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 Khmérská tanečnice se zrodila pod rukama akademického sochaře Michala Blažka               Foto: Jan Kozák

Vážení spoluobčané,
zvolna vstupujeme do druhé poloviny 
léta. Teprve nedávno utichlo na přístu-
pové cestě ke kapličce Panny Marie Bo-
lestné ťukání nástrojů, jímiž páni socha-
ři cizelovali svá díla do finální podoby. 
Khmérská tanečnice, žába a relikviář se 
záhy přestěhují do parku Kaménka, kde 
vznikne galerie pod širým nebem. Hodiny 
Milana Váchy tam budou odměřovat čas 
co slunce sluncem zůstane. Pouze maje-
státní Král oceánu bude osamocen střežit 
vstup do nám tolik vzácného místa, jakým 
jsou Housle. A jeho impozantní kráse vů-
bec neškodí, že nevládne hlubinám, ale 
zurčícímu potoku. Děti už se dávno roz-
utekly za svými prázdninovými sny, i ten 
poslední účastník tradičního Lys. běhu 
naší kopcovitou krajinou už si v cíli opekl 
zaslouženého buřtíka. Lišky opustily do-

časně svou noru, aby se s elánem a další-
mi nápady vrátily a přivítaly nová liščata. 
Ve škole finišují přípravy oslav 80. výročí 
založení, ve školce vládne čilý stavební 
ruch, chlapi z údržby mají co dělat, aby 
udrželi na uzdě bujnou lysolajskou vege-
taci. Na Dolině je téměř hotovo...
V Lysolajích vládne klid, jsou oázou v 
poušti velkoměsta. Do slunečných rán nás 
budí kokrhání kohoutů, líní kocouři se 
povalují na zápražích, před nebývale vy-
sokými teplotami a ostrými paprsky nás 
chrání stín vzrostlých stromů. Na procház-
kách si rácháme nohy v potoce a v skrytu 
duše jen mírně lajeme praotci Čechovi, že 
nepostoupil o pár kilometrů dál a nena-
dělil nám slané vody aspoň po kolena. I 
těch aut jako by jezdilo míň. Idylický ob-
rázek starého dobrého venkova. Takové je 
léto v Lysolajích. Ačkoliv žijeme „všich-

ni pod jednou střechou“ a soused sousedu 
přítelem, přece jen se právě touto dobou 
objevuje  jistá zdravě soutěživá rivalita. 
Při pohledu za ploty zahrad se leckomu 
honí hlavou: „Vybral jsem vhodnou odrů-
du? Jen aby mi to předčasně nevykvetlo. 
Mám letos vsadit na dýně, nebo na lilie?  
A co teprve soutěž o lysolajský koláč? Ať 
tak či onak, zalévejte, okopávejte, sklízej-
te, zavařujte, konzervujte, pečte... a 6. 9. 
nesnídejte. Bude co ochutnávat!
Těším se na setkání s vámi na již nyní 
připravovaných oslavách Babího léta v 
Lysolajích a přeji příjemné letní počtení. 
Vedle pravidelných rubrik a komentářů 
akcí nedávno proběhlých vám přinášíme 
i krátkou rekapitulaci uplynulých let. Ne-
zbývá mi než se rozloučit  slovy klasika: 
„Léto lysolajské budiž pochváleno.“

MUDr. Marie Štědrá
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Seznamovací lekce taichi v Houslích

Samé jedničky a hurá na prázdniny

...a následně si společně na závěr opékaly buřtyLysolajského běhu se zúčastnily všechny věkové kategorie... 

Mocný a obdivovaný Král oceánu v celé své kráse

LETNÍ DĚNÍ V LYSOLAJÍCH

Noc kaplí v Lysolajích - symbolika dne a noci

Z oslav Dne dětí Na Vinici

Děváťáci se loučili tancem
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 Zprávy z radnice

Dne 25. června 2014 zaseda-
lo Zastupitelstvo městské čás-
ti Praha-Lysolaje, z něhož vybíráme:

• Zastupitelstvo schválilo závěreč-
ný účet městské části za rok 2013.

• MČ Praha-Suchdol se na naši měst-
skou část obrátila s žádostí o připojení 
ke stížnosti k Evropské komisi na poru-
šení unijního práva. V rozporu s evrop-
ským právem byla vyhlášena Evropsky 
významná lokalita Natura 2000 „Kaňon 
Vltavy u Sedlce“, protože ČR při vy-
hlašování v oblasti vynechala pruh pro 
přemostění Vltavy, přičemž se chráněné 
druhy v této oblasti též vyskytují. Za-
stupitelstvo naší městské části souhlasi-
lo s připojením ke Stížnosti komisi Ev-
ropské unie na porušení unijního práva.

• Zastupitelstvo stanovilo v Lysola-
jích na volební období 2014 – 2018 
jeden volební obvod a počet čle-
nů Zastupitelstva městské části na 9.

• Zastupitelstvo schválilo návrh smlou-
vy se společností PRE distribuce a.s. o 
zřízení služebnosti na pozemky parc. č. 
503/6, parc. č. 503/9 a parc. č. 503/21 v 
k.ú. Lysolaje. Jedná o úplatné věcné bře-
meno s částkou 250,- Kč za běžný metr.

• Zastupitelstvo se zabývalo plánovanou 
přístavbou ZŠ Járy Cimrmana Lysolaje. 
Počítá se s přístavbou navazující na sou-
časné šatny tělocvičny. V přístavbě by 
měly vzniknout 2 nové učebny, prostory 
pro družiny a nové šatny školy. Předběž-
ná investice je plánována ve výši cca 12 
milionů s realizací do dvou let. Vyhlášené 
výběrového řízení na projekční práce vy-
hrálo sdružení architektů Progres atelier.
• Zastupitelstvo vzalo na vědomí vyúč-
tování Slavnosti květů v roce 2014. Přes 
nepřízeň počasí tvořily příjmy včetně 

sponzorských darů 159 085,- Kč, výda-
je pak 236 376,- Kč. Městská část tak 
uhradila z rozpočtu částku 77 291,- Kč.

• Zastupitelstvo se zabývalo aktuálním 
průběhem soudního sporu s CPI Reality, 
a.s. a Czech Property Investments, a.s. 
o nájemné za pozemky parc. č. 286/4 a 
286/5 k.ú. Lysolaje pod budovou sou-
časné samoobsluhy. V jednom právě 
ukončeném soudním sporu za nájemné 
v období 2009-2011 nám bylo soudem 
dáno za pravdu a společnosti jsou po-
vinny zaplatit navýšené nájemné. Soud 
však rozhodl, že naše městská část pone-
se všechny náklady řízení. V současnosti 
setrváváme s výše uvedenými společnos-
ti v soudním sporu za nájemné v letech 
2007-2009, dále požadujeme doplacení 
navýšeného nájemného za období 2011-
2014 a podepsání řádné nájemní smlouvy.

• Zastupitelstvo schválilo poskytnutí úče-
lové neinvestiční dotace ve výši 10 000 
Kč na provoz Petanque clubu Lysolaje v 
roce 2014. PC Lysolaje je velmi aktiv-
ní a pořádá řadu akcí. Kromě petanque 
turnajů pro veřejnost byl klub také v 
letošním roce oficiálním organizáto-
rem šestého ročníku Lysolajského běhu.

• Přes léto budujeme varnu v MŠ Pam-
peliška. O zbudování varny se uvažovalo 
již od výstavby nové školky v roce 2007. 
Nyní nastala doba, kdy je nutné ji konečně 
zrealizovat. Jsem velmi rád, že se nám po-
dařilo vše zprocesovat, od zajištění finan-
cí až po vydání stavebního povolení, orga-
nizaci výběrového řízení na dodavatele a 
nyní jsme přistoupili k samotné realizaci. 
Pro vysvětlení. Doposud se va-
řilo pro mateřskou školu v ku-
chyni vedlejší základní školy. 
Důvodů ke změně bylo hned několik:

- v souvisloti s rozdělením příspěv-
kové organizace ZŠ a MŠ na dva 
samostatné subjekty k 1.1.2014

- nutnost uvolnění kapacity kuchyně v 
ZŠ, kde je možno vařit max. 295 jídel 
(současně se vaří na hranici kapacity a 
počítá se s navyšováním počtu žáků)

- možnost vařit jiné jídlo pro školní a 
jiné pro předškolní děti z hlediska výživy

- požadavky na hygienu a kvalitu jídla (je 
nevhodné jídlo převážet a poté ohřívat).
Investice ve výši cca 1,8 mil. bude hra-

zena z dotace hl. města, kterou se nám 
podařilo získat. Hotovo by mělo být včet-
ně kolaudace do konce srpna tak, aby 
se po prázdninách již vařilo v novém.

Součástí stavebních prací ve školce je i 
úprava málo využívaného zahradního al-
tánu v zahradě školky. Jedná se o vestav-
bu venkovních záchodků, které mohou 
být využitelné i pro veřejnost. Reagujeme 
tak na četné připomínky maminek, které 
chodí na dětské hřiště Lištička a nemají si 
kam odskočit. Názory, že ke stromu je to 
blíže, odmítám. Je zde dnes běžné očůrá-
vání stromů a od malých dětí máme také 
leckde hovínka. Zbudování záchodků by 
tak mělo pomoci. Tyto nově vzniklé toa-
lety budou moci také využít návštěvníci 
Kaménky, především pak při nově plá-
novaných akcích a oživení tohoto místa. 
Počítám zde ku příkladu s letní scénou 
ochotnického divadla a realizací projektu 
Park Kaménka ve výši 4 mil. Kč, o kte-
ré máme zažádáno z EU fondů. Pokud se 
záchodky osvědčí, budeme uvažovat o 
jejich instalaci taktéž na hřišti Na Vinici.

