Lysolajský
zpravodaj
Měsíčník MČ Praha – Lysolaje

Úvodní slovo
Milí sousedé,
přiznám se, že mám rád ten čas, kdy listí
ještě nezlátne, ale zelená už není tak intenzivní, ten čas, kdy je na přírodě vidět,
že ten největší rozmach má již za sebou,
že nastává doba sklízení, třeba i toho, co
zasel někdo jiný.
Dovolím si být dnes poněkud osobnější, neboť jsem začátkem září vstoupil do
věku, kdy už třeba básníku Vrchlickému
říkali jeho vrstevníci slovutný kmete. Tak
– slovutný nejsem ani náhodou a právě
toho kmeta bych si ještě nějaký ten rok
odpustil. Za své osobní štěstí považuji to,
že – jak se vznešeně říká – svá tři jubilea
jsem měl možnost prožít právě v Lysolajích. Přijde mi to jako včera – když mi
před 10 lety ve své velkorysosti kamarád
Ondra Špaček propůjčil pro mou oslavu
svou úžasnou galerii a to samé zopakoval
i pět let po té. Ještě jednou díky – Ondro
– jsi velkorysý kamarád. Teď ho to táhne
více na jih, tak mu přeji, ať i tam se mu
daří.
Na svou šedesátku jsem pozval rozvětvenou rodinu, známé, kamarády
a též udělal docela zajímavou zkušenost. Když někoho pozvete, tak jsou
vlastně dvě možnosti: buď ten dotyčný
přijde a nebo nepřijde. Když vás poctí
návštěvou, pak obyčejně zavzpomínáte, postesknete, jak ten čas letí a pokud
ani vy ani on nejste abstinent či vyléčený alkoholik, stvrdíte to něčím ostřejším. Když nastane ta druhá varianta, že
nepřijde – jsou pak zase dvě možnosti:
buď se omluví, že třeba byl na výplachu
žaludku či tlustého střeva, uvízl v dopravní zácpě, pomáhal neznámé babičce se
zásobou dříví na zimu či se opaloval na
Riviéře a nebo se zkrátka neomluví. Zase
jsou dvě možnosti: nepátráte a nebo naopak po pár dnech vás popadne bázeň
cože s ním je, že se ani neozývá. Když
pak zavoláte a dozvíte se, že ten dotyčný
prostě jen zapomněl, trošku se vám sevře
srdíčko. Ale pak si – jako v mém případě
– řeknete, že s trojitým by-passem se toho
nemá moc riskovat, situaci reálně zvážíte
a řeknete si, že zapomínat je lidské, že
ten dnešní světa běh je tak překotný,
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že člověk vypustí z hlavy i to, že by měl
pravidelně brát léky na tlak či deprese
a nebo, že před jídlem si má umýt ruce.
Vše odpuštěno, toho panáka holt dáme
až se opět nějaká příležitost naskytne.
Vždy je těch variant několik, ale chtěl
bych zmínit jednoho zpěváka, kterému
asi měsíc před svou padesátkou jsem na
jedné společenské akci řekl: „Karle, ty
jsi kdysi dávno měl hit kde se zpívalo …
V úterý 3. září to je ten den v kalendáři…
no a to je taky den, kdy mám narozky,
tak doufám, že přijdeš“. To jsem jen tak
nadhodil, ani jsem nedoufal, že by to
vzal vážně, ale přišel: co přišel, sám svou
felicií dojel. Bylo těsně po povodních,
bloudil, mezi našimi zahrádkami ho prý
lišky a zajíci zdravili, dorazil, se všemi se
pozdravil, díky řízení si ani nepřiťukl, ale
odjel s tím, že za pět let to napravíme. Za
pět let volám, zda to platí: „ jistě“ zaznělo
na druhé straně drátu, „ale přijedu později, točím“. Přivezl ho jeho bratránek
skvělý Olda Havránek a už si i připil.
Tentokrát jsem ho 3 dny před oslavou
zastihl na koncertu v Drážďanech – jen
houkl do telefonu – „budu tam!“ To tam
bylo tentokrát na lysolajsko-dejvickém

