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Úvodní sLovo

Dobrý den vám všem! Nosíky slečen 
už ozdobily pihy, pánové mají rudé zá-
tylky a přes rozkopané centrum raději 
pěšky než autem – tak se pozná přelom 
července a srpna. Každého uprostřed 
léta pálí něco jiného a není okurková 
sezona jako okurková sezona – novináři 
mají potíže s nedostatkem novinek, za-
hrádkáři potíže s nadbytkem výpěstků. 
Jestlipak jste věděli, že „grilované dob-
růtky výrazně podporují stárnutí“ a že 
„většina lidí trpí strachem vypnout mo-
bil (změřili vědci)“? Z těch novinových 
titulků by jednoho omývali, říkáte? Aha, 
a jestlipak víte, že podle posledních prů-
zkumů „sprcha Čechy nebaví a je pro 

ně nutným zlem“? Do toho Olympiáda 
a už abyste se rozhodovali, jestli patříte 
do tábora příznivců, nebo odpůrců ho-
lin zdobících nohy našich sportovců při 
nástupu české výpravy. 

Mám-li si vybrat, do kterého tábora 
patřit, beru tábor s nadbytkem výpěst-
ků! Jez do polosyta, říká jedno české 
přísloví – ale copak to jde, když máte 
v lednici pět půlmetrových cuket a ce-
lonoční cinkání sklenicemi vám kromě 
bolesti nohou nepřivodilo nic menší-
ho než špajz plný rybízové marmelá-
dy? Do pohybu se tak dává výměnný  
obchod a čile se směňují rajčata za rybíz, 
tři patizony, každý o velikosti měsíce  
v úplňku, vyměníte za plato vajec  
a když k vám ten příbuzensko-soused-

ský řetěz přikulí i košík paprik, může 
se rodina těšit na týden v rytmu leča 
– zkrátka doba zahradní hojnosti dora-
zila i do Lysolaj. Koho by snad tohle 
minulo, může vyrazit s košíkem na hou-
by – kam se na Lysolaje hrabe Šumava! 
Navíc – jestlipak víte, že na šumavské 
Kvildě minulý týden nad ránem mrz-
lo?! To se vám v Lysolajích stát ne-
může, nemusíte balit plavky, svetr ani 
lavinový batoh – pěkně si přispěte, tak 
v deset vezměte košík a nůž a k obědu 
už můžete mít smaženici z lysolajských 
klouzků nebo hříbků. Nechci se opako-
vat, ale zase se potvrzuje, že všude sice 
dobře, ale v Lysolajích nejlépe. Přeji 
krásný srpen vám všem!

Lucie Dolejší

LysoLajský  
zPravodaj

Foto: Ing. Petr Hlubuček
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LETní LYsoLajE

Deváťáci se loučí

Autogramiáda

Smutný pohled

Vosí hnízdo Zátarasy v Houslích

Konec školního roku

„Na Šabacha“ bylo u Valentů plno

Liška rallye
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zPrÁvY z radnICE

• Dne 1. 6. započala prázdninová, 
avšak zásadní a pevně věříme, že 
na mnoho dalších let i konečná re-
konstrukce základní školy. O její 
přípravě jsme vás již informovali. 
Nyní se nacházíme přibližně v po-
lovině prázdnin, a tak i v půli sta-
vebních prací.

V průběhu června byly provádě-
ny přípravné a venkovní práce tak, 
abychom nenarušili školní výuku. 
V té době došlo k provedení izola-
cí podzemního podlaží a základů. 
Zamezíme tak vzlínání vlhkosti do 
suterénu a přízemí budovy.

Po ukončení školního roku jsme 
se mohli plně soustředit na nejdů-
ležitější část prací uvnitř budovy. 
V současnosti již máme za sebou 
úpravy střechy a vytvoření vikýřů 
nad hlavním schodištěm, jakožto  
i schodiště samotné, a postupně 
nastupují jednotlivé profese dle 
harmonogramu prací tak, abychom 
vytvoření nových tříd a veškeré dal-
ší práce stihli do konce srpna. Je-
likož se jedná o rekonstrukci staré 
budovy, vyvstaly, tak jak to bývá, až 
v průběhu realizace neočekávané 
komplikace, které je nutno opera-
tivně řešit s projektantem a staveb-
ní firmou. Byli jsme nuceni změnit 
konstrukci nosníků v podlaze pod-
kroví, řešíme požárně bezpečnostní 
a hygienické záležitosti v návaz-
nosti na úpravě oken a požárního 
schodiště, nucený rozhlas a změny 
dispozic, které si vyžádala aktuální 
situace.

Po konzultacích s vedením školy 
jsme se dále rozhodli, že současně 
s vytvořením nových tříd a návaz-
nými stavebními úpravami provede-
me i další práce, jako např. opravu 
komína, instalaci střešních zábran 
proti sněhu, opravu a výměnu  
segmentů kotelny. Všechny změny  
a úpravy si vyžádají další výdaje  
z rozpočtu městské části, o kte-
rých bude zastupitelstvo jednat na  
svém dalším zasedání ve středu  
15. 8. 2012 od 18 hodin.

