proto ještě neznáme přesnou hodinu, ale na
bohoslužbu jsou zváni všichni. Prosím, sledujte oznámení na naší kapli. A přijďte.

Čtvrtý Lysolajský běh s rekordy a mezinárodní účastí
Ve čtvrtek 14. června se konal čtvrtý ročník
Lysolajského běhu a řekněme hned v úvodu,
že to byl zatím nejúspěšnější a nejpočetněji
navštívený ročník.
V ranním programu závodilo celkem
120 dětí místní ZŠ od první do deváté třídy
a z partnerské Riverside School v Sedlci přišlo
dalších pět závodníků. Pořadatelé připravili
tři trasy, tu nejkratší zvládli i prvňáčci, kteří
se přes zamračené a chvílemi deštivé počasí
přihlásili skoro všichni. Jejich starší spolužáci
z prvního stupně běželi už celý okruh a nejdelší trať, určená 6. – 9. třídám měřila přes kilometr, vedla kromě silnice místy také terénem
a běžci v závěru zdolávali i schody. Všechny
děti byly za své výkony odměněny a nejlepší
navíc dostali vkusné diplomy z rukou představitelů obce a organizátorů. O hladký průběh
závodů se postaral celý učitelský sbor a je třeba také ocenit kázeň malých závodníků.
Podvečer patřil dospělým běžcům. Déšť
již nehrozil, místy však byla trať poněkud
blátivější než obvykle. O rostoucí oblibě závodu svědčí nejlépe rostoucí počet dospělých závodníků včetně účastníků ze Slovenska, Ukrajiny, Ruska, Rakouska, Švédska
a Kypru. Zatímco v prvním ročníku se jich přihlásilo 58, letos to již bylo 142. Drobné úpravy
trati byly spíše kosmetického rázu – opět začínala u místní školy a po několika stech me-

trech asfaltu pokračovala po polních cestách
směrem k Tiché Šárce, kde museli závodníci
překonat i náročnější stoupání. To druhé je
čekalo v samotném závěru, když po průběhu
Kolonkou zamířili od úřadu městské části zpět
ke škole.
V cíli se jako první objevil držitel traťového rekordu z roku 2010 (21:02) Jiří
Wallenfels (Sokol Král. Vinohrady). Ani
bláto mu nezabránilo v dalším zlepšení, tentokrát na 20:40. Kvalitního soupeře nalezl
tento 40letý veterán a bývalý maratonský
mistr republiky ve vítězi mladší kategorie
Ukrajinci Volodymyru Trocjukovi, který byl
v cíli o pouhých sedm vteřin pomalejší. Na třetím místě finišoval Petr Stolárik, Slovák žijící
v nedalekém Suchdole v čase 21:22. Rekordům však stále nebyl konec, nejrychlejší ženský čas zlepšila jedna z nejlepších současných
českých vytrvalkyň Kamila Gregorová (A. C.
TEPO Kladno) o celé tři minuty! Její výkon
22:17 byl celkově devátým nejrychlejším časem vůbec.
Velkým potleskem uvítali diváci zejména
šestnáct statečných obyvatel Lysolaj, kteří
odhodili ostych a změřili síly s přespolními.
Také jejich počet roste rok od roku, před
třemi lety jich bylo pouze sedm. Zvláštní
uznání patří třem nejstarším mužům, kteří obsadili stupně vítězů v kategorii nad

80 let. Vítězný Karel Matzner zaběhl ve svých
83 letech trať za 37:24, druhý doběhl 81letý
Karel Šerpán v čase 39:22 a třetí, letos už 88letý Miloslav Zelinka se v cíli objevil po 1:15
hod. od startu.
Pořadatelé velmi rychle zvládli zpracování
výsledků i předání cen – opět za osobní účasti
starosty městské části Praha – Lysolaje. Soudě
podle ohlasů přímých účastníků, plně platilo
okřídlené klišé „dobrá věc se podařila“.
Po osprchování zamířila většina startujících
k ohni, kde si každý mohl opéct špekáčky a za
doprovodu živé hudby se posílit pivem nebo
nealko nápoji. Na školní zahradě bylo živo až
do pozdních večerních hodin.
Ivo Domanský
(organizátor běhů mimo dráhu)
Z dopisů:

Bezprostřední reakce po závodě

Zúčastnila jsem se letos 4. ročníku Lysolajského běhu – poprvé a byla a jsem
nadšená organizací, atmosférou,velkorysostí, cenami aj. Doopravdy to byl
krásný závod, i co se týče profilu, bravo
vám všem, organizátorům i sponzorům! Přeji hezké léto a mějte se dobře!
Jiřina Preislerová

LYSOLAJSKÝ ZPRAVODAJ

Pozvánka

na první (pivní) besedu
Petr Šabach
spisovatel, soused, vypravěč
3. července 2012 od 18:00 hodin
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Fotografická soutěž

Vítězným snímkem je detail z fotoaparátu Gábiny Schierreichové. Gratulujeme.
Téma letního dvoučísla: Voda
Fotografujte a své snímky přineste nebo
pošlete na úřad naší městské části.

Životní jubilea
červen 2012

kulturní stánek U Valentů –
hospoda na konečné autobusu 160
všichni jste srdečně zváni na
sousedské posezení spojené
s autogramiádou

Vážení čtenáři,
máme otevřeno!