pomezí – v ulici V šáreckém údolí ve
Villa Milada. Je krásná, charismatická
a díky jejímu velkorysému majiteli, kamarádovi Petru Němečkovi všichni říkali, že
se oslava vydařila. Karel přišel – přinesl
šampaňské, poseděl, poslechl si svého
bývalého spoluhráče Felixe Slováčka,
houslového virtuoze Jaroslava Svěceného, operní divu Markétu Mátlovou,
Moniku Absolonovou i svého letitého
konkurenta Dalibora Jandu s dcerou
Jiřinkou – s každým se pozdravil, kdo
chtěl, s tím se vyfotil, podepsal a kolem
půlnoci odcházel. Když jsem se s ním
u vchodu loučil a děkoval mu za účast,
jen tak mimochodem vytáhl s kapsy malý
zlatý americký cent z roku 1925 s tím, že
by mi rád daroval něco osobního. Velmi
neokázale, mezi čtyřma očima.
Asi jste poznali, že tím zpěvákem
je Karel Gott. Díky Karle, pro mě jsi
a vždycky zůstaneš obrovský frajer.
Prostě mám rád ten čas, kdy listí ještě
nezlátne, ale ta zelená už není tak intenzivní a vám všem, vážení spoluobčané,
přeji krásné nadcházející podzimní období.
Alexander Hemala

Foto: Michaela Zdražilová
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Léto končí, škola začíná

Zahradník roku Max Tesař podepisuje putovní rýč

Taktická porada

Stříbrný tým petanquového turnaje

Žabí muž převozníkem

Úžasnou nesoutěžní výzdobu vypěstoval pan Jaroslav Sterec

Slavnostní vítání prvňáčků

Nová podoba zadního traktu školy

Než se nové třídy zaplní...
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ZPRÁVY Z RADNICE
Dne 15. srpna 2012 se sešlo zastupitelstvo
na svém letním zasedání.
• Městská část Praha – Lysolaje byla
hl. m. Prahou vyzvána k odsvěření přírodní památky Housle. Zastupitelstvo však
neodsouhlasilo odsvěření těchto pozemků
a Housle tak nadále zůstávají ve správě naší
městské části.
• Zastupitelstvo schválilo prodej pozemků
v k.ú. Lysolaje – pozemek p.č. 554/5 o výměře 40 m2, 456/3 o výměře 7 m2, 456/4
o výměře 10 m2, 412/2 o výměře 72 m2,
412/3 o výměře 38 m2 a část pozemku
č. 415 o výměře 18,6 m2, ať už společnosti
PREdistribuce a.s. nebo soukromým vlastníkům. ZMČ schválilo zřízení věcného břemene se společností PREdistribuce a.s. na
pozemcích v ulici Květové, Laťka a Sídlištní na uložení elektrického vedení.
• Zastupitelstvo poskytlo účelovou dotaci
ve výši 20 000 Kč Občanskému sdružení
Sokol Lysolaje na pronájem fotbalového
hřiště k pořádání fotbalových utkání. Ačkoliv klub tradičně reprezentuje Lysolaje,
již 18 sezón nemá vlastní hrací plochu
a naši fotbalisté jsou tak nuceni trénovat
i hrát na cizích hřištích. Předpokládám, že
fotbalový klub budeme i nadále podporovat
a doufám, že místní kopaná přitáhne i naši
mládež.
• V minulém čísle Lysolajského zpravodaje jsme vás informovali o našem nesouhlasném stanovisku k projektu novostavby domu na adrese Lysolajské údolí
č. 108/70. Zastupitelstvo požadovalo vytvoření demontovatelného modelu 1:1. Stavebník však získal příslib vydání stavebního
povolení od Stavebního úřadu pro Prahu 6.
Stavba se nenachází v památkové zóně ani
zde nejsou hl. m. Prahou stanoveny stavební regulační plány. Stavební úřad by tak při
dodržení stavebního zákona stavební povolení vydal. Abychom zabránili této mohutné
a z našeho pohledu v této lokalitě nevhodné stavbě (projekt byl prezentován na
letošní Slavnosti květů – s odmítavým postojem občanů), byli jsme nuceni přistoupit
k dohodě. Stavebník upravil projekt, stavba
bude o poznání menší a celkově bude v naší
zástavbě působit méně rušivým dojmem.
Zastupitelstvo ustoupilo od požadavku vytvoření demontovatelného modelu a vydalo
souhlasné stanovisko k této nové variantě
stavby.
• ZMČ schválilo navýšení kapacity družiny základní školy na 150 žáků.
• Po dlouhých veřejných diskusích a složitých debatách mezi zastupiteli, občany,
zaměstnanci školy i rodiči dětí se zastupi-
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telstvo rozhodlo s konečnou platností od
1. 1. 2014 rozdělit základní a mateřskou
školu na dva samostatné subjekty. Bylo
tak rozhodnuto na základě žádosti ředitele školy podpořené závěry školské rady,
školské inspekce, pedagogického sboru
a dalších. Toto řešení si vyžádal především
velký nárůst počtu dětí jak v základní, tak
v mateřské škole v posledních letech. Doufám, že tímto krokem se ještě zvýší úroveň
a kvalita výuky a vzdělávání v naší škole,
nadále bude budována dobrá reputace naší
základní školy a mateřská škola si díky osamostatnění získá vlasní jméno a místo pod
novým vedením.
S rozdělením ZŠ a MŠ na dvě samostatné příspěvkové organizace bude spojeno
množství administrativních úkonů, kterých
se musíme zhostit. Budeme muset také
v příštím roce vyhlásit výběrové řízení na
ředitele či ředitelku školky a připravit se na
navýšení výdajů v rozpočtu pro následující
roky.
• Zastupitelstvo požádalo hl. m. Prahu
o svěření pozemku p.č. 491/1 k.ú. Lysolaje (pole mezi ulicemi Dolina a Štěpnice)
do správy naší městské části za účelem
realizace investičního záměru výstavby
seniorského domu. Samotný projekt bychom vám rádi představili v některém
z dalších čísel Lysolajského zpravodaje
a požádali vás o váš názor a podporu.
• ZMČ schválilo investiční záměr vybudování sportovně relaxačního centra Kaménka, který byl veřejnosti představen na
Slavnosti květů a setkal se s všeobecným
kladným ohlasem. Za školou by mělo
vzniknout dětské hřiště se zajímavými herními prvky, lanové centrum, altán, pergola
a dřevěný můstek, zajišťující propojení
s Mateřskou ulicí přes rokli. Všechny prvky by měly být zakomponovány do parku
s novými keři, stromy a záhony. Mohlo by
to být také místo vhodné k osazení sochařských prvků.
V letošním roce byly na pozemku provedeny terénní úpravy a v současnosti je
zde budován zahradní altán. Další realizace parku bude prováděna v následujících
letech v závislosti na finančních možnostech a získaných grantech a dotacích,
o něž bylo požádáno.
• Nejdůležitějším bodem programu zasedání zastupitelstva byla probíhající rekonstrukce základní školy. Řešili jsme jak
stavbu samotnou, tak především její financování.
Jsem velmi rád, že vás mohu informovat o tom, že rekonstrukci se podařilo
realizovat v předpokládaném termínu
i kvalitě, a to i včetně dodatečných prací.
Celkové náklady přesáhly 10 milionů korun, z toho 8 milionů korun bylo financová-
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Slavnostního přestřižení pásky se ujala radní hl.m. Prahy
JUDr. Helena Chudomelová