• Po našem dlouholetém úsilí nám byl 
Zastupitelstvem hl. m. Prahy na jeho 
posledním zasedání 19. 6. 2014 svěřen 
do péče pozemek č. 491/1 k.ú. Lysolaje 
o rozloze 55 249 m² (pole na Dolině) za 
účelem výstavby Seniorského domu. V 
současnosti vzniká ideová studie využi-
tí území, kterou vám brzy představíme. 
Osobně to považuji za velkou věc pro 
Lysolaje. Podařilo se nám svěřením po-
zemku definitivně zabránit výstavbě no-
vého sídliště bytových domů v této loka-
litě, na které již bylo v minulosti i vydáno 
územní rozhodnutí. Naše představa je vý-
stavba seniorského domu doplněna pou-
ze solitérní výstavbou rodinných domů. 

• Ještě na podzim letošního roku chceme 
začít ve spolupráci s Odborem městské-
ho investora (dále jen OMI) hl. města s 
kompletní rekonstrukcí ulice Sídlištní, 
částí ulice Poustka v úseku ul. Sportov-
ců - Fuksův statek a pěšiny mezi ulicí 
Květovou a hasičskou nádrží. Jak jsem 
vás již informoval, příprava prací se ne-
ustále prodlužuje a bohužel náš úřad ne-
může tyto skutečnosti ovlivnit. Doufám 
jen, že se vše co nejdříve vyřeší a bude 
ukončeno výběrové řízení na dodavatele 
stavby, které organizuje právě OMI. O 
začátku prací vás budeme informovat.
Přeji všem pěkné léto a v září na viděnou

Ing. Petr Hlubuček - starosta



4           LYSOLAJSKÝ ZRAVODAJ

HODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014

Hodnocení školního roku 2013/2014

Uplynulý školní rok můžeme považovat 
za další úspěšné období, kdy škola 
pokračovala ve svém rozvoji a zdárně 
tak navázala na předchozí léta.

Největší změnou bylo rozdělení základní 
školy a mateřské školy na dvě samostatné 
organizace, čímž bylo završeno 
dlouhodobé úsilí o dosažení tohoto 
cíle. Tento krok přináší přímé řízení 
obou škol a zjednodušení organizačních 
záležitostí, což se v praxi projevilo již v 
druhé polovině školního roku, neboť k 
faktickému rozdělení došlo k 1. 1. 2014.
K související změně názvu školy 
probíhala široká veřejná diskuse a 
výsledkem je prestižní a inspirativní 
název Základní škola Járy Cimrmana 
Lysolaje, ke kterému se hrdě hlásíme.
Mateřská škola ponese ve svém názvu 
sympatickou květinu Pampelišku. 
Na základě výsledku konkurzního 
řízení byla do funkce ředitelky MŠ 
Pampeliška jmenována dosavadní 
vedoucí učitelka Denisa Vranová.

Počet žáků školy nám v posledních letech 

stále utěšeně roste a je možno konstatovat, 
že v naplněnosti školy a tříd jsme již 
dosáhli dlouhodobého koncepčního plánu. 
Další zvyšování počtu tříd školy již do 
budoucna nepovažujeme za vhodné nejen 
z důvodů kapacitních, ale i vzhledem 
ke snaze o zachování charakteru menší 
školy s rodinnou atmosférou. Zájem o 
naši školu se opětovně projevil také při 
zápisu do první třídy v lednu. Předem 
jsme avizovali otevření pouze jedné třídy 
s maximálním počtem 26 žáků. Počet 
žádostí k zápisu tento počet převyšoval 
téměř dvojnásobně. Přednost měly 
děti s trvalým bydlištěm v Lysolajích, 
velkou část zájemců z okolních obcí 
jsme, bohužel, museli odmítnout.

V dalších směrech navazujeme na 
předchozí úspěšné roky, a tak bychom se 
s podrobným hodnocením v jednotlivých 
ohledech v podstatě opakovali. Z 
nejdůležitějších ukazatelů úrovně školy je 
třeba vyzdvihnout dlouhodobou stabilitu 
a vynikající profesní kvality našeho 
pedagogického sboru, který má největší 
zásluhu na postupném vybudování a 
udržování velmi dobrého jména naší 
školy nejen v obecním, ale i regionálním 

měřítku. Za zmínku nepochybně stojí 
i letos dosažené kompletní vybavení 
všech tříd interaktivními tabulemi, což 
bylo jedním z hlavních cílů modernizace 
výuky. Výuku angličtiny od 1. třídy, 
přítomnost rodilých mluvčích ve výuce, 
úzkou spolupráci se dvěma zahraničními 
školami, velké množství vzdělávacích 
akcí, širokou nabídku zájmových 
kroužků, úspěchy v soutěžích či prezentaci 
školy na veřejnosti bychom mohli již 
považovat za samozřejmost, ale za vším 
je třeba vidět dobře odvedenou práci 
a velké množství vynaložené energie.

V neposlední řadě bychom rádi zmínili 
výrazně pozitivní atmosféru školy, která 
mezi učiteli, ostatními zaměstnanci, 
žáky i rodiči panuje. Zdá se nám, že 
začínáme být naladěni na podobné vlně, 
za což patří velký dík všem zúčastněným, 
neboť to je právě to neuchopitelné, co 
činí naši školu jedinečnou. Zároveň 
si tím k 80. výročí založení lysolajské 
školy dáváme ten nejlepší dárek.

  Dana Lukášová 
a Michal Hevák, vedení školy

GRILOVÁNÍ NA ZAHRADÁCH
V poslední době se nám množí stížnosti ob-
čanů na častý zápach a kouř z ohňů v ozduší.
Pálení jakéhokoliv odpadu je však ze zá-
kona o odpadech (zákon č. 185/2001 Sb.) i 
z obecně závazné vyhlášky hlavního města 

Prahy (vyhláška č. 5/2007 Sb. HMP) zaká-
záno. Týká se to tedy i odpadu ze zeleně. 
Pálit je možné pouze čisté a suché dřevo, 
které se použije jako palivo na otevřeném 
venkovním ohništi. V tomto případě ne-
jde o pálení odpadu, ale paliva. Bioodpad 
se přednostně kompostuje. Pokud občan 
nevlastní kompostér či nemá místo na 
založení kompostu, může bioodpad od-

vézt do nejbližšího sběrného dvora. Naše 
městská část zajišťuje 10 - 12krát roč-
ně odvoz bioodpadu velkoobjemovými 
kontejnery z předem avizovaných míst.  

K pohodě letních podvečerů, stejně jako k 
letnímu jídelníčku,  neodmyslitelně také pa-
tří grilované pochoutky a opékané buřtíky. 
Co si budeme povídat, z trouby to není ono.
Grilování je samostatnou oblastí a zálěží, 
jaký druh grilu používáte - elektrický, ply-
nový či na dřevěné uhlí a brikety. V tomto 
případě je nutné dodržovat bezpečnost při 
práci s grilem a ohništěm a využívat jej pře-
devším při k tomu vhodném  bezvětrném 
počasí  a v denní době tak, abychom kou-
řem a zápachem neobtěžovali své sousedy. 
Lysolajské údolí je hlubokou soutěskou s 
komínovým efektem směrem dolů k Vltavě 
a pokud někdo griluje, opeká si buřty nebo 
dokonce pálí odpad na své zahrádce, tak je 
poté zamořena kouřem velká část Lysolaj. 

ÚMČ Praha - Lysolaje

 
VYHLAŠUJEME 

NEDĚLI DNEM KLIDU!

Bez hlučného 

sekání trávníků 

motorovými sekačkami, 

řezání dřeva cirkulárkami 

či jiných 

obtěžujících činností.

Respektujte, prosím,
svoje sousedy.

Děkujeme.
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Jelení příkop
Dnešní tip je mimořádně vhodný pro hor-
ké letní dny. Málokde najdete tak osvěžu-
jící stín jako u Brusnice v Jelením příkopu.
Ten tvořil přirozenou ochranu Pražského hra-
du, jeho svahy byly proto převážně holé, až Ka-
rel IV. nechal jižní svah osázet vinnou révou. 
Roku 1534 král a pozdější císař Ferdinand I., 
první Habsburk na českém trůně, nechal přes 
příkop zbudovat dřevěný most, zvaný Prašný, 
přes který se chodilo do Královské zahrady. 
Most ale roku 1541 shořel. Po čase jej nechal 
Rudolf II. znovu vystavět, tentokrát už zděný 
a dvoupatrový. Jedním patrem chodil plebs, 
druhým směl pouze císař. V půli roku 1757 byl 
i tento zapálen pruskou pumou. Zbytky mostu 
byly při úpravách Hradu roku 1771 zasypány 
mohutným valem a Brusnice svedena do štoly 
a to je situace, která v podstatě trvá dodnes.
Jeleni v Jelením příkopu opravdu byli, ale 
jen krátce, někdy od počátku 17. století, 
poslední byl zastřelen roku 1743 za fran-
couzského obléhání Prahy. Pro zajímavost, 
císař Karel VI. byl tak pohodlný, že jele-
ny střílel přímo z oken Španělského sálu.
V roce 1831 byla dolní část Jeleního příkopu 
v souvislosti s budováním Chotkovy silnice 
zkrácena a Brusnice svedena do potrubí, ze 
kterého se dostane až na Kosárkově nábřeží do 
Vltavy. Jelení příkop ale málem dostal mno-
hem tvrdší ránu, pražská obec koncem 19. sto-
letí uvažovala, že dnem příkopu povede silni-
ce a dokonce tramvaj. Tedy tramway. Naštěstí, 
jak už to u mnohých plánů pánů z magistrátu 
často bývá, z věci sešlo. Za časů tatíčka Ma-
saryka se pro změnu v horní části Jeleního 
příkopu vyskytovali medvědi. Ty dostal TGM 
od legionářů ze Sibiře a jiných zapadlých kou-
tů, chov byl pak v 60. letech ukončen. Dnes 
už tuto kuriozitu připomíná jen domek med-
vědáře. Nyní k jednotlivým zajímavostem:                  