Vzdělání budoucí generace je pro 
nás prioritou a věříme, že vynalože-
né úsilí a nemalé investice do vzniku 
moderní školy vytvoří podmínky pro 
vyšší úroveň výuky a vzdělávání v naší 
škole, a tak rozšíří možnosti dalšího 
studia a uplatnění našich dětí.

Rádi bychom vám školu po re-
konstrukci představili. Všichni jste 
srdečně zváni na Den otevřených 
dveří 10. 9. 2012 od 15:00 do 18:00 
hodin.

• Současně s rekonstrukcí školy 
začaly práce i na školní zahradě, 
kde by měla podle projektu školní-
ka pana Kočiše vzniknout za pří-
mé účasti žáků tzv. Živá zahrada. 
Cílem je uzpůsobit zahradu pro 
potřeby volně žijících živočichů 
tak, aby měli příznivé podmínky  
k životu a byla tak i v městských aglo-
meracích zachována a podporována 
jejich biologická rozmanitost. Děti 
tak budou mít bezprostřední kontakt 
s přírodou, budou ji moci pozorovat 
a lépe pochopit význam její ochrany.

• V průběhu letošního deštivého 
léta se nadmíru dobře daří vegetaci, 
takže neustále probíhá sekání trávy 
a prořez větví a stromů. Jsme rádi, 
že vydatné lijáky a občasná krupo-
bití nenapáchaly v Lysolajích žádné 
větší škody a menší splavení zemi-
ny z pole nad petanquovým hřištěm 
snad zůstane jediným důkazem let-
ních bouřek.

• V Dolině pokračuje výstavba ro-
dinných domů. Již byly zbudovány 
nové přípojky a po dokončení vý-
kopových prací společností PRE, 
která zde zároveň provádí přeložení 
kabelů, bude ulice do konce srpna 
opět průjezdná. Komunikace čeká 
na svoji kompletní rekonstrukci. 
Již máme vydáno i stavební povo-
lení, avšak vzhledem k nedostatku 
finančních prostředků bude komu-
nikace v současné době pouze opra-
vena pomocí asfaltových záplat.

• Dne 25.7. byla provedena demo-
lice domu č.p. 39 na otočce auto-
busu č. 160. Ačkoliv tato „obecní 
pastouška“ patřila více než sto let 
neodmyslitelně ke koloritu Lyso-
laj, její havarijní stav si vyžádal 
toto definitivní řešení. Jistě mnozí  
z nás budou na tento dům s nostal-
gií vzpomínat. Pevně doufám, že 
stejný osud nepotká i protější dům 
Dolina parc. č. 415. Posledního, 
modernizací nedotčeného pamětní-
ka původní zástavby v této lokalitě 
by byla jistě škoda.

Terénní úpravy

Rekonstrukce školy – venkovní práce

Podkroví školy

Přestavba v zadním traktupokračování na str. 4
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pokračování ze str. 3

Příměstský školní tábor 
pro děti 1 . stupně zŠ Lysolaje

Z důvodu přestavby školy pořádá MC Liška o.s. ve spo-
lupráci se ZŠ Lysolaje 3. 9.–7. 9. 2012 příměstský škol-
ní tábor. Na vaše děti čeká nezapomenutelný neškolní 
týden plný her, zábavy a překvapení.

Škola naruby začíná vždy od 7:45 a trvá do 17:00 ho-
din. Základna tábora je v sále hasičské zbrojnice, pro-
gram připravují vychovatelky z družiny ZŠ Lysolaje. 
Chystáme program na ven, výlety na zajímavá místa  
v blízkém okolí, v případě nepříznivého počasí máme  
k dispozici také tělocvičnu ZŠ.

Přihlašte své dítě závazně přes kontaktní formulář 
na www.mc-liska.cz do 20. 8. 2012!
Vyplňte jméno a příjmení dítěte a datum narození/rod-
né číslo, zdravotní pojišťovnu, telefon na rodiče, e-mail 
a případné doplňující informace (zdravotní a jiné). Po-
kud jste odevzdali lísteček „Předběžný zájem o školní 
tábor“ ve škole, prosíme přihlašte se přesto ještě jed-
nou přes formulář.

Časový plán:
  7:45 – 8:00  scházení dětí
  8:00–12:00  dopolední program
12:00–12:30  oběd
12:30–13:30  polední klid a možnost vyzvednout děti
13:30–16:30  odpolední program
16:30–17:00  vyzvedávání dětí

Děti potřebují s sebou: přezůvky, vhodné oblečení, plá- 
štěnku, kelímek na pití, svačinu na dopoledne i odpoled-
ne, notýsek a tužku a dobrou náladu.

Předpokládaná cena tábora: 1 dítě/týden 500 Kč, plat-
ba bude provedena v hotovosti 3. 9. ráno při zápisu do 
tábora. 