no z dotací získaných od Hlavního města
Prahy v tomto a minulém roce. Po zbudování tří nových učeben má naše základní
škola v současnosti kapacitu 400 žáků a pro
zkvalitnění výuky jsou téměř všechny třídy
vybaveny moderní technologií v podobě interaktivních tabulí.
Poslední týden před začátkem školního
roku, kdy se finišovalo se všemi stavebními i úklidovými pracemi, byl jistě pro
mnohé velmi stresující. Rád bych poděkoval všem, kteří nám pomohli, jmenovitě pak panu řediteli školy Ing. Hevákovi,
panu školníkovi Kočišovi, pedagogickému
i nepedagogickému sboru, zaměstnancům úřadu naší městské části i rodičům.
Těm všem patří dík za to, že v pondělí 10. září mohl být zahájen školní rok
2012/2013 ve zrekonstruované a zkrášlené budově naší základní školy. Mnozí
z vás si přišli prohlédnout nové prostory
školy i upravené okolí s novými chodníky a květinovými záhony při dni otevřených dveří, který proběhl první školní den
v odpoledních hodinách. Velký dík patří

Vážení,
ačkoliv jsem v Lysolajích pouze víkendovým hostem, nevynechala jsem
možnost v rámci „Dne otevřených
dveří“ navštívit zdejší základní školu. Prohlídka mě (i manžela) velmi
příjemně překvapila a potěšila.
Zdařilá citlivá rekonstrukce třetího poschodí, barevná výmalba interiéru, přiznané trámoví a nové schodiště se snoubí s účelně zařízenými
učebnami, kde nechybí květina. Téměř v každé třídě interaktivní tabule,
dobře vybavená učebna IT. Dnes vše
tolik potřebné pro současné trendy
moderní školní výuky.
Neobvyklá možnost sáhnout po
zajímavém titulu z knihovny, umístěné přímo v učebně nebo na chodbě,
evokuje myšlenku, že na zdejší škole
se čte. Nástěnky s prezentací škol-