• Masarykova vyhlídka. Terasa ve tvaru basti-
llonu je dílem Josipa Plečnika z let 1922-24. Je

Masarykova vyhlídka

 dodnes přístupná, jen cesta je trochu krkolom-
nější a nesmí vás znervóznit spousta cedulí se 
zákazem vstupu a občasná přítomnost vojáka.
• Ponocný – pískovcová socha je dílem 
žáků kamenické školy v Hořicích, vznik-
la podle modelu Franty Úprky. Město Ho-
řice ji darovalo prezidentovi Masarykovi

Socha Krakonoš

k jeho 75. narozeninám, tedy v roce 1925.
• Krakonoš – socha z hořického pískovce tro-
chu připomíná obra přímo od mistra Brauna, 
ve skutečnosti je dílem Františky Tupecké 
z roku 1957 (pozn. redakce - hořický písko-
vec byl také použit na zhotovení uměleckých 
děl při letošním I. Sochařském sympoziu 
v Lysolajích). Za prezidentování Václava 
Havla byl roku 2002 dle návrhu arch. Josefa 

Pleskota proražen tunel mezi horní a dolní 
části Jeleního příkopu. Mimochodem – dolní 

Jelení příkop

část byla velice střeženým prostorem, pro-
tože si tu soudruzi v 50. letech zbudovali 
kryt. Dnes tu hlídkuje jen Pyramidální trpas-
lík Kurta Gebauera z roku 1992. A ještě dvě 
zajímavosti z dolní části příkopu, roku 1621 
bylo pod Bílou věží nalezeno tělo Marti-
na Früweina z Podolí, vězněného pro účast 

Gebauerův trpaslík

v protihabsburské rebelii.  Leč ani sebevraždou 
se nevyhnul potupnému trestu, jeho tělo bylo na 
Staroměstském náměstí také rozsekáno a části 
rozvěšeny na přístupových cestách do Prahy.
Smutnější událostí byl nález těl 21 lidí, 
které 7. a 8. května 1945 povraždili na-
cisté. Místo nálezu je označeno štíhlým 
obeliskem, vpravo před vstupem do Stá-
jového dvora je pak pamětní deska. fefík

TIP NA VÝLET

vizitky, razítka, letáky

reklamní plachty s oky

vše pro Vaší reklamu

www. .cz

LYSOLAJSKÝ DIVADELNÍ 
SPOLEK

Vážení příznivci ochotnického divadla při 
Místní knihovně Petra Šabacha Lysolaje, 

příští schůzka se koná dne 24. 8. 2014 
od 18:00 hodin v restauraci U Valentů. 

Tentokrát již vybíráme konkrétní divadelní 
kus a na podzim začínáme zkoušet. 

Přijďte všichni, 
předchozí zkušenosti nejsou nutné.
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HORIZONT - Denní stacionář pro seniory
V Suchdole se nachází malý denní staci-
onář pro seniory. Je dobře dostupný i pro 
případné zájemce z Lysolaj a navíc se v 
poslední době uvolnila ve stacionáři ka-
pacita. Proto snad nebude od věci s touto 
sociální službou seznámit čtenáře Lyso-
lajského zpravodaje. Třeba se na území 
této MČ najde někdo, kdo by ji mohl po-
třebovat. 
Denní stacionář je služba, které má umož-
nit osobám s různým druhem postižení co 
nejdéle zůstat doma, v jejich přirozeném 
prostředí a vztazích. Klienti stacionáře 
jsou většinou lidé, kteří nemohou zůstá-
vat sami, potřebují stálou a průběžnou 
péči, pozornost a přítomnost další osoby, 
zároveň však nepotřebují nepřetržitou 
zdravotnickou péči. Náš stacionář vyu-
žívají nejčastěji senioři se syndromem 
demence. 

Ve stacionáři najdou bezpečné prostředí, 
přiměřené množství podnětů i společen-
ský kontakt s personálem i ostatními kli-
enty v době, kdy se jim nemohou věnovat 
jejich pečující příbuzní.
Pobyt ve stacionáři pomáhá uživatelům 
udržovat denní režim. Den i týden má 
ustálenou strukturu. Personál pomáhá v 
celkové orientaci, snaží se udržovat je v 
realitě (která se jim stále více rozvolňuje), 
stará se o přiměřený přísun podnětů (kte-
ré si uživatelé už nedovedou hledat sami), 
pomáhá se sebeobsluhou atd.
V poskytování péče dbáme na to, aby 
co nejvíce běžných činností vykonávali 
klienti sami, zvláště pokud jde o sebeob-
sluhu a péči o vlastní osobu. Personál je 
klientům k dispozici pro případ, že někte-

rou (pro zdravé lidi běžnou až banální) 
činnost opravdu nezvládají. Snažíme se 
však vyvarovat toho, abychom tyto čin-
nosti dělali za klienta, když např. vidíme 
zaváhání, nejistotu atd. Pomoc se snaží-
me stupňovat úměrně tomu, jak u kon-
krétních klientů postupuje nemoc. Často 
je to náročnější a zdlouhavější než klien-
ta v těchto oblastech zastoupit. Snaha o 
zachování co nejvíce schopností (zvláště 
těch, které mají lidé běžně zautomatizo-
vány, ale u osob s demencí přestávají být 
samozřejmé) je však jedním z mála nefar-

makologických prostředků, kterými se dá 
postupující nemoc zpomalovat.
Kromě neformální komunikace ve staci-
onáři společně pročítáme denní tisk, cvi-
číme mysl i tělo, zpíváme, chodíme na 
procházky, staráme se o kočky a křečka, 
dochází sem za klienty slečna se psem, 
se zájemci jezdíme na výlety, pečeme ko-
láče, věnujeme se výtvarným činnostem 
atd. Dále využíváme různé podpůrné te-
rapeutické metody (fyzioterapii, dramate-
rapii, muzikoterapii ...), které sem chodí 
vykonávat odborné lektorky. Stručně 
řečeno, snažíme se, aby program byl do-
statečně zajímavý a rozmanitý. Zároveň 
však dbáme na to, abychom klienty sta-
cionáře nezahlcovali podněty a aktivitami 
(pokud je jich moc, může to pro někoho 
být stresující ) a aby bylo dost času na od-
počinek. Všichni se zapojují podle svých 
možností a zájmu. 

Kromě klientů samotných je služba po-
mocí také jejich pečujícím příbuzným. 
Péče o osoby se syndromem demence je 
časově i psychicky velmi náročná, zvláš-

tě pro jejich příbuzné. Ti jsou v celkové 
situaci navíc emočně zainteresováni, 
což náročnost situace umocňuje. Chtějí 

své blízké mít u sebe doma co nejdéle a 
jsou proto v péči o ně velmi motivovaní. 
Zároveň však i oni potřebují mít čas pro 
sebe. Někteří chodí do zaměstnání, potře-
bují navštěvovat úřady, lékaře, nakupovat 
nebo si od náročné péče prostě jen trochu 
odpočinout. Většinou jsou to právě pří-
buzní, kdo o využívání stacionáře zprvu 
projeví zájem. 

Stacionář funguje v pracovní dny od 7:30 
do 16:30. Klienti jej samozřejmě nemusí 
navštěvovat každý den. Je celkem obvyk-
lé, že mají zájem o návštěvy 2-3x týdně. 
Na dopravě do stacionáře a zpět domů se 
mohou podílet i pracovníci stacionáře. 

Podrobné informace najdete na www.do-
movhorizont.cz

Případné dotazy a upřesnění vám rádi 
zodpovíme na tel. číslech 233 101 421 
nebo 608 237 198. 
     
 Jiří Přeučil, DS Horizont

NOVĚ V LYSOLAJÍCH! 
GELOVÉ NEHTY A PRODEJ KOSMETICKÝCH DOPLŇKŮ 

Zkušební provoz, zaváděcí ceny! Rádi Vás uvidíme. Více info na 776 04 17 40. 

 V případě zájmu je také možné 
kontaktovat pracovníky Úřadu 

MČ Praha - Lysolaje 
na tel. 220 921 959 nebo emailu 

Marie.stedra@praha-lysolaje.cz, 
kteří vám rádi poradí či případně 

tyto služby zprostředkují.
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Za humny 
• Od doby, kdy přišlo v Afghánistánu o 
život pět vojáků Armády České republi-
ky, začali lidé u Památníku českosloven-
ských zahraničních vojáků před budovou 
Generálního štábu na Vítězném náměstí 
v Dejvicích spontánně zapalovat svíčky a 
pokládat kytice k uctění jejich památky. K 
památníku přicházeli lidé všech věkových 
kategorií, beze slov, zapálili svíčku nebo 
položili květiny. Na místě byl velký počet 
svíček a květin, objevila se i česká vlajka a 
pod svíčkami se nacházely krátké vzkazy.  