Městská část Praha–Lysolaje poskytne dotační příspě-
vek žákům s trvalým bydlištěm v Lysolajích.

K zápisu přineste laskavě „Potvrzení od lékaře o zdra-
votní způsobilosti“ (lze použít potvrzení z tábora), „Bez-
infekčnost“ vyplní rodič na místě.

V ceně příspěvku 500 Kč je zahrnuto: stravné (oběd), 
pojistné, pití a materiál na výtvarné a pracovní činnnosti. 
Svačiny na dopoledne a odpoledne nejsou zajištěny, pití je 
dětem k dispozici dle potřeby. 
Více na: http://www.mc-liska.cz/skola-naruby/

• Díky neustále se zvyšujícím náro-
kům na údržbu zeleně byl náš pra-
covní tým posílen. Novou sezonní 
brigádnicí se stala paní Božena Šar-
kőziová, která nám pomůže krotit 
trávu a plevel.

• Lysolajská knihovna žije! Máme 
otevřeno druhý měsíc, čtenářů při-
bývá a i první společná akce pod zá-
štitou místní knihovny se vydařila. 
Spisovatel a lysolajský patriot Petr 
Šabach si nejen pochvaloval velkou 
účast na První (pivní) besedě v re-
stauraci U Valentů, která se konala 
dne 3. 7., ale přislíbil i podporu při 
organizování dalších příjemných 
setkání se zajímavými osobnostmi 
z české kulturní scény. A možná 
dojde i na některého cizojazyčného 
kolegu, nechte se překvapit.

• Začaly přípravy na lysolajské kultur-
ní akce letošního podzimu. Všichni se 
máme na co těšit! Vše vypukne v so-
botu 8. 9. 2012, na kdy jsme pro vás 
připravili 2. ročník Lysolajského babí-
ho léta. Tentokrát přímo na petanquo-
vém hřišti u Zázračné studánky. Jako 
v loňském roce, i letos bude vyhlášen 

vítěz soutěže Zahradník roku, která se 
již v prvním ročníku setkala s velkým 
ohlasem. Pevně věřím, že se nám v le-
tošním roce podaří rozšířit řady soutě-
žících i exponátů! Součástí akce bude 
i petanquový turnaj a bohatý dopro-
vodný program pro děti i dospělé. 

Tradičně proběhne i Mariánská 
pouť, letos 16. září.

Ve čtvrtek 20. září slavnostně ote-
vřeme nově vznikající naučnou stez-
ku v přírodní památce Housle.

V sobotu 22. září pak Lysolaje 
zažijí oslavu 120. výročí založení 
SDH Lysolaje.

Do nefalšovaného podzimu spo-
lečně vstoupíme v neděli 7. října ve 
14 hodin Drakyádou, stejně jako v 
loňském roce na poli nad Zázrač-
nou studánkou.

Všechny srdečně zvu a přeji na 
druhou polovinu prázdnin jasno a 
slunečno.

Ing. Petr Hlubuček, starosta

„Škola naruby“ od 3. do 7. 9. 2012 

Budoucí „živá zahrada“

Smutný osud pamětníka

Letní údržba zeleně



 LYSOLAJSKÝ ZPRAVODAJ 5

Lysolajský zpravodaj
vydává:  

Úřad městské části Praha – Lysolaje,
Kovárenská 8/5,  

165 00 Praha – Lysolaje
tel.: 220 921 959; fax: 233 920 297
e–mail: umc@praha–lysolaje. cz;

www. praha–lysolaje. cz

příště vychází:  
14. 9. 2012 v nákladu 650 ks

uzávěrka 3. 9. 2012

periodikum je v evidenci  
MK ČR E 11537

Za věcnou správnost textů  
odpovídají autoři, příspěvky nemusí  

vyjadřovat názor redakce.

Tisk zajišťuje  
FaLon, José Martího 31,

Praha 6 – Veleslavín
www.falon.cz 

TIP na výLET

divoká Šárka
Divoká Šárka je romantické údolí Šá-
reckého (Litovického) potoka, které za-
číná divokým kaňonem v buližníkových 
skalách zvaným Džbán a pokračuje pod 
strmým útesem Dívčího skoku až na 
Jenerálku. Budeme míjet padající skály, 
cyklisty, ale i staré mlýny a viniční used-
losti. 

Podíváme se nejdřív do zahradní re-
staurace Dívčí skok, též U Veselíka zva-
né. Nachází se vedle Hovorkova mlýna. 
Jeho základy pocházejí z konce 16. stole-
tí. Roku 1618 byl vlastníkem samoty jistý 
Jan Karhan, po roce 1755 Jan Hovorka, 
který stavení přebudoval na mlýn. Ten  
v srpnu 1888, když díky velké konkuren-
ci parních strojů přestával vynášet, vyho-
řel. Koupil jej Jan Veselík (1840 – 1917), 
který v malém domku u cesty nabízel 
občerstvení procházejícím výletníkům. 
Jeho syn Alois (1876 – 1944) pak podnik 
rozšířil ve velkém stylu, vešlo se sem až 
šest stovek hostí, kteří měli k dispozici 
tančírnu i kuželník a v létě, když byla 
houbařská sezóna, mohli sem houbaři za-
jít na polévku už ve čtyři ráno! Na zdech 
restaurace si můžete prohlédnout plány  
z prvních let minulého století, kdy hos-
tinec procházel nejrůznějšími přestavba-
mi, a také jídelní lístek z roku 1935, na 
kterém je kupříkladu husa s knedlíkem za 
10 Kč či celý holub s bramborem 8 Kč. 
Někdy v té době Alois Veselík přebudo-
val blízký mlýnský rybník v koupaliště.