Poslední úpravy květinových záhonů před začátkem nového
školního roku

taktéž paní Blažkové, Zháňalové a Burešové a dalším z Mateřekého centra Liška,
kteří připravili příměstský tábor nejen
v posledním srpnovém týdnu, ale hlavně v prvním týdnu v září, kdy musel být
z důvodu rekonstrukce školy posunut začátek školního roku. Mnozí rodiče využili
nabídky MC Liška, přihlásili své dítě na
tábor „Škola naruby“ a mohli tak v klidu nastoupit do práce. Náklady spojené
s pobytem dětí na táboře jsme lysolajským
dětem uhradili z pokladny městské části.
Dále bych vás chtěl informovat, a to
především lysolajské pamětníky, o novém
umístění památníku pražského povstání
5. 5. 1945.
Památník byl doposud umístěn před
hlavním vchodem do budovy školy. Byl tak
vystaven neustálým atakům dětí, které si
v jeho bezprostřední blízkosti hrály na školní zahradě.
Bylo zjištěno, že podstavec pomníku je
v havarijním stavu, bez ukotvení horního
kamene k podkladu. Hrozilo tak jeho vyvrácení.

ních a volnočasových aktivit vypovídají, že pasivita zde otevřené dveře
rozhodně nemá. Vstřícný pedagogický sbor s individuálním přístupem
k dětem, který ochotně reagoval na
naše dotazy, umocnil domněnku
o kvalitním takřka rodinném zázemí
školy.
Z příjemného prostředí jsme odcházeli upravenou školní zahradou
s myšlenkou, že Vám všem patří
VELKÝ DÍK za vynaložené úsilí
o vzdělávání, výchovu a budoucnost
dětí v této ne zrovna ekonomicky
příznivé době.
„Lysolajské základce“ do nového školního roku přeji hodně zdaru
a úspěchu.
S pozdravem a přáním všeho dobrého
Soňa Löscherová ☺

Při rekonstrukci školy, spojené s navýšením počtu žáků, vyvstala také nutnost zkapacitnění přístupu a rozšíření plochy před
školou. Byli jsme nuceni operativně přemístit pomník tak, aby před školou vznikl
volný shromažďovací prostor.
Pomník byl opatrně přemístěn a bezpečně ukotven pod lípou v ulici Mateřská,
v levé části školní zahrady. Čas ukáže, zda
je toto místo pro památník vhodné, či mu
ve spolupráci s vámi najdeme jiné důstojné
místo. Jedním z takových míst by případně
mohl být květinový cíp na křižovatce ulic
Žákovská – Sportovců. Vaše případné návrhy nám sdělte na ÚMČ.
S radostí jsem po prázdninách přivítal všechny žáky a zvláště pak prvňáčky
v naší zrekonstruované škole a věřte, že
48 nových prvňáčků je v Lysolajích číslo
nevídané. Jsem velmi rád, že jsem se pak
s mnohými z vás mohl setkat při slavnostní prohlídce naší školy vonící novotou
a sdílet s vámi pocit, že se tato rozsahem
i náklady zatím nerozsáhlejší realizace
opravdu podařila.
Potěšilo mě i setkání na naší největší
společné akci nadcházejícího podzimu.
Děkuji všem, kteří nám pomohli s přípravami druhého ročníku Lysolajského
babího léta v sobotu 8. 9. Gratuluji Haně
a Míše Císařovým, které právem získaly
1. místo v soutěži o nejlepší lysolajský koláč. Recept na jejich hruškový koláč najdete v pravidelné rubrice jako recept měsíce. Úctu a obdiv taktéž zaslouží letošní
zahradníci roku paní Svejkovská s panem
Tesařem ze zahrádkářské osady Zavážky, kteří společně předvedli, jak výborné
melouny se dají vypěstovat pod lysolajským sluncem. Překvapila nás i nečekaně
vysoká účast hráčů sobotního petanquového turnaje, již s tradiční účastí přátel
z Únětic. Nadšení a elán všem vydržel do
pozdních odpoledních hodin, kdy jsme
vyhlásili vítěze turnaje a předali jim věcné
ceny. Nezbývá, než popřát lysolajskému petangue klubu další úspěšnou sezonu.
Všem přeji prosluněné a pohodové babí léto!
Ing. Petr Hlubuček, starosta
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Tip na výlet
Nebušice