• Krajský soud v Brně potvrdil čtvrtmili-
onovou pokutu radnici Prahy 6, uloženou 
přede dvěma lety Úřadem pro ochranu 
hospodářské soutěže. Důvodem byl ten-
dr na odstraňování graffiti. Radnice uza-
vřela smlouvu se společností Bartoň a 
Partner za více než 27, 7 milionu korun, 
ačkoli firma nedoložila v plném rozsa-
hu požadovanou praxi, a proto měla být 
z tendru vyřazena.  Mluvčí radnice Hal-
moši uvedl, že radnice pochybení odmítá. 
Zbývá už ji ale jen jedna možnost, kasační 
stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu.

• Ve Střešovicích je po více než půl roku 
oprav opět otevřené muzeum MHD. Na-
bízí i nový unikátní exponát. Staré tram-
vaje, autobusy a dokonce i trolejbusy do-
plnila souprava motorového a vlečného 
vozu, která prezentuje vzhled tramvají 
v období druhé světové války. Toto ob-
dobí dosud v muzeu MHD nebylo za-
stoupeno žádným exponátem. Na první 
pohled se od ostatních vozů liší tím, že 
má v rámci protiletecké ochrany obyva-
telstva modrou barvou zatemněná okna.
Za posledních šest měsíců prošla hala Mu-
zea MHD rozsáhlou opravou s cílem zvý-
šit požární odolnost dřevěných konstruk-
cí krovů pocházejících z roku 1909. Stálou 
expozici „Muzea městské hromadné do-
pravy v Praze“ otevřel dopravní podnik v 

historickém objektu tramvajové vozovny 
ve Střešovicích v roce 1993. Pro dospě-
lé základní vstupné činí 35 korun a pro 
děti ve věku od šesti do 15 let 20 korun. 

• V rámci rekonstrukce železniční tratě 
mezi Roztoky, Bubenčem a Holešovicemi 
zůstává po celé léto uzavřen průjezd pod 
mostem v Mlýnské ulici v Podbabě. Ob-
jížďka je vedena Podbabskou ulicí. Ome-
zen je i provoz na železnici, který po dobu 
rekonstrukce funguje v jednokolejném 
režimu. Součástí rekonstrukce trati je i 
výstavba nové železniční stanice v Pod-
babě. Ta byla zahájena na konci května a 
termín dokončení je na konci roku. „Úpl-
né dokončení se předpokládá v prvním 
čtvrtletí roku 2015, polovina zastávky, ve 
které již budou zastavovat osobní vlaky, 
bude zprovozněna letos na konci srpna,“ 
sdělil místostarosta Prahy 6 René Pekárek.
Současná zastávka Bubeneč nebude po 
zprovoznění zastávky Podbaba fungo-
vat pro osobní vlaky. Dále bude vedena 
jako výhybna, kde se křižují vlaky. „Svý-
mi technickými parametry neodpoví-
dá dnešním trendům v oblasti osobní 
železniční dopravy. To je také důvod 
výstavby nové zastávky,“ uvedl tiskový 
mluvčí SŽDC Jan Ptačinský. Historic-
ká výpravní budova v Bubenči zůstává 
v majetku Českých drah. Budova nadá-
le nebude využívaná pro drážní provoz, 
bude uzavřena, zakonzervována a pří-
padně nabídnuta k prodeji novému vlast-
níkovi, který najde nové využití,“ sdělil 
Petr Šťáhlavský z tiskového oddělení ČD. 

• Písecká brána je přes léto uzavřena. 
Historický objekt z roku 1721 projde ná-
ročnou rekonstrukcí, která povede k zá-
chraně této památky, jedné ze čtyř docho-
vaných bran novověkého opevnění Prahy.
Písecká brána se dlouhodobě potýká se 
zvýšenou zemní vlhkostí a zatékáním, kte-
ré způsobuje chybějící a nefunkční hyd-
roizolace. Dochází k zatékání do interiéru 
a postupné degradaci cihelného zdiva 
stropních kleneb. Přestože podle statiků 
nehrozí akutní nebezpečí zřícení kleneb, 
stav zdiva se může poměrně rychle zhor-
šovat a z dlouhodobého hlediska se jedná 
o neudržitelný stav. V havarijním stavu 
jsou i reliéfy čelní stěny v ulici K Brusce, 
kde by bez urychleného řešení došlo k 
rozdrolení ozdobných prvků. Letní opra-

vy jsou prvním a nejnákladnějším kro-
kem k celkové sanaci objektu. Potrvají tři 
měsíce a budou stát dvacet milionů korun. 

• Majitel Student Agency Radim Jančura 
navrhl ministru dopravy Prachařovi plán 
na obchvat Prahy, který je sice o 23 km 
delší, ale vyhýbá se obcím a nepotřebu-
je tolik tunelů a mostů a tudíž vyjde na 
asi 30 miliard korun, přičemž varianta 
Ředitelství silnic a dálnic ČR počítá s 56 
miliardami. Okruh v tomto trasování vy-
užívá severní variantu severozápadní čás-
ti okruhu, tzv. variantu Ss, kterou trvale 
prosazuje MČ Praha-Lysolaje společně s 
MČ Praha-Suchdol a dalšími městskými 
částmi tak, aby její výstavbou a především 
provozem nebylo poškozeno životní pro-
středí v Lysolajích a zdraví našich občanů.

• Podle společnosti Herzmann, která pro-
vedla v červnu průzkum, by říjnové volby 
do pražského zastupitelstva vyhrála TOP 
09 s bezmála 20 %. Trojkoalice Starostů a 
nezávislých, Strany zelených a KDU-ČSL 
má šanci dostat 17 %, ANO 15,5 %, ČSSD 
12 %, ODS 10,4 %, KSČM 7,4 %, Svobod-
ní 5,4 % a Piráti 5 %. Kandidátku TOP 
vede primátor Tomáš Hudeček, STAN a 
spol. bývalý radní Petr Štěpánek, ČSSD 
vede ředitel motolské nemocnice Ludvík, 
ODS exprimátor Svoboda, KSČM poslan-
kyně Semelová, Svobodné Jiří Payne a 
Piráty Jakub Michálek. Současný starosta 
MČ Praha-Lysolaje Ing. Petr Hlubuček 
bude na podzim nejen obhajovat pozici 
starosty městské části, ale bude také kan-
didovat do Zastupitelstva hl. m. Prahy v 
koaliční kandidátce na 10. místě za Sta-
rosty a nezávislé. V Praze 6 je známa pou-
ze samostatná kandidátka STAN, kterou 
vede Jan Lacina. „Čestný občan“ Lysolaj 
Petr Šabach je také na kandidát-
ce hnutí Starostové a nezávis-
lí do Zastupitelstva MČ Praha 6. 

Pokračování na straně 13.



8             LYSOLAJSKÝ ZPRAVODAJ

Uplynulá čtyři léta na lysolajské radnici
S koncem volebního období bych rád 
shrnul čtyřleté působení na lysolajské 
radnici. Je však na vás samotných, abys-
te posoudili, co se povedlo a co nikoliv.

• Za zásadní považuji, že se podařilo 
dokončit rozsáhlou přestavbu základ-
ní školy. Škola má nyní nový stravo-
vací provoz a tři třídy v půdní vestav-
bě. Rozdělili jsme ZŠ a MŠ na dvě 
příspěvkové organizace, které získaly 
nové názvy ZŠ Járy Cimrmana Lysola-
je a MŠ Pampeliška, kde v současnosti 
také dokončujeme výstavbu kuchyně. 

• Byly zrekonstruovány komuni-
kace v lokalitě Dolina a ještě v le-

tošním roce bude zahájena kom-
plentní rekonstrukce Sídlištní ulice.

• Vysázeli jsme stovky stromů a bez-
počet další zeleně. Vznikla tak ku 
příkladu platanová alej v ulici Štěp-
nice či Mariánská alej z červeně 
kvetoucích jírovců u Božích muk. 
Velmi oblíbenou se stala tradice výsadby 
nových stromů se svými patrony. Většina 
našich občanů již má „svůj strom“, patro-
ny se staly i významné osobnosti z kultur-
ního a společenského života hl. m. Prahy.
V Houslích se daří postupně obnovovat 
třešňový sad ze stromků naroubo-
vaných štěpy původních odrůd. 

• Sanovali jsme narušené skalní bloky 
kaňonu v Houslích, přírodní kulturní pa-
mátce a za pomoci Svazu ochránců pří-
rody a účasti ministra životního postře-

dí zde otevřeli novou naučnou stezku.

• Zvýšili jsme plochy udržova-
né zeleně a zintenzivnili jejich 
údržbu. Vytvořili tří nové parky.
U zázračné studánky vzniklo sportovi-
ště pro všechny generace, na němž je 
vedle posilovacích strojů i petanquové 
hřiště. Zrodil se i lysolajský petanque 
club, jehož členové již získali čet-
ná ocenění na významných soutěžích. 
Z evropských fondů se nám podaři-
lo získat 1,3 milionu korun a moh-
li jsme tak lysolajským dětem předat 
nové hřiště Na Vinici. Dnes už si má-
lokdo vzpomene na zanedbaný kus 
pozemku kdysi zrušených zahrádek.

•  Máme za sebou také první etapu zrodu no-
vého parku Kaménka, který již nyní slou-
ží k procházkám a odpočinku a nový mos-
tek toto území propojil s Mateřskou ulicí.

• Na cestě spojující Lysolaje a Šárecké 

údolí byla instalována Boží muka,  kte-
rá daroval naší městské části sochař Ště-
pán Ratay a  dne 3. dubna 2011 je také 
osobně požehnal mons. Dominik Duka.