S potěšením vám oznamujeme, že 20. červenec 2012 je den hodný zaznamenání
do lysolajské kroniky. Je dnem, kdy byla
znovu po desetiletích otevřena místní
knihovna.
Ačkoliv se již od rána hosté, později
registrovaní čtenáři a majitelé zbrusu
nových čtenářských průkazů pokoušeli
proniknout do naší nové knihovny, oficiální křest prostor s hrdým označením
Místní knihovna Lysolaje proběhl přesně
v 16:00. A protože bylo vedro k zalknutí,
šla právem nejvíc na odbyt oddechová
literatura – půjčovaly se detektivky, náměty k zahradničení, kuchařky lehkých
rychlých pokrmů, tipy na prázdninové
výlety.
Pokud jste se u nás ještě nestihli zastavit, máte možnost přijít každé úterý od
12:30 do 14:30 hodin a každou středu
od 16:00 do 18:00. K dispozici je na dva
tisíce titulů pro děti i pro dospělé. Děkujeme všem, kteří se podíleli na vybudování skutečně bohatého knižního fondu.
Jedním z dárců a opor při celé realizaci
byl i spisovatel Petr Šabach. A protože
naše knihovna má do budoucna ambice nejen půjčovat knihy, ale i pořádat
kulturní a vzdělávací akce, ihned jsme
se domluvili a naplánovali seriál besed.
Na první z nich, nekonvenční přátelské
setkání právě s Petrem Šabachem (najde
se někdo, kdo nečetl Hovno hoří nebo
neviděl kultovní Šakalí léta, Pelíšky či
Pupendo?) vás srdečně zveme v úterý
3. července. Nejen o životě a nejnovější
novele Máslem dolů si budeme povídat
od 18:00 hodin v restauraci U Valentů.
VELKOOBJEMOVÝ
KONTEJNER
7. 8. 2012
stanoviště křižovatka
Žákovská x Starodvorská

paní Alena Valentová
nar. 5. 6. 1942 – 70 let
pan Pavel Kovář
nar. 19. 6. 1942 – 70 let
paní Marta Kryštofová
nar. 20. 6. 1937 – 75 let

Dobrota na červen
Ořechový likér
Tentokrát jsme čerpali z truhlic našich
babiček. Likér z nezralých ořechů je
pravý klenot a na jeho výrobu právě
tak nejvyšší čas.
K přípravě asi dvou litrů likéru
budeme potřebovat: asi půl druhého kila zelených vlašských ořechů,
0,7 litru 80% konzumního lihu,
pár kousků skořice v celku, asi deset hřebíčků, kůru nastrouhanou
z jednoho pomeranče, asi kilo cukru,
vodu.
Omyté ořechy nakrájíme na čtvrtky,
nasypeme do flašky od okurek (té velké, od rodinného ekonomického balení) a zalijeme sedmičkou konzumního lihu a půllitrem vody tak, aby
byly zcela potopené. Přidáme koření
– hřebíček, skořici a nastrouhanou
pomerančovou kůru. Lahev uzavřeme
a „nálev“ postavíme na tři neděle nejlépe za okno, na sluníčko. Obsahem
lahve čas od času zakvrdláme.
Po třech týdnech ořechy slijeme
a likér přecedíme přes jemné plátno. Zvlášť svaříme asi půl litru vody
s cukrem, vychladíme a smícháme
s likérem. Pak již jen plníme lahve.
A chodíme ochutnávat. Kdo si myslí,
že si dá slavnostní stopečku na Vánoce, ať si vyrobí likér ze dvou dávek.
Dobrou sladkohořkou chuť

paní Jana Jíšová
nar. 22. 6. 1942 – 70 let
Jubilantům upřímně gratulujeme.
Přejeme vše nejlepší
a hodně zdraví do dalších let.

Rozloučení
pan Karel Bernášek
odešel po krátké nemoci
dne 2. 6. 2012 ve věku 74 let

Příměstský tábor
od 27. 8. do 31. 8. 2012

„Tajemství staré truhly“
Celodenní program
od 8:00 do 17:00 hodin
Určeno pro děti od 4 do 12 let
Výlety po okolí za dobrodružstvím
Napínavá táborová hra
Oběd a polední odpočinek zajištěny
Cena dítě/tábor: 1800 Kč
(sourozenci sleva 25 %)

Tábor má zázemí
v hasičské zbrojnici v Lysolajích
Více informací a přihlášku
najdete na webu, volných
již pouze 20 míst, neváhejte!
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Lékárna Na Suchdole

v

Dovolujeme si oznámit, že od června 2012 bude provoz lékárny na
Suchdolském náměstí 743/3, (budova MČ Praha-Suchdol) přesunutý
do nových prostor na adrese Suchdolské náměstí 7/445, Praha 6.
Nově naleznete:
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ŠIROKÝ SORTIMENT
NÍZKÉ DOPLATKY NA LÉČIVA
SEZÓNNÍ NABÍDKY A VÝHODY PRO STÁLÉ ZÁKAZNÍKY
Lékárna „Na Suchdole“, Suchdolské náměstí 7/445, Praha 6, telefon: 220 920 135,
e-mail: lekarna.suchdol@seznam.cz, otevírací doba: po–pá 7:30 –18:00