Dnes půjdeme jen
přes kopec – do Nebušic.
Nejstarší písemná zpráva o obci se
nachází v privilegiu
papeže Řehoře X.
z května 1273 pro
klášter premonstrátů na Strahově. V latinské listině se potvrzuje majetek kláštera a mezi 34 vesnicemi jsou uvedeny též Nebušice spolu
s nejbližšími Horoměřicemi, Sedlcem,
Chabry, Kněževsí a Chýní. Dokument
připomíná 300 let existence samostatného pražského biskupství, založeného
roku 973 za vlády knížete Boleslava
II. Papež Řehoř X. potvrdil existenci
a majetky celé řady klášterů v Čechách,
především pak jednotlivých klášterů
premonstrátských. Kdy se přesně staly Nebušice majetkem strahovského
kláštera se v písemném potvrzení zjistit nedá, pravděpodobně se tak stalo
nedlouho po založení kláštera, které je
písemně doloženo k roku 1143.
S různými peripetiemi byly Nebušice součástí strahovského panství až do
roku 1848.
Středověké Nebušice byly hlavně
sídlem vinařů, podobně jako například
Dejvice. Dnes už tu vinice nepotkáte,
jen některé viničné usedlosti v podobě
pěkné či nepěkné lze spatřit dodnes.
Šubrtka hned vedle lesu Hlásku ale
není skoro vidět, Šedivka je obyčejným
stavením v rekonstrukci, Ševčici skrývá
svah. Pěkně upravená je Markyta, též
Truhlářka poblíž další usedlosti Gabrielky. Ta je dnes rájem koní a jejich jezdců, ale v půli 19. století to bylo centrum
výroby klášterního vína.
Dominantou Nebušic je římskokatolický kostel sv. Cyrila a Metoděje, postavený v l. 1885-86. Jednolodní kostel
v novorománském stylu byl vybaven
soudobým vnitřním zařízením. Hlavní
vchod do kostela je z jižní strany, západní straně vévodí věž o čtvercovém
půdorysu se dvěma zvony. Hlavní oltář
zdobí sousoší patronů tohoto kostela,
u oltáře Panny Marie stojí křtitelnice
z červeného mramoru. Varhany zhotovil v roce 1886 pražský varhanář Karel
Schiffner. U kostela se nachází fara.
Nebušická farnost vznikla po dokončení kostela v roce 1886 přenesením od
kostelíka sv. Jana na Jenerálce.
V 19. století se Nebušice rozvinuly do
podoby příměstské osady. V roce 1843
měly 57 domů a 571 obyvatel, roku
1890 už to bylo 158 domů a 1332 lidí,
kteří zčásti pracovali v zemědělství, ale
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především ve dvou cihelnách a na pražských stavbách. Známá byla též zdejší
výrobna sýra.
V dobách, kdy se naše společnost
změnila v socialistickou, tedy v roce
1960 bylo velké území Nebušic zabráno hlavním městem. Okolí Jenerálky
bylo přičleněno k Dejvicím, mimo svoji obec se tak ocitla nejen Jenerálka,
ale i Dubový mlýn, usedlosti Vizerka,
Měliška, Zálužanka a Kuliška a Jehněčí dvůr, dnes sídlo archivu hlavního
města.
K Praze byly umenšené Nebušice připojeny v roce 1968 jako součást městského obvodu Praha 6, přičemž zde
nadále zůstal zachován místní národní
výbor. V listopadu 1990 pak vznikla
samosprávná městská část Praha – Nebušice.
Část Nebušic stále duchem připomíná poklidnou vesnici, zejména projdete-li se lesem zvaným Hlásek, který
krom starých lomů pojal i hřbitov roku
1884 založený.
Jinou část obce ale postihla choroba
jménem podnikatelské baroko. Krom
směsice nevkusných domů musíme
také poznamenat, že tu vyrostla mezinárodní škola.

Gabrielka

Markyta

fefík
(zdroj Miroslav Něnička a Wikipedia)