• Naistalovali jsme v Lysolajích nový 
mobiliář v podobě laviček, odpadko-
vých košů, cedulí a především jsme 
zavedli pytlíky na psí výkaly. 
Nezapomněli jsme tak ani na čtyřno-
hé členy rodiny. Pro bezpečné ven-
čení a výcvik psích miláčků byla 
obyvatelům Lysolaj předána dvě oplo-

cená psí hřiště osazená prvky agility. 

• Udělali jsem pořádek v nájemních 
smlouvách na obecní pozemky. Pře-
devším podpisem nových nájemních 
smluv se zahrádkářskými koloniemi 
jsme  odvrátili hrozbu v podobě 31 mi-
lionů korun, které by musela městská 
část vyplatit jako náhradu za hodnotu za-
hradních chatek postavených na obecních 
pozemcích. Zároveň s novými smlouva-
mi jsme však dali zahrádkářům jistotu 
dalšího hospodaření a ti o své pozem-
kové dílce začali opět usilovně pečovat. 

• Díky dohodám s restituenty se po-
dařilo vyřešit vleklé spory o pozemky 
okolo domů Bytového družstva  Ly-
solaje I. (Na Vinici), a majitelé domů v 
ulici Dolina si mohli do svého vlastnic-
tví odkoupit léta užívané předzahrádky.

• Došlo ke zlepšení dopravní obslužnosti 
MHD, zkrátily se intervaly mezi jednot-
livými autobusovými spoji a především 
pak prodloužením linky 160 přes no-
vou zastávku v Sídlištní ulici, vzniklo 
nové propojení Lysolaj se Suchdolem. 

• V Lysolajském údolí byly instalovány 
dva informační radary. Opakovaně na-
mátkově probíhá měření rychlosti projíž-
dějících vozidel policejním radarem. Obě 
opatření přispěla ke zvýšení bezpečnosti 

na místní komunikaci. Musím však dodat, 
že zde je potřeba hledat další rezervy a 
možnosti zklidnění dopravy, především 
na páteřní komunikaci Lysolajské údolí.

Pokračování na straně 9.
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Pokračování ze strany  8.

• Podařilo se nám udržet v Lysolajích 
služebnu městské policie. Strážník Ing. 
Vít Bumbálek slouží v Lysolajích stabil-
ně již čtvrtým rokem a za jeho působení 
se mnohé změnilo k lepšímu. Díky jeho 
detailní znalosti místních poměrů se na 
něho mohou občané s důvěrou obracet. 

• Již 2 roky funguje na úřadě měst-
ské části knihovna Petra Šabacha. 
Disponuje několika sty titulů, které 
knihovně věnovali lysolajští občané. 
Navíc pravidelně dochází k ob-
měně knih z tzv. výměnného sou-
boru Městské knihovny Praha. 
Od léta tohoto roku při místní knihovně 

funguje i obnovený ochotnický spolek.

• Zavedli jsme novou podobu Lyso-
lajského zpravodaje, kdy inzerce po-
krývá minimálně 50 procent nákladů.

• Prosadili jsme v Lysolajích nulo-
vou toleranci k hazardu a zakázali 
provoz výherních hracích automatů.

• Letos odstartoval již 6. ročník celo-
pražsky oblíbeného Lysolajského běhu. 

• Rozšířili jsme nabídku kultury i spo-
lečenského vyžití.  Neustále inovovaný 
program Slavnosti květů v loňském roce 
přitáhl rekordní účast 2 000 návštěvníků.

 

• Nový web městské části byl v roce 2013 
oceněn třetím místem v soutěži Zlatý erb, 
který každoročné vyhlašuje hlavní měs-
to mezi jednotlivými městskými částmi.

• Každoroční bohatý adventní program 
byl loni korunován vznikem vyřezávané-
ho Lysolajského betlému od akademické-
ho sochaře a místního patriota Milana Vá-

chy. Ten také osadil svojí kamennou růžicí  
fontánku u pramene Lysolajského potoka. 
Vedle již tradičních akcí si své místo zís-
kaly i akce nové, jako jsou oslavy dne dětí, 
drakiáda a další. Stále větší popularitě se 
těší Lysolajské babí léto, jehož součástí 
je prestižní cena nejlepšího Zahradníka 
roku a soutěž O nejlepší lysolajský koláč.
Podařilo se zorganizovat veřejností velmi 
dobře vnímané 1. sochařské sympozium.

• Spolupracovali jsme s okolními městský-
mi části, obcemi i hlavním městem. Nej-
užší spolupráci jsme navázali se sousedy 
ze Suchdola. Důkazem toho byl letošní již 
2. společný reprezentační ples Suchdo-
la a Lysolaj. Se suchdolskými nás trvale 

spojuje také společné úsilí proti výstavbě 
nové paralelní dráhy na letišti v Ruzyni a 
odpor proti trasování severozápadní části 
pražského okruhu v jižní variantě, tzn. v 
těsné blízkosti Lysolaj. Obě tyto stavby by 
zásadně poškodily životní prostředí naší 
městské části, znehodnotily by ceny míst-
ních nemovitostí a zhoršily kvalitu života.

• Zefektivnili jsme práci našeho úřadu a 
dali jsme do pořádku archiv. Nakoupi-
li jsme novou  techniku na údržbu ko-
munikací i zeleně. Dali jsme práci ně-
kolika nezaměstnaným z úřadu práce. 

• Zájem o bydlení v Lysolajích stále stoupá. 
Každoročně vítáme čím dál tím víc malých 
občánků - zkrátka Lysolaje žijí a mládnou.

• Podporovali jsme naše dobrovolné 
hasiče, fotbalisty v TJ Sokol a podpo-
řili jsem vznik lysolajského petanque 
clubu a Mateřského centra Liška.
Na poslední Slavnosti květů jsme oce-
něnili významné občany a spolky, 
za jich přínos rozvoji městské části.

• Ctili jsme tradice a historii. Byl zde 
objeven významný archeologický nález 
v podobě sídliště z doby kamenné se za-
chovalou kostrou původního obyvatele.

Vnímám v Lysolajích výraznou změnu 
ve vztazích mezi lidmi. Již se nedělíme 
na starousedlíky a přistěhovalce, horňá-
ky a dolňáky, přestali jsme řešit rozdíly 
v politickém smýšlení i nevraživost mezi 
některými místními rodinami či jednot-
livci. Hrany se obrousily, válečné sekyry 
byly zakopány a všichni Lysolajští zača-
li táhnut za jeden provaz. Jde nám totiž 
všem o stejnou věc, aby Lysolaje byly 
naším domovem, kde se nám dobře žije.  

Ing. Petr Hlubuček - starosta

LETNÍ HRANÍ PETANQUE
V červnu byl odehrán turnaj o po-
hár „Únětického UBU kulového krále“. 
Dopolední program byl zaměřen na celé ro-
diny i na hráče, kteří nikdy pétanque nehráli. 
Odpoledních utkání se účastni-
la tříčlenná družstva. Družstvo Ly-
solaj obsadilo krásné druhé místo. 
Blahopřejeme a zároveň zve-
me všechny příznivce hry pé-

tanque na lysolajské hřiště „U zázračné studánky“, kde se uskuteč-
ní již tradiční turnaj začátkem září současně se „Zahradníkem roku“.

Ivana Majerová



80 LET  
OD ZALOŽENÍ

ZŠ V LYSOLAJÍCH

Srdečně zveme absolventy, bývalé učitele a všechny příznivce 
 

NA OSLAVU 80. VÝROČÍ  
ZÁKLADNÍ ŠKOLY LYSOLAJE, 

 

která se uskuteční v pátek 19. 9. 2014.

V 10 hodin zasadíme společně s panem ZDEŇKEM SVĚRÁKEM 
památný strom u příležitosti přejmenování  školy na  

ZÁKLADNÍ ŠKOLU JÁRY CIMRMANA LYSOLAJE. 

Oslava začne ve 14 hodin otevřením školy veřejnosti.

Součástí programu bude výstava dokumentů z historie školy, 
doprovodný kulturní program – vystoupení žáků školy, hudební 

skupiny, divadla, 2. ročník Běhu Járy Cimrmana a další akce.
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ZPRÁVY ZE ŠKOLY

Květen a červen 2014 v Základní 
škole Járy Cimrmana Lysolaje

V okamžiku, kdy budete číst tyto 
řádky, budou již všechny děti 
na prázdninách. Minulý článek 
informoval o jarních akcích naší školy. 

• Od poloviny května získávaly děti 
mnoho dalších zkušeností pestrým 
způsobem. Velmi pěkně se rozvíjí 
spolupráce s občanským sdružením 
Ábel. Formou zážitkové výuky děti 
poznávají způsob práce v zemědělství 
v minulosti. II.B a IV.B viděly, jak se 
dříve běžně sázely brambory a jak bylo 
nutné připravit políčko před sadbou.

• Žáci druhé třídy získávali zážitky v jiné 
oblasti – podnikli exkurzi na Pražský hrad. 
V projektu poznávání Prahy pak později 
pokračovali výpravou na Vyšehrad.

• Na matematické soutěži Pythagoriáda 
zastupovala naši školu Bára Navrátilová. 
V silné konkurenci žáků ostatních 
pražských škol a prestižních víceletých 
gymnázií obsadila krásné 3.-4. místo.

• IV.A i B trénovaly dovednosti a 
znalosti účastníka silničního provozu 
na dopravním hřišti ve Vokovicích 
a následně, o pár týdnů později, i na 
dopravním hřišti u letohrádku Hvězda.

• VIII. a IX. třída navštívily 
výstavu Tim Burton a jeho svět. 

• III. třída se vypravila v rámci „Dne 
kostelů“ ke kapličce svatého Václava 
na Suchdole. Děti se dozvěděly mnoho 
zajímavostí z historie nejbližšího 
okolí svého bydliště. Prohlédly si i 
výstavu originálů ilustrací ke knize 
Martiny Špinkové „Anna a Anička“. 