S rokem rokem 1944 připadl podnik 
Vilému Veselíkovi (1908 – 1980). Po 
Únoru se restaurace ujalo socialistické 
pohostinství, ovšem původní majitelé tu 
pracovali až do odchodu do důchodu  
v roce 1975. A považte, až dva roky na to 
byla do hospody zavedena elektřina.

V roce 1984 rodina Veselíkova prodala 
mlýn manželům Vašíčkovým, hostinec 
vlastní rodina Brychtova.

O kus dál po proudu Šáreckého poto-
ka je už zmíněný Čertův mlýn, někdy též 
Tučkův. Jeho jádro pochází ze 17. stole-
tí, od poloviny 19. století až asi do roku 
1945 tu byla hospoda. Právě v těchto 
místech měl podle Dalimilovy kroniky 
naslouchat Ctirad proradným slovům 
Šárky. Tato pověst je zaznamenána už 
u Kosmase, Dalimilova lokace je ovšem 
nejspíš vycucaná z prstu. Ostatně proč se 
Šárce říká Šárka se neví, možná je to od 
slova šarý, šerý, temný. Prý se tu často 
přepadávalo a za války třicetileté tu řádili 
známí Petrovští.

V roce 1893 otevřel ve mlýně Franti-
šek Kaiser výletní restauraci. Kaiser byl 
hostinským u České koruny na Králov-
ských Vinohradech a pak si přibral ještě 

hospodu U Virlů na Karláku; energie mu 
vydržela do roku 1902. Pro chod podni-
ku bylo velmi důležitou událostí, když 
bylo roku 1913 na přilehlé louce otevře-
no přírodní divadlo. Hostinec fungoval 
pod různými podnikateli až do 50. let 
minuvšího století.

Přejděme z Liboce do Vokovic – dalším 
hostinským zařízením pro výletníky byla 
Hůlova restaurace v usedlosti Želivka. 
Tento dvůr středověkého založení sloužil 
premonstrátům ze Strahova, jméno tedy 
dostal nejspíš jako připomínka kláštera  
v Želivi. Budovy jsou dnes v soukromých 
rukách a zdá se, že probíhá jejich rekon-
strukce.

A nakonec dojdeme do Dejvic a zcela 
určitě se zastavíme při usedlosti Vizerka, 
kde za první repbuliky byla oblíbená ka-
várna U Hrušků, nápis byl na její dřevě-
né zdi patrný ještě nedávno. A tady vám 
půjčí klacek, prodají buřta a můžete si tu 
udělat romantiku, jaká v Dejvicích častá 
nebývá.

fefík
(zdroje – Barbora Lašťovková:  

Pražské usedlosti, Tomáš Dvořák:  
Pražské výletní restaurace)

U Veselíka

Vizerka

Želivka

Čertův mlýn

Dívčí skok

Hůlův statek
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rozbor vody 
z lysolajského pramene
Státní veterinární ústav tak jako každo-
ročně touto dobou podrobil rozboru 
vodu ze studánky u kapličky Panny Ma-
rie Bolestné v Houslích. Ve výsledcích 
pravidelného testování se sice objevily 
mírně zvýšené hodnoty dusičnanů, pře-
kračující přísnou vyhlášku Ministerstva 
zdravotnictví ČR o pitné vodě, nicméně 
při individuálním pití je voda z našeho 
pramene pro náš organismus neškodná  
a nezpůsobuje žádné zdravotní obtíže. 
Navíc podle tradice splňuje parametry 
pro vodu zázračnou a v létě osvěží. 
Protokol je k nahlédnutí na ÚMČ a přímo 
u pramene v Houslích.

ankETa MěsíCE
Podle reakcí na minulou anketní otázku se zdá, že Lysolaje jsou téměř ideální  
k trávení letní dovolené. Tiché večery, minimální provoz (až na některé jedince, 
kteří si pletou naše údolí se zatáčkami Nürburgringu), do zoologické zahrady kou-
sek, na houby pár minut, na Pražský hrad a jiné pamětihodnosti či do opery dík 
dostupnosti centra Prahy kdykoliv, jen koupání, kina a restaurace s dobrou kuchyní 
se tak trochu nedostává. 