Truhlářka

Hlavní ulice

Ševčice

Fara a kostel

Hřbitov

6

LYSOLAJSKÝ ZPRAVODAJ

Přijďte na největší akci pro seniory
Eva Pilarová, Karel Štědrý, Pavlína
Filipovská, Naďa Konvalinková, Květa
Fialová, Eva a Vašek, Václav Postránecký a další umělci vystoupí ve dnech
5. – 6. října 2012 na veletrhu pro péči
a aktivní život seniorů SENIOR PRAHA
a kulturním festivalu SENIOR FEST, které se konají na Výstavišti v Praze Holešovicích vždy od 10 do 18 hodin.
Pestrá bude nabídka lázeňských pobytů, zájezdů, zdravotních pomůcek
a potřeb či léčebné kosmetiky za speciální veletržní ceny. K dispozici budou bezplatné poradny na téma péče

o zdraví, zrak, chrup, výživové poradenství, první pomoc či cvičení pro seniory. Navštívit můžete přednášku MUDr.
Martina Fučíka, primáře pražské oční
kliniky Gemini – očního chirurga
s dlouholetou praxí v operativní léčbě
šedého zákalu. MUDr. Tamara Tošnerová provede zájemce přednáškovým
blokem Tvořivost celým životem, Ing.
Danuše Steinová představí možnosti
trénování paměti. Své programy pro seniory i pro děti představí Policie ČR,
Hasičský záchranný sbor či Český červený kříž. Druhý den proběhne populární běh seniorů Seniorská míle, jehož

patronkou je paní Dana Zátopková. Běh
krásným prostředím Královské obory –
Stromovky je obohacen i o procházku
a také o kratší běh seniorů s vnoučaty
– Minimíli. Programem Vás po oba dny
provede Eduard Hrubeš. Vstupné na veletrh a festival je pouhých 20 Kč a navíc
v pátek i v sobotu proběhne slosování
vstupenek o krásné ceny. Společně oslavíme Mezinárodní den seniorů, proto
vezměte i své přátele, rodinu a známé
s sebou a přijďte si zpříjemnit podzimní dny.
Více informací naleznete na
www.seniorpraha.cz

….Tak už je to zase tady…
XV. ročník turnaje ve čtyřboji
„O pohár Lysolajského starosty“

Přípravy na slavnost vrcholí

volejbal

stolní tenis

ŘÁDKOVÁ INZERCE

tenis

nohejbal

Střešní tašky na prodej
Nabízíme k prodeji 3 500 kusů střešních
tašek „Bobrovka“ (tři roky staré, bývalá
krytina střechy základní školy).
Zn.: Levně, cena dohodou.
Informace na úřadu naší městské části
nebo na tel. č. 220 921 959, 777 855 465

se koná v sobotu 22. září 2012 v 8.30
– areál ČZU
Přihlásit se mohou dvojice do 11. 9. 2011
v restauraci u Valentů.
Startovné 300 Kč na osobu je nutné zaplatit
při zápisu hostinskému.
Na stolní tenis je nutné přinést si s sebou
do tělocvičny sálovou obuv.
Občerstvení zajištěno

Pilates –
pondělí 17:30 – 18:30
Kdo má zájem, nechť se hlásí
na úřadu MČ.
Jedná se o průzkum,
zda má cenu kurz otevírat.