• Dne 23.5. odjela V. třída za poznáním 
do Telče a Třebíče. Děti si prohlédly 
obě města a vyzkoušely svou zdatnost 
v lanovém centru. Následně se za nimi 
vypravili i žáci celého druhého stupně.

• V týdnu od 26.5. do 30.5. proběhla ve 
škole akce „Přines a vyměň“. Kdokoli 
mohl přinést oblečení, ze kterého 
vyrostl nebo je už nechce nosit a mohl 

si na oplátku odnést oblečení jiné. 

• Koncem května začal intenzivní 
plavecký výcvik pro děti ze třetí třídy. 
Během deseti lekcí se děti zdokonalily 
v plavecké technice, procvičily si skoky 
do vody z bloku i z třímetrového můstku.

• Den dětí oslavily všechny děti ze školy 
už tradičně bowlingovým turnajem. 
Také paní učitelky z družiny připravily 
ke Dni dětí zábavné hry a soutěže.

• První červnový týden odjely II.B, IV.A 
a IV.B na školu v přírodě na Želivku a 
do Krkonoš. Všechny děti si tento týden 
náramně užily a vrátily se nadšené.

• Dne 4. června si vyslechly
děti přednášku o první pomoci. (Před 
prázdninami  se    takové    poučení   velmi  hodí.)

• 12.6. se konal tradiční Lysolajský běh. 
V rámci dopoledního programu se děti 
účastnily v hojném počtu a bojovaly 
ze všech sil. Paní učitelky se nenechaly 
zahanbit a utvořily dvě štafetová 
družstva. Zvítězilo družstvo „Pankáčů“

• 13.6. si IV.A, IV.B a V. třídy vyslechly 
přednášku na ekologické téma „Odpady“ 
pořádanou letištěm Václava Havla.

• 16. června navštívila celá škola 
inspirativní dětské muzikálové 
představení „Prastarý příběh lásky“.

• 17.6. se uskutečnila významná akce pro 
budoucí školáky - setkání prvňáčků a jejich 
rodičů s paní učitelkou, které proběhlo na 
zahradě školy spojené s táborákem a hrami.

• I letos splnili žáci deváté třídy svůj 
poslední školní úkol – vypracovat 
absolventskou práci na vybrané téma a 
formou prezentace s ní seznámit mladší 
spolužáky. Některé práce a prezentace 
byly velmi zdařilé a svědčí o dobré 
připravenosti jejich autorů na další cestu 
životem. Vybraná témata byla velmi 

atraktivní, např. Design a dřevo, Tanec, 
Budoucí ropná krize, Kosmetické služby, 
Využití copteru, Chameleon a teraristika. 

• V posledním školním týdnu se 
vždy bilancuje, hodnotí, vyhlašuje, 
uklízí. Slavnostní zakončení školního 
roku proběhlo v tělocvičně školy za 
přítomnosti pana starosty. Rozloučili 
jsme se s 9. třídou, která si připravila 
zábavné vystoupení, proslov a 
poděkovala pedagogickému sboru. Také 
se vyhlašovala osobnost a třída roku.

Přejeme všem příjemné prožití prázdnin.
Jaroslava Mikolášová

KONTEJNERY NA 
BIOODPAD

4. 10. 2014 od 9:00 do 12:00 hodin   
 ul. Štěpnice - ZO Na zavážkách  

18. 10. 2014 od 13:00 do 16:00 hodin
ul. Květová – ZO Laťka

18. 10. 2014 od 13:00 do 16:00 hodin
ul. Poustka - ZO V Háji 

ANKETNÍ OTÁZKA

V minulém čísle Lysolajského zpra-
vodaje jsme vám položili otázku, 

zda máte zájem se zapojit aktivně do 
kulturního dění v Lysolajích a 

vzkřísít společně s námi ochotnické 
divadlo.

Na základě vašeho zájmu již proběhly 
dvě schůzky znovuzrozeného ochotnic-
kého spolku. Přidejte se k nám, od září 

začínáme zkoušet!

Anketní otázka letního dvojčísla:
Měli byste do budoucna zájem o letní 
filmové promítání pod širým nebem? 

Těšíme se na vaše reakce. 
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Mateřské centrum Liška 

Letní odpočinek i plánování 
Přejeme pěkné slunečné léto, dostatek 
zábavy, hub, borůvek a jiných letních ra-
dostí. Prázdniny ubíhají a my v Lišce plá-
nujeme novou sezónu, která pro nás začne  

už na konci srpna, kdy proběhne příměst-
ský tábor „Cesta kolem světa za 5 dní“.  
Od začátku školního roku připravujeme  
rozšíření programu nejen pro maminky a 
děti, ale i pro širší veřejnost. Těšíme se, 
že si k nám najdou cestu další sousedé. 
Rozšíříme nabídku cvičení o jógu pro do-
spělé i pro děti, pokračovat bude i cvičení 
pilates. Novinkou bude středeční dopo-
lední program pro děti bez rodičů „Liščí 
herna“, která by měla umožnit rodičům 
na mateřské vyřídit si důležité pochůzky 
bez nutnosti brát s sebou děti na úřady či 
k lékaři. I nadále budou probíhat pondělní 
hudební a výtvarná dopoledne pro děti a 
rodiče. Chybět nebudou ani každoměsíč-
ní úspěšné kreativní úterky “Šikovná liščí 
tlapka”. Čeká nás nový projekt „Liščí uni-
verzita“, jenž nabídne přednášky a vzdě-
lávací setkání na žádaná témata, jako je 
uplatnění rodičů na pracovním trhu nebo 
výchova a rozvoj dětí. I v nastávající se-
zóně budeme spolupracovat se školkou a 
školou, budou zde probíhat oblíbená cvi-
čení a pokračovat bude i činnost ekolo-
gického kroužku Lišák. Děkujeme všem, 
kteří se uplynulý školní rok podíleli na 
chodu Lišky, společně jsme udělali velký 
kus práce. Těšíme se na další  společné 
zážitky a nova setkání. Aktuální infor-
mace najdete na webu www.mc-liska.cz.

Pondělní výtvarka a hudebka v Lišce
pondělí  9:30 – 11:30, 
začínáme  15. 9. 2014.

Dopoledne plné her, výtvarných čin-
ností, zpívání s klavírem, kytarou nebo 
s Orfovými nástroji. Program připra-

vují: Rut, Petra, Bára, Hana, Jitka.

PILATES PRO DOSPĚLÉ 
S NICOLE LUKÁŠKOVOU 
pondělí od 19:30,  
ukázková hodina 15. 9. 2014 

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

Středeční dopoledne v Lišce  

PILATES S HLÍDÁNÍM DĚTÍ  
středa od 8:30 – 9:30  

Cvičení pro zpevnění svalů a pánevního 
dna. Pro maminky s hlídáním dětí. Cvi-
čení vede Nicole Lukášková. Začátečníci 
i pokročilí vítáni, s sebou vezměte pod-
ložku na cvičení a větší šátek. Hlídání je 
potřeba domluvit předem na 775 210 624 
nebo na marcela@panoch.net. 

Liščí herna  - středa od 9:30 - 11:30 

Dopolední program pro děti od 2,5 
do 4 let bez přítomnosti rodičů. Pro-
gram zaměřený na kreativní a hra-
vé vyžití  vede certifikovaná chůva. 
Účast je třeba domluvit předem na 777 
625 878 nebo berutte@gmail.com. 

Čtvrteční podvečer  v Lišce 

JEMNÁ A HRAVÁ JÓGA PRO DO-
SPĚLÉ SE SOŇOU ZEMANOVOU

čtvrtek od 19:00 - 20:30, ukázková hodi-
na zdarma 18. 9. 2014  

Cvičení pro uvolnění, relaxaci, získání 
nové energie a harmonizaci těla i duše. 
Hodiny jsou vedeny jemnou a citlivou 
formou, cvičíme  jednoduše a klidně. 
Zpestřením jsou prvky her, které dodávají 
dynamiku a probouzejí spontánnost. Lek-
ce jsou otevřené všem a jsou vhodné i pro 
úplné začátečníky. Více na http://www.
mc-liska.cz/ nebo http://jogahrou.cz/, lek-
ce otevřeme, bude-li dostatečný počet zá-
jemců.  Činnost MC Liška probíhá v sále 
hasičské zbrojnice,  Lysolajské údolí 36, 

Praha Lysolaje. 

PŘIPRAVUJEME NA PODZIMNÍ 
MĚSÍCE: 

Liščí univerzita aneb Jak zpátky do 
práce? Zaměstnavatel vaše místo zrušil? 
Máte pocit, že po letech na mateřské nic 
neumíte a nemáte co nabídnout? Nejste v 
tom sami! Přijďte a získejte cenné rady a 
informace, jak se stát atraktivnějšími na 
trhu práce.

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

Liščí univerzita aneb Jak rozvíjet silné 
stránky dětí?
Tápete nad tím, jak najít a podpořit talent 
svého dítka? Nevíte, kdy a jak začít, co je 
vhodné a co už příliš? Víte, že nejúspěšněj-
ší jsou ti, kteří rozvíjeli svůj talent namísto 
toho, aby zmírňovali své nedostatky? Sou-
vislosti odhalíme a postupy vysvětlíme na 
přednášce pořádané ve spolupráci se Sítí 
mateřských center a společností Scio.