Anketní otázka na prázdninové měsíce:
Podpořili byste ideu obnovení činnosti lysolajského ochotnického divadelního spolku?

dobroTa na LÉTo

Bleskový ovocný koláč s drobenkou
Za hodinku má přijít návštěva, slunce 
pálí a vám se nechce kmitat po kuchyni 
a vymýšlet pohoštění. Nabízíme tip na 
bleskurychlý koláč. 

Veškeré suroviny máte obvykle doma, 
pro ovoce stačí natáhnout ruku na nej-
bližší rybízový keř nebo posbírat pár me-
runěk. Dále budete potřebovat:

1 hrnek hrubé mouky, 1 hrnek po-
lohrubé mouky, 1 hrnek krystalového 
cukru, 1 hrnek mléka, 1/2 hrnku oleje,  
1 vajíčko, prdopeč a nějaké to ovoce.

Drobenku připravíte z hrubé mouky, 
másla nebo Hery a cukru (písek, krupi-
ce, co je po ruce)

Mouku smícháte s práškem do peči-
va, cukrem, mlékem, olejem, vajíčkem, 
čímž vznikne poměrně řídké těsto. 
Nalijete na vymazaný nebo papírem 
na pečení vyložený plech, pokryjete 
libovolným ovocem a zasypete droben-
kou. Pečete v předehřáté troubě tak na  
180 stupňů, zhruba 20 minut.

Smíchání přísad včetně cesty do špaj-
zu 5 minut, výroba drobenky dalších 5, 
manipulace se surovinami raz dva, jen to 
trhání a čištění ovoce je maličko zdlou-
havější. Celkový čas přípravy přesto jen 
o maličko přesáhne půl hodiny. Návštěva 
může přijít. Radím ale – schovejte tuhle 
dobrotu před vlastní rodinou!

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY 
4. 9. 2012  

stanoviště ulice Hřebenová u čp. 181
VELKOOBJEMOVÉ  
BIOKONTEJNERY

22. 9. 2012
ulice Štěpnice x Zavážka 9:00–12:00 hodin 

22. 9. 2012 
ZO V Háji – ulice Poustka  

13:00 – 16:00 hodin
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za HUMnY

• Někdejší bubenečský senátor Martin 
Mejstřík se dožil padesátky. Oslavil ji na 
svém statku na Vysočině, kde sbírá – po 
vzoru Miloše Zemana – síly. Co se pro-
sáklo na veřejnost z jeho soukromí je, že 
sháněl místo učitele (studoval liberecký 
peďák), ale nesehnal, takže obstarává 
styk s veřejností v jihlavské oblastní cha-
ritě.
 
• Pražští radní schválili, že se plánovaná 
stanice metra A nebude jmenovat Čer-
vený vrch, ale Bořislavka. Je to příčetné 
rozhodnutí, uvážíme-li, že samotný Čer-
vený vrch se nachází až nad benzínkou 
na Evropské.

• Nedělní odpoledne a večer 17. června 
patřil stadion Julisky sedmnáctému roč-
níku Dejvického Hudebního Léta. Na už 
kultovním festivalu se představily sku-
piny YoYo Band, OOZ, Parademarche, 
Woodes Shoes, Ivan Hlas Trio, Bílá ne-
moc, Laura a její tygři, Wintage Vine ad. 
Výtěžek festivalu byl věnován dětskému 
stacionáři DAR ve Vokovicích. • Radnice Prahy 6 dokončila analýzu 

zakázek, které v poslední době vyhrála 
Konstruktiva Branko, jejíž ředitel mo-
mentálně dlí ve vazební věznici. Stavební 
společnost v Praze 6 získala zakázky za 
863 miliony, což tvořilo asi 60 procent 
všech veřejných zakázek firmy. Podle 
Adély Veverkové z Úřadu MČ žádná za-
kázka zmanipulována nebyla. Konstruk-
tiva byla v Praze 6 úspěšná především  
v tendrech na opravu školních budov 
(Pod Marjánkou, Na Dlouhém lánu, Ná-
městí Interbrigády, Beníta Juáreze), po-
dílela se také na opravách sídla radnice. 
(zdroj Troníček, Právo)

• Podle Lidových novin dlouhodobě 
pronajal Petr Kellner (PPF) hanspaulský 
zámeček, rekonstruuje jej a od března 
příštího roku by zde měl fungovat Vzdě-
lávací institut Václava Klause.
 
• Jedním z koupališť v Praze 6 je to na 
Džbáně. Vstupné je letos 50 korun, kvali-
ta vody na stupni 2, tedy bez rizika. Sou-
částí kupaliště je i nudistická pláž.
 
• Sedmnáctého června zemřel starosta 
dejvického Sokola Stanislav Zahradník.