LYSOLAJSKÝ ZPRAVODAJ

Za humny
• Za 48 hodin od vzniku rizika dokáže
360 lidí postavit v Praze protipovodňový
systém, který se na příštích osmdesát let
bude vypořádávat s velkou vodou, třeba
i tisíciletou. Přišel na zhruba čtyři miliardy. Místem, kde taková protipovodňová opatření nejsou, je Troja. Tam by byly
náklady vyšší než předpokládané škody.
Zatopeno by bylo území takzvaného
Podhoří, bytový dům Trojský mlýn, park
Trojského zámku a také část zoologické
zahrady. Podobná situace je i v Podbabě,
Sedlci a také v čistírně odpadních vod na
Císařském ostrově, jelikož se plánuje její
nová výstavba.
• V Dejvicích vznikne nová galerie. Bude
trochu specifická – zaměřená na onkologické pacienty, jejich blízké a podporující umělce. Jedná se o projekt Ireny
Kraftové, která vede občanské sdružení
Gaudia proti rakovině, jež poskytuje
psychoterapeutické služby pacientům
s touto blbou nemocí, ale také jejich
rodinám a blízkým osobám. Podařilo
se jí umluvit starostku a shodou náhod
a štěstěny objevit vhodný objekt – Na
Dionýsce 14. Radnice převzala záštitu nad celým projektem a alespoň pro
základní funkčnost prostor zrekonstruuje. Bude pak otevřen všem, kteří zde
budou chtít spočinout, oddechnout si,
zrelaxovat, ale i vystavovat. První výstava by měla proběhnout asi v půlce září
a bude prioritně zaměřena právě na onkologické pacienty.
• Jediná zachovalá potrubní pošta na
světě oslavila v srpnu 125 let svého bytí.
A zároveň vzpomněla na deset let od
svého konce při ničivých povodních.
Před třemi měsíci ji od Teléfoniky koupil
Zdeněk Dražil z firmy Windcom, který
ji chce revitalizovat. Potrubka měla od
30. let minulého století pět tras v celkové délce 50 kilometrů. Zpočátku ji využívali jen poštovní úředníci, pak si na
ni zvykli i ostatní úředníci, podnikatelé,
bankéři nebo novináři. Ještě za dob socialismu létalo potrubím denně 30 tisíc
pouzder. Rychlost přenosu dosahovala
skoro 10 metrů za sekundu. (zdroj S. Seďová, Právo)
• V pražských ulicích byl v srpnu spuštěn projekt Pragulic – poznej Prahu jinak! Pragulic je novým způsobem, jak se
přiblížit Praze. S průvodci, kteří ho mají
v krvi i v nohách – s bezdomovci. Cílem
projektu je dát jim šanci na normální život a posílit jejich sebevědomí. Prohlídka
Prahy s bezdomovcem je nevšedním zážitkem – krom poučení o historii města
se lze seznámit s příběhy průvodců.
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• V srpnu byly na ruzyňském letišti otevřeny vyhlídkové valy pro spottery (fotografové letadel) i veřejnost. První val se
nachází u hlavní dráhy letiště, označené
RWY 06/24, v Kněževsi. Druhý je v místě křížení přistávacích a vzletových drah,
přístupném z Hostivice. Z valu mohou
příznivci letadel fotografovat veškeré dění
na ploše nad úrovní oplocení letiště. (foto
J. Senohrábek, Veleslavín 39)
• V Písecké bráně představuje svoje akty
fotograf Jiří Steinbach. Výstava končí poslední zářijový den. Ve vinárně U hrušky
v pasáži Riviera na Vítězném náměstí zase
vystavuje své kresby Honza Faukner.
• Před břevnovským klášterem se 5. až
7. října uskuteční tradiční, tentokrát už
19. Břevnovské posvícení. V jeho rámci vystoupí několik hudebních skupin – Wooden Shoes, Bílá nemoc nebo Harry Band.
• U veleslavínského nádraží, kde se právě buduje nová stanice metra A, má vyrůst obří terminál pro 900 autobusových
spojů (na 28 linkách) a parkoviště pro
600 aut. Místní obyvatelé plány odmítají,
nelíbí se jim enormí nárůst emisí a hluku.
Jejich názory prezentuje občanské sdružení Veleslavín – Vokovice k životu. Inženýring dopravních staveb však již zahájil
územní řízení u stavebního odboru Prahy 6. Veřejné slyšení k němu bylo 28. srpna. Celkové náklady na veleslavínský terminál mají spolknout 1,3 miliardy korun.
• Rodinu lokálních plátků (Tamtam,
Břevnovan, Veleslavín 39, Cvrkot, Šestka) rozšířila před časem „Vaše6“. Třicetistránkový časopis s nákladem skoro
50 tisíc šéfuje Aleš Zavoral, grafikem je
známý kreslíř Tomáš „Pamp“ Souček.
Tisk je distribuován do různých obchodů a je zdarma. Zájemci jej mohou také
shlédnout na www.vase6.cz .

Potrubní pošta

Vyhlídkový val ruzyňského letiště

Stanislav Špoula - Karpaty

• Fotografie z Karpat (Banát a okolí)
z let 1978 – 1981 vystavuje v kavárně –
galerii Kabinet v bubenečské Rooseveltově ulici Stanislav Špoula. Expozice bude
k vidění do konce září.
• KFC na Vítězném náměstí myslí na naše
hladové žaludky i v noci. Nová provozní
doba končí od pondělka do čtvrtka ve dvě
ráno, v pátek a sobotu dokonce ve tři ráno,
v neděli je do jedné. (zdroj: Tamtam)
• Nejvíc peněz v ČR zaplatí lidé, kteří
tankují v Praze, o 70 – 80 haléřů za litr
proti celostátnímu průměru. Stejná je
situacie i u nafty. Nejlevnější pohonné
hmoty jsou pak v kraji Ústeckém.
fefík

Jiří Steinbach - akt
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Anketa měsíce
Z reakcí na anketní otázku letního dvoučísla je zřejmé, že ochotnické divadlo
má v Lysolajích nejen bohatou minulost,
ale i světlou budoucnost. Herci, autoři,
režiséři, nápovědy, osvětlovači a ostatní
nadšenci – hlaste se i nadále na ÚMČ.
Pokud elán vydrží, začne se zkoušet co
nevidět.
Anketní otázka na měsíc září:
Od 1. ledna 2014 dojde k rozdělení základní a mateřské školy, a vzniknou tak
dva samostatné subjekty s novým označením. Hledáme originální názvy pro
obě organizace. Spokojíte se s názvem
Základní škola Lysolaje a Mateřská škola
Lysolaje, nebo byste navrhli něco osobitějšího? Zamyslete se spolu s námi, po
které významné osobnosti, např. lysolajském rodákovi či patriotovi, či po jakém
místě či významné události by mohly
nést naše školy pojmenování.