Marcela Blažková & Šárka Gabriel
 

 Lysolajský zpravodaj
Periodický tisk 

územního samosprávného celku
vydává: Úřad městské části

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

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

www. praha–lysolaje. cz
příště vychází: 1. 10. 2014 v nákladu

650 ks, uzávěrka 12. 9. 2014
periodikum je v evidenci

MK ČR E 11537
Za věcnou správnost textů

odpovídají autoři, příspěvky nemusí
vyjadřovat názor redakce.

Tisk zajišťuje Falon,
José Martího 31, Praha 6 – Veleslavín

www.falon.cz
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od 14:00 hodin 
 na hřišti u Zázračné studánky 

Pozdně letní program pro děti i dospělé 

Vyhlášení nejlepšího zahradníka roku 2014

Speciální kategorie – soutěž o nejchutnější 
Lysolajský koláč

Program
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 

petanquovém hřišti u Zázračné studánky! 

VÝPĚSTKY A SOUTĚŽNÍ KOLÁČE PŘIJÍMÁME 

OD 11:00 DO 13:00 hodin. 

Pokračování ze strany 7.

•  Vila Amonit, postavená loni v Tiché uli-
ci v Horoměřicích, získala jednu z Grand 
prix architektů 2014. Stavba, inspirovaná 
zavinutou schránkou fosilního měkkýše, 
je dílem známého architekta Petra Fuchse.

•  V Botanické zahradě v Troji probíhá vý-
stava jedovatých rostlin, návštěvníkům se 
představí nejzajímavější a nejjedovatější 
rostliny z České republiky i celého světa. 
Podle organizátorů spousta lidí netuší, 
kolik jedovatých rostlin si sami pěstujeme 
doma nebo na zahrádce. Třeba diffenba-
chie, kroton, oblíbený, ale velmi toxický 
oleandr, trnovník akát, štědřenec, lilek po-
tměchuť, bolehlav, blín, vranní oko čtyřlis-
té, konvalinky, durman či skočec, nejčas-
těji se ale lidé otráví rulíkem zlomocným, 

který má nápadné modročerné bobule. 
Výstava, která potrvá do konce srpna, se 
koná ve venkovních expozicích, ve vý-
stavním sále i ve skleníku Fata Morgana.

• Po osmnácti letech skončil ve funk-
ci uměleckého šéfa Dejvického divadla 
dvaašedesátiletý herec a režisér Miroslav 
Krobot. „Neberu to nijak fatálně, spíš jako 
když se v knize obrátí další list. Prostě 
jsem se nechtěl zavázat k šéfování na další 
čtyři léta. Zvážil jsem si sobecky, co mě tu 
ještě čeká a co bych chtěl dělat já sám. A 
rozhodnutí bylo jednoznačné. Není to ale 
úplný odchod, zůstávám tady, budu hrát. 
Jsem stále členem Dejvického divadla, 
jen jsem se chytře zbavil odpovědnosti.“

• Především na výzkum v organické che-
mii se zaměří vědci v nové budově Ústavu 
organické chemie a biochemie Akademie 
věd ČR (AV ČR). Stavbu, která i s vybave-
ním stála více než miliardu korun, otevře-
li v Dejvicích v Kolejní ulici. Ústav se pro-
slavil díky unikátnímu výzkumu chemika 
Antonína Holého, po němž bude budova 
pojmenována. Příjmy z Holého patentů 
tvoří dodnes významnou část rozpočtu 
instituce. Ústav byl proto schopen stav-

bu i rekonstrukci vědeckého areálu fi-
nancovat z vlastních zdrojů a bez dotací.
Architektonický návrh nové budovy s la-
boratořemi i interiérem vytvořilo studio 
VPÚ Deco Praha pod vedením architektů 
Ivana Šroma a Kateřiny Maškové. Design 
objektu, do něhož se vejde na 130 zaměst-
nanců, byl vybírán s ohledem na maximál-
ní využití prostor areálu a na funkční za-
měření. A kritériem bylo také to, aby ladil 
s hlavní budovou na Flemingově náměstí. 
Ta je dílem bubenečského stavitele, žáka 
Jana Kotěry, Josefa Záruby - Pfeffermanna  
a Jana Zázvorky z 20. let minulého století.

•  Zajímavosti o historii barvení rostlin-
nými barvivy, tak o jednotlivých rostli-
nách a jejich použití poodhaluje nynější 
výstava v roztockém muzeu. V Čechách a 
na Moravě se barvíři dělili na černobar-
víře – ti barvili na černo, hnědo a modro 
– a krasobarvíře – ti zase na žluto, červe-
no a zeleno. Zdroje některých barviv se 
nacházely přímo u nás. Například mo-
řena barvířská se pěstovala kolem Pra-
hy a Brna v 17. století, boryt a šafrán po 
celý středověk v Čechách i na Slovensku.

fefík



ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLKY 
Celý červen jsme měli zaměře-
ný zejména na sportovní aktivi-
ty a poznávání světa kolem nás. 

• Hned 4. června jsme pro děti připra-
vili sportovní den. Děti soutěžily v 7 
disciplínách – skákání v pytlích, chůzi 
na chůdách, přetahování lanem, v hodu 
do koše, chůzi po lavičce s balonkem 
na lžíci, štafetě a v hledání bonbónů se 
zavázanýma očima. Za odměnu dostali 
všichni dárečky a na osvěžení meloun.

• Ve středu 11. června jsme měli v obou 
třídách ukázkovou hodinu dětské jógy. 
Připravila ji paní Zemanová, která k 
nám od září bude dávat svou dcerku. 
Cvičení se dětem líbilo a zaujalo je.

• Další sportovní vyžití měly děti při 
lysolajském běhu konaném 12. červ-
na. Účastnili jsme se ho poprvé a moc 
se nám akce líbila. Určitě se budeme 
chtít zúčastnit i v příštím roce. Děti do 
závodu daly veškeré své síly a nadšení.

• V pátek 6. června se ve školce 
konalo divadelní představení po-
hádky O námořníku Čepičkovi.

• Začátkem měsíce také proběhla v 
prostorách altánu na školní zahradě 
výstava dětských prací z výtvarného 

kroužku paní Zavadilové. Návštěvnost 
byla vysoká a práce opravdu výjimečné.

• V pondělí 23. června skončil pla-
vecký výcvik v Radlicích a kromě 
dvou dětí, které byly často nemoc-
né, zvládly všechny děti uplavat bez 
pomůcek alespoň kousek. Nejlepší 
plavkyní se stala Adélka Jíšová, kte-
rá uplavala 50 metrů prsa a 65 m znak.

• Celý měsíc jsme si s dětmi povídali o 
světadílech, České republice, pracovali 
jsme s globusem, četli pohádky jiných 
národů, vyprávěli si o Praze a na závěr 
tohoto tématu jsme se vydali na Pražský 
hrad. Měli jsme možnost prohlédnout si 
veškeré prostory Katedrály svatého Víta 
a Zlatou uličku. Děti byly rozdělené do 
dvou skupin a pozorně poslouchaly vý-
klad svých průvodkyň, které jim velmi 
pěkně přiblížily historii Pražského hradu.

• K závěru školního roku patří také slav-
nostní rozloučení se všemi předškoláky. 
V dopoledních hodinách bylo pro děti 
připraveno představení Sváťova diva-
délka – pohádka O Koblížkovi. Dětem 
se velmi líbila a moc se při ní nasmály. 
Odpoledne bylo na programu taneční 
vystoupení, po němž následoval slav-
nostní nástup a stužkování předškoláků. 
V letošním roce odejde do první třídy 

základní školy 21 dětí. Všichni jsou ši-
kovní a určitě se ve škole neztratí. My 
všem dětem přejeme, aby se jim dařilo, 
našly si dobré kamarády a stále je bavilo 
poznávat nové věci a svět kolem sebe.

• V úterý 24. června jsme se šli s dětmi po-
dívat za ovečkami na louku. Bylo krásné 
počasí, procházka byla příjemná, i když 
některým dětem se cesta zdála velmi 
dlouhá. Poslechli jsme si příběh o pas-
týři a nakrmili ovečky suchým chlebem.

• O prázdninách nás čeká přestav-
ba kuchyně a od září bude dě-
tem vařit naše nová paní kuchařka. 
Doufejme, že dětem bude chutnat.

Přejeme vám všem krásné prázdniny.
Denisa Vranová
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ROZLOUČENÍ
Pan Roman Košař zesnul dne 

31. 5. 2014 ve věku nedožitých 71 let.

Pan Ing. František Zeman, CSc. 
zesnul dne 8. 6. 2014

ve věku nedožitých 88 let.

Žili tady s námi. 
Uctěme jejich památku.

Červnové akce SDH Lysolaje
V měsíci červnu se náš sbor věnoval 
převážně preventivně výchovné čin-
nosti. Navštívili jsme celkem pět škol a 
školek, kde za velkého zájmu dětí i paní 
učitelek předvedli členové naší jednotky 
hasičské vybavení používané při likvi-
daci mimořádných událostí a přiblížili 
školákům některá úskalí hasičské práce. 
Hlavní atrakcí při těchto návštěvách byla 
naše Scania CAS 24, protižárový oblek 
OL 2 a impulsní hasicí zařízení IFEX.

V sobotu 21. 6. 2014 jsme přijali po-
zvání spřáteleného sboru na oslavu 140 
let výročí založení SDH Říčany. Během 
oslav probíhaly ukázky práce výjezdo-
vých hasičů. Velice se líbili především 
mladí hasiči z SDH Kralovice, kteří 
předvedli vyproštění osoby a následný 
hasební zásah na hořící automobil. My 

jsme divákům prezentovali oblíbenou 
ukázku hasení hořícího muže IFEXem. 