• Bývalí pokladní České pošty Helena 
Baudyšová a Karel Molodčenko byli 
soudem pro Prahu 6 nepravomocně od-
souzeni každý k milionové pokutě plus 
procenta z prodlení od roku 2000. Jde  
o dva zaměstnance pošty v Dejvicích, 
kteří byli poslední říjnový den roku 1997 
po deváté hodině večerní přepadeni. Do 
budovy pošty vnikli oknem tři maskovaní 

muži, spoutali dva pokladní a z otevře-
ného trezoru odcizili 27-28 milionů ko-
run. Na krátký čas to byla největší loupež  
v dějinách našeho státu (nepočítáme-li 
loupeže politické). Policie zatkla tři za-
městnance firmy FT elektro Pavla Erbe-
na, Jiřího Bednáře a Martina Brotánka, 
ale nikdy se soudu nepodařilo vinu jim 
prokázat a peníze policie nikdy nenašla.

• Středočeskou vesnicí roku 2012 se stal 
Kamýk nad Vltavou. Další ocenění získa-
ly Teplýšovice na Benešovsku či Vlkaneč 
na Kutnohorsku. Loni se středočeskou 
vesnicí stal Hlavenec, v roce 2009 Lány  
a 2010 Ratměřice.

• Pomalu snad vzal za své projekt centra 
byznysu na výspě Prahy 6, na rohu Mila-
dy Horákové a U Vorlíků. Patří soukromé 
společnosti Lordship, která se netajila, že 
chce zbořit dvě zdejší vily (případně ještě 
další) a vystavět tu tolik potřebné kance-
láře u výjezdu z tunelu, o které bude jistě 
rvačka. Plány developerů však narazily 
na komisi rozvoje Prahy 6, která napad-
la nesoulad s územním plánem a žádala 
nové řešení dopravní obslužnosti případ-
ného objektu. Dodejme, vize Lordshipu 
je vzhledem k sousedství unikátní vilové 
čtvrti předimenzovaná a hnusná vůbec. 
Padnout měla rohová tzv. Kočího vila od 
Josefa Vaňhy z roku 1906 a vedlejší no-
vější vila, která byla vlastním majetkem 
známého architekta Kamila Roškota. 

(zdroj Právo)

fefík

Ivan Hlas

OOZ

Ben Anderson a ukulele

Kočího vila

Roškotova vila



 8 LYSOLAJSKÝ ZPRAVODAJ

PranosTIkY  
na ČErvEnEC a srPEn

• Svatý Prokop zelí okop. 

•  Na mokrý červenec následuje bouře 
a krupobití. 

•  Když červenec pěkně hřeje, o váno-
cích se zima zaskvěje. 

•  Nejsou-li v srpnu hřiby, nebude  
v zimě sněhu. 

•  Srpnový déšť – jako ženský pláč. 

•  Mlhy na lukách, potocích a řekách 
v srpnu zvěstují trvalé počasí. 

•  Na svatého Augustina zahvízdá už 
meluzína.

•  Hřmí-li po sv. Bartoloměji, bude 
podzim dlouhý a pěkný. 

• Na Jana stětí vlaštovky od nás letí.

LYSOLAJSKÉ BABÍ LÉTO
Sobota 8. září 2012 od 14:00 hodin

na hřišti u Zázračné studánky

 Pozdně letní program  
pro děti i dospělé

Vyhlášení nejlepšího  
zahradníka roku 2012

Speciální kategorie – soutěž  
o nejchutnější Lysolajský koláč

PROgRAM
14:00 Zahájení

• čtyři dobrodružná zastavení  
pro nejmenší i jejich rodiče 

• tajné hlasování a ochutnávka  
upečených dobrot

• 16:00 vyhlášení nejlepšího  
zahradníka a nejchutnějšího  

Lysolajského koláče
• 16:30 zahájení Lysolajského turnaje  

v pétanque o hodnotné ceny.
• pro dobrou náladu hrají Docenti

Těšíme se na odpoledne plné  
dobrodružství, zábavy a příjemně  

strávených chvil se sousedy  
na lysolajském pétanquovém hřišti  

u Zázračné studánky!
Výpěstky a soutěžní koláče přijímáme  

od 11:00 do 13:00 hodin

LYsoLajský
zaHradník rokU 2012

8. 9. 2012 ve 14:00

ROZJEĎTE NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 
NA PLNÝ PLYN!

Motobydlo, OS Bez Nudy,  
za podpory MČ Praha – Lysolaje 
nabízí dětem ve věku 9 – 16 let  

prodloužené prázdniny  
na motokárách!

Hlavním cílem akce je vštípit 
dospívající mládeži základní návyky 

motoristických dovedností  
pod vedením zkušených  

automobilových závodníků.

Městská část Praha – Lysolaje  
podpoří pobyt žáků s trvalým  

bydlištěm v Lysolajích.

NEPODCEŇUJTE BEZPEČNOU  
BUDOUCNOST SVÝCH DĚTÍ

Info o areálu  
www.motokary-motobydlo.cz

Info, přihlášky na mailu  
marie.stedra@praha-lysolaje.cz,  

tel. 604 949 529

POZVÁNKA
Základní škola  

v Lysolajích
Všechny srdečně zveme na 

DEN OTEVŘENÝCH DVĚŘÍ

10. 9. 2012  

od 15:00 do 18:00 hodin
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„Tajemství staré truhly“ od 27.  8.  do  31.  8.  2012

PŘÍMĚSTSKÝ TáBOR POŘáDá MC LIŠKA O.S.
Celodenní program od 8 do 17 hodin

Určené 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 
www.mc-liska.cz/primestsky-tabor-lysolaje/, volných již pouze 20 míst, neváhejte!

Drazí spoluobčané, prázdniny již máme 
v půlce a vrcholí doba dovolených, což 
se samozřejmě týká i nás hasičů. Ale to 
neznamená, že bychom zaháleli. Výjezdů 
v letošním roce sice nemáme mnoho, ale 
v úterý 17. července nám přibyl další. Li-
kvidovali jsme v Suchdole vosí hnízdo, 
na což jsme vybaveni. 

Jinak je momentálně naší největší 
starostí dobře připravit a zorganizovat 
oslavy 120. výročí založení našeho sbo-
ru, na které bych vás velice rád pozval. 
Oslavy se budou konat v sobotu 22. září 
od 13:00 hodin v centru naší obce, a to 
v ulicích Starodvorská a Žákovská. Bude 
zde k vidění historická i současná tech-
nika a zároveň proběhne několik ukázek 
z činnosti hasičů. Oslavy zakončíme ta-
neční zábavou, která se bude konat v sále 
hasičské zbrojnice. Doufám, že se setká-
me v hojném počtu. 

Pavel Peprníček
Velitel SDH Lysolaje

Dne 3. července se v restauraci U Valen-
tů konala beseda se spisovatelem Petrem 
Šabachem. Petra Šabacha lysolajským 
spoluobčanům není třeba představovat. 
Před časem si zde zakoupil zahrádku 
s chatkou a cítí se být lysolajským.

Nebylo tomu však vždy, Lysolaje ho 
moc nezajímaly, přestože jeho otec zde 
měl již v sedmdesátých letech pronajatou 
zahrádku s chatkou a choval zde králíky 
jako tehdy téměř každý zahrádkář. Pěs-
tovali zeleninu a svoje výpěstky si nosili 
k Valentům a vzájemně si je ochutnávali, 
chválili či hanili.

Až po smrti svého otce Petr zahrádku 
zdědil, začal sem jezdit častěji a jednou 
zrodil se nápad vařit na zahradě guláše  
a soutěžit kdo uvaří lepší, chutnější. Ča-
sem se z toho stala tradice.

Také tato zahrádka s chatkou se stala 
předlohou k jeho novele Ramon. Chatič-
ku zapůjčil cizinci. Byl to indián a jeho 
osud je ostatně popsán v knize, kterou 
mnozí četli.

Dále Petr Šabach vyprávěl jak se dostal 
ke psaní. Na tak zvanou volnou nohu se 
dal až ve svých padesáti letech a že to ne-
bylo pro něj nic snadného. Pak vyprávěl, 
jak se postupně seznámil s lidmi, kteří 
měli zájem podle jeho knih napsat scénář 
a natočit film.

Prvním filmem byla Šakalí léta, pak ná-
sledovaly Pelíšky, Pupendo...

Atmosféra byla velmi příjemná, lidé se 
pak Petra ptali na různé věci a on ještě 
stačil podepisovat svou poslední novelu 
Máslem dolů, kterou si někteří zakoupili 
a jiní si donesli i starší tituly, které Petr 
také podepisoval.

Sedělo se, popíjelo pivo, bylo i malé ob-
čerstvení, které připravila zahrádkářka, 
ale také dříve lysolajská Stáňa Lokajová 
(za svobodna).

Myslím, že se beseda líbila a bylo by 
příjemné v těchto sousedských poseze-
ních pokračovat.

Míla Dvořáková

Mateřské centrum Liška o.s.
Lysolajské rodinné centrum  
pro volný čas dětí i rodičů 

První „Lysolajská rallye“ –  
oslavili jsme Den otců!
Lysolajská rallye 2012 proběhla ke spoko-
jenosti všech zúčastněných v duchu fair 
play závodu, kde každý vyhrál. Děti si od-
nesly medaile za závod, startovací kartu  
a také luxusní model papírového vozu, pro 
který se někteří tatínkové museli vrátit.

Připravili jsme spolu s lysolajskými ha-
siči pět stanovišť. Nejprve si děti vyrobily 
z papírových krabic auta, která náležitě 
nazdobily a připravily k jízdě, světla, po-
pruhy, aby auto dobře drželo, tunningové 
vychytávky. S hotovými auty vyrazily na 
trasu závodu. Na startu  montovaly kola, 
potom po cestě najít věci, které do auta 
patří, u hasičů uhasit plamen, namalovat 
křídou auto na chodník a doběhnout do 
cíle v tom nejlepším čase. 

Jako zpestření pro tatínky byla připra-
vena střelba paintballovou puškou, kterou 
si vyzkoušely i Lišky, pozor na ně! Střelbu 
si zkusili i nejmenší.