Hlavním bodem oslav bylo předání a 
následné vysvěcení nového hasičského 
vozu Tatra CAS 32 jednotce SDH Říčany.
Během celých oslav probíhala soutěž 
TFA, které se zúčastnil náš člen Ven-
ca Nykodým a v lítém boji zde obsadil 
pěkné 15. místo. Tímto mu děkujeme 
za vzornou reprezentaci našeho sboru.                                          
 Anna Zapletalová

VO KONTEJNERY

12. 8. 2014 od 14:00 do 18:00 hodin   
 křižovatka Žákovská x Starodvorská 

   
9. 9. 2014 od 14:00 do 18:00 hodin
ul. Lysolajské údolí u č. p. 115



Klášter mnišek Kazatelského řádu 

Noc kaplí v Lysolajích již potřetí

Housle
Program u kaple Panny Marie Sedmibo-
lestné v Houslích byl letos věnován – u 
Zázračné studánky – zázrakům. A to zá-
zrakům tak velkým, že je většinou ani ne-
vidíme. Sedm malých plastik, zavěšených 
mezi stromy, bylo inspirováno Stvořením 
světa a doprovázeno texty jak z Bible, tak 
i krátkými informacemi a úvahami nad 
současným porozuměním vzniku ves-
míru, planety Země, života, nás lidí. Po-
slední instalace nesla název Propojování 
a vyzývala návštěvníky k spoluúčasti: 
každý si mohl vybrat svoji barevnou niť 
a proplést, zamotat, přivázat a odvázat 
svoji jedinečnou cestu mezi ostatními…
První návštěvníci přišli ze školy. Děti ze 
školní družiny zde našly v horku vítané 
osvěžení při hře u potoka, nadšeně proplé-
taly svoje „cesty“ v Propojování a také si 
mohly vyrobit z barevných bavlnek vlast-
ní hvězdičky. Tmavé nebe před čtvrtou 
hodinou bylo opravdu varovné – všechny 
textilní plastiky naštěstí díky laskavosti 
pánů sochařů včas skončily v úkrytu v 
„boudě“ a staly se tak alespoň symbolicky 
malou součástí Lysolajského sochařského 
sympozia. Po bouřce byly zase vráceny 
mezi stromy – nad závěje krup a teprve 

pomalu vysychající potoky vody – a kaž-
dou plastiku osvětlilo světlo malé baterky. 
A přišli ještě další stateční návštěvníci: 
malí vyráběli nové hvězdičky a užívali 
si pobíhání v loužích, ti velcí prohlíželi 
výstavu a ti poslední odcházeli již téměř 
za tmy. Jen instalace Propojování dopadla 
trochu jinak, než bylo naplánováno: kon-
strukce i s propletenými cestami spadla za 
bouře do bláta a po novém postavení již 
zdaleka nebyla tak barevná… Ale i to bylo 
vlastně „ze života“, jak podotkla jedna 
účastnice: cesta člověka je leckdy trochu 
jiná, než si ji plánujeme, někdy nás čeká i 
ten pád do bláta – a je důležité, když nám 
někdo (nebo Někdo) pomůže zase vstát.

Boží muka
Naši přátelé z Podbaby připravili velmi 
atraktivní program – výstavku zajímavých 
Biblí a chůzi po laně. Toto stanoviště však 
vrtochy počasí utrpělo nejvíce. Několik 
odvážlivců však přece jen přišlo. Chceme 
poděkovat hlavně paní Lubě Antochové a 
Josefu Fukovi za nadšení, bez kterého by 
Boží muka zůstala v dešti zcela opuštěná.

Zvonička na návsi
Pro ty, kteří si chtěli již tradičně obejít 
všechna posvátná místa Lysolaj, bylo 
letos toto zastavení nejsmutnější. Ani 

ne hodinu po zahájení zvonění se opět 
utrhla šňůra zvonu. Už se to stalo v mi-
nulých letech dvakrát, a podvakrát se 
vždy v nešťastnou chvíli objevil pan 
Jiruš z Vokovic, který na místě prove-
dl provizorní opravu. Tentokrát jsme se 
snažili ho kontaktovat už předem, ale 
okolnosti mu nedovolily ani předcho-
zí kontrolu, ani nám nemohl pomoci ve 
chvíli nouze. Zmoklého zvoníka Petra 
Zháňala nám bylo upřímně líto. Podaří 
se nám zvon do příštího roku zprovoznit?

Klášterní kaple
V klášteře nebyly vrtochy počasí tak ci-
telné, jen malých zvoníků přišlo po dešti 
o něco míň – o to déle však mohli zvonit! 
Letos byl program prostší, bez přitažli-
vých společných akcí. Víc se to podobalo 
té prapůvodní „Noci kostelů“, při které 
kostelník zapomněl zamknout dveře kos-
tela, a lidé se přicházeli jen tak podívat. I 
u nás byla po večerní modlitbě kaple ote-
vřená. A lidé přicházeli se podívat. A chtě-
li si povídat. Děkujeme za návštěvu všem, 
kteří přišli, víte, kde jsme, přijďte zase.

sestra Diana a Alena Zavadilová

FOTOSOUTĚŽ

Fotografie Ing. Jiřího Karvánka 
ze sousedské vodácké výpravy 

- dodnes funkční přívoz 
p. Proška z vyprávění Oty Pavla. 

Gratulujeme k výhře. 

Téma následujícího dvojčísla: 
Babí léto v Lysolajích.

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

 ŽIVOTNÍ JUBILEA
 Pan Otakar Svoboda
nar. 29. 5. 1939 - 75 let

Pan Zdeněk Hálek
nar. 17. 6. 1944 - 70 let

Pan Ladislav Fojtík
nar. 3. 7. 1929 - 85 let

Paní Assunta Bradáčová
nar. 3. 7. 1944 - 70 let
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Paní Alena Lvovská
nar. 4. 7. 1944 - 70 let

Paní Olga Wankeová
nar. 12 7. 1929 - 85 let

Paní Mária Machýčková
nar. 12. 7. 1934 - 80 let

Paní Marie Šenová
nar. 19. 7. 1944 - 70 let

Jubilantům upřímně gratulujeme.
Přejeme vše nejlepší a hodně zdraví do 

dalších let.



Lysolajský běh – opět s rekordy
Ve čtvrtek 12. června se konal 6. ročník Lyso-
lajského běhu, který v mnohém předčil všech-
ny ročníky minulé. Lysolajský běh dopoledne 
tradičně zahajují dětské kategorie školní mlá-
deže. Letos prvně úvod závodu patřil před-
školákům mateřské školy a to jak naší, tak i z 
pozvané MŠ Šárynka na trati 100 m. Následně 
proběhly závody dětí naší ZŠ podle věkových 
kategorií na tratích 360 m, 630 m a 1050 m. 
Po doběhu každé dítě dostalo drobný dárek a 
první tři v každé kategorii diplomy, které pře-
dával starosta Lysolaj. Dopoledních závodů 
za krásného počasí se zúčastnilo rekordních 
212 dětí. Dětské kategorie zpestřil vložený 
závod tříčlenných štafet učitelského sboru.

Podvečerní hlavní závod na 6000 m byl v 
počtu 145 startujících také rekordní, byť jen 
o jednoho závodníka v porovnání s rokem 

2013. Závodilo se v 11 věkových kategoriích. 
Náročnou kopcovitou trať se startem i cílem 
u ZŠ v Mateřské ulici ve skutečně letním po-
časí zdolal v novém traťovém rekordu Michal 
Procházka ze SABZO Praha v čase 20:35 
min. a tím překonal o 5 vteřin čas z roku 2013, 
který držel čtyřnásobný vítěz Jiří Wallenfels 
(Sokol Vinohrady). V ženách zvítězila Iva 
Melisová z Prahy 6 časem 23:50 min. Traťo-
vý rekord z roku 2012 časem 22:17 min. stále 
drží Kamila Gregorová z AC TEPO Kladno. 
Velkým potleskem uvítali diváci nejstar-
šího závodníka, kterým byl devadesátiletý 
Miloslav Zelinka ze SABZO Praha, účast-
ník všech šesti ročníků Lysolajského běhu. 

Je potěšitelná i rostoucí účast obyvatel  Lyso-
laj a i v tom je nový rekord, bylo jich už 19. 
Mezi startujícími byli i tři starostové měst-
ských částí, a to Dolních Chaber, Libuše a Ly-
solaj, ale také tři zvoníci z katedrály sv. Víta. 

Pořadatelé velmi rychle zvládli zpracová-
ní výsledků i předání cen vítězům jednotli-
vých věkových kategorií – opět za osobní 
účasti starosty Městské čtvrti Praha–Lysola-
je. A ještě jeden rekord – tradičně je vyhla-
šován nejstarší a nejmladší závodník. Tím 

nejstarším byl letos, ale i ve všech 5 před-
chozích ročnících, Miloslav Zelinka. Nej-
mladším závodníkem na trati 6000 m byl 
6 letý Patrik Sedláček z OK Roztoky. Ten re-
kord je v rozdílu 84 roků mezi startujícími.

Po vyhlášení výsledků zamířila většina star-
tujících k ohni, kde si každý mohl opéct špe-
káčky a za doprovodu živé hudby kapely Třetí 
dech hodnotit průběh závodu. Na školní zahra-
dě bylo živo až do pozdních večerních hodin. 
Soudě podle ohlasů závodníků, ale 
i diváků a pořadatelů lze konsta-
tovat, že šestý ročník se vydařil.
Již nyní začínají přípravy ročníku sed-
mého a všichni doufáme, že bude mi-
nimálně tak dobrý, jako ten letošní.

Těšíme se na vás!
                                                         Miloš Šimon             