Přinesené občerstvení pro společný 
piknik bylo také vynikající. Osvěžující 
meloun, tradiční Míšin meruňkový ko-
láč, dvoupatrová bábovka od Míly, třešně 
z Lenčiny zahrádky i perník od Marcely. 
Nejvíce zmáknuté občerstvení měla Liška 
Andrea, která přinesla úžasně nazdobené 
chlebíčky. Všem moc děkujeme.

Skákací hrady byly nakonec dva, jeden 
pro větší a druhý pro menší děti. Skákání 
si všichni užili, pomáhali nakonec i při 
vyfukování a skládání.

Neradi jsme se rozcházeli kolem sed-
mé hodiny, děkuji ještě jednou všem, 
kteří nám pomohli s přípravami, hasičům 
za trpělivost i s nejmenšími dětmi, kterým 
závod trval delší dobu. Zapůjčené stany 
od městské části nám pomohly přečkat 
krásný slunečný den ve stínu.

novinky v Lišce
Připravujeme pro vás podzimní pro-
gram, chystáme hrátky s angličtinou pro 
nejmenší, nové výtvarné nápady a dílny 
pro maminky, pravidelné pondělky a hu-
dební středy s Yamahou, hledáme cviči-
tele pro cvičení rodičů s dětmi. Sledujte 
náš kalendář na www.mc-liska.cz, začne-
me již v září. 

beseda s Petrem Šabachem se povedla sbor dobrovolných 
hasičů Lysolaje

PosLEdní  
voLnÁ MísTa

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, Milan Tvaroh

Jedná se o doplnění několika míst  
v zájezdu seniorů.
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Životní jubilea  
červenec – srpen 2012

paní Naděžda Bendlová 
nar. 6. 7. 1932 – 80 let

paní Miloslava Dvořáková 
nar. 16. 7. 1925 – 87 let

pan Ludvík Kraus 
nar. 21. 7. 1942 – 70 let

pan Pavel Rosín 
nar. 24. 7. 1942 – 70 let

pan František Reitmeier 
nar. 26. 7. 1932 – 80 let

paní Vlasta Pfeiferová 
nar. 26. 7. 1937 – 75 let

paní Zdenka Kadlecová 
nar. 1. 8. 1932 – 80 let

paní Věra Trnková 
nar. 17. 8. 1920 – 92 let

pan Jaroslav Srb 
nar. 28. 8. 1937 – 75 let

Jubilantům upřímně gratulujeme.
Přejeme vše nejlepší 

a hodně zdraví do dalších let. 

Mariánská pouť
16. září 2012

Srdečně zveme na pouť v duchu  
tradičních křesťanských tradic

od kostela sv. Matěje ke kapličce  
Panny Marie Bolestné v Houslích

pro děti je připraveno divadelní 
představení Víti Marčíka Sněhurka.
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Ú N Ě T I C K É 
P O S V Í C E N Í

Zveme vás na Únětické posvícení  
u příležitosti výročí vysvěcení kostela 
Nanebevzetí Panny Marie v Úněticích.

18. a 19. srpna 2012
Lidová veselice s hudbou a posvícenské hody

Naražení Posvícenského speciálu
Soutěž o nejlepší Posvícenský koláč

Posvícenská tancovačka a projížďky kočárem po vsi
Poutní mše a Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 

Mnoho dalších akcí... 

Pořádá obec Únětice a Únětický pivovar

www.unetickypivovar.cz | www.unetice.cz

Fotografická soutěž
Vítězný snímek na téma Voda pochází  
z daleké ciziny. Ačkoliv např. Jižní Čechy 
si na nedostatek vodních ploch nemohou 
stěžovat a naše potůčky a bystřiny rovněž 
tvoří pozoruhodné vodopády, těm ze 
Skalistých hor se asi rovnat nemohou. 
Fotografoval Jiří Karvánek. Gratulaci 
posíláme do Lysolajského údolí.

Téma na měsíc září: Divoká příroda

Fotografujte a své snímky přineste nebo po-
šlete na úřad naší městské části.

anTILIŠÁk  
opět udělen

Další počin, nad nímž zů-
stává rozum stát, si vyslou-
žil nelichotivé „ocenění“ 
Antilišák.

Tento pohled se jako prv-
ní naskytne každému, kdo 
vjede do Lysolaj od Horo-
měřic. Malebná scenérie, 
že? Inu stavět, ba i bourat, 
se dá opravdu všelijak.

Gratulujeme.



ŠIROKÝ SORTIMENT 

NÍZKÉ DOPLATKY NA LÉČIVA

SEZÓNNÍ NABÍDKY A VÝHODY PRO STÁLÉ ZÁKAZNÍKY

Lékárna Na Suchdole

Dovolujeme si oznámit, že od června 2012 bude provoz lékárny na 

Suchdolském nám� tí 743/3, (budova MČ Praha-Suchdol) př� unutý 

do nových prostor na adr� e Suchdolské nám� tí 7/445, Praha 6.

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

 T� ím
e se 

na Vaši návštěvu!
Nově nalezn� e:

v novém