Dobrota NA ZÁŘÍ
Vítězný hruškový
„Lysolajský koláč“
S touhle dobrotou zabodovaly na Lysolajském babím létu dámy Císařovy
u odborné poroty. Kdo neochutnal,
prohloupil.
Na výtečný koláč budeme potřebovat:
4 hrušky, 320 g polohrubé mouky,
200 g cukru, 2 dcl oleje, 150 g měkkého tvarohu, 3 lžíce mléka, 2 celá vejce,
½ citronu, ½ sáčku prášku do pečiva,
1 lžičku citronové kůry

Kontejnery na bioodpad
22. 9. 2012
ul. Štěpnice – Zavážka
9:00 – 12:00 hod.
22. 9. 2012
ZO V Háji – ul. Poustka
9:00 – 12:00 hod.
29. 9. 2012
ul. Květová – ZO Sadová
13:00 – 16:00 hod.
6. 10. 2012
ul. Sídlištní 13:00 – 16:00 hod.
Velkoobjemový kontejner
8. 10. 2012
stanoviště ul. Lysolajské údolí
u č.p. 115/33 14:00 – 18:00 hod.

Podzimní ping-pongová
sezóna
právě začíná
Volné seskupení přátel stolního tenisu
se nenápadně probojovalo do druhé
sezóny. Ač slunko ještě trochu hřeje,
Novoroční turnaj se přece jen blíží
a i trochu potrénovat je třeba.
Zájemci o vážnou hru hodnou profesionálů i o legraci při nápaditých kreacích amatérů okolo pingpongového
stolu, informujte se na ÚMČ. Městská část zakoupila nový ping-pongový
stůl, který je umístěn v sále hasičské
zbrojnice. Neotálejte. Vnitřní stůl je
k dispozici pouze jeden a jak si všichni
z dětství pamatujeme, hra více než čtyř
hráčů současně se v minulosti většinou
neosvědčila.

Omyté oloupané hrušky zbavíme jadřinců, nakrájíme na čtvrtky
a pokapeme citronovou šťávou. Mléko, tvaroh, cukr, vejce, olej, mouku,
prášek do pečiva a citronovou kůru
vymícháme dohladka. Těsto nalijeme
do formy, vyložené pečícím papírem,
a poklademe loupanými hruškami,
které mírně vtlačíme do těsta. Pečeme
zvolna při 170 stupních dozlatova.
Dobrou chuť přejí Hanka a Míša

LYSOLAJSKÝ ZPRAVODAJ
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Tenisová škola Tallent
vita. Jde o individuální sport, který
učí děti vytrvalosti, soustředěnosti
a umění fair – play.
Zároveň podporuje zdravý rozvoj dítěte, jeho pohybové i psychické vlastnosti.
Tím nejlepším co můžeme našim dětem dát, je pohyb a pokud
vaše dítě není na kolektivní sporty,
tenis je ideální alternativou.
Neváhejte tedy a společně s rodiči přijďte strávit příjemné sportovní odpoledne.

Připravuje PODZIMNÍ TRIMEST
tenisových kurzů, který začíná od
24. 9. 2012. Pro všechny předškoláky, školáky i dorost jsme připravili
nové středisko ve vaší lokalitě a to
při ZŠ Lysolaje jak budou vypadat
tréninky se můžete zdarma přijít
podívat na seznamovací odpoledne
s tenisem při ZŠ Na Okraji ve čtvrtek 13. 9. od 17.30 hod.
Ukážeme Vám jak probíhá tréninková hodina a rádi zodpovíme
Vaše dotazy ohledně tenisu.
S výukou dětí máme bohaté zkušenosti, jde nám především o zapojení všech svěřenců do cvičení
a her po celou dobu tréninku.
Přesvědčte se, že tenis je pro děti
vhodná mimoškolní sportovní akti-

Těšíme se na Vás
Informace získáte
na www.tallent.cz
nebo na tel.:
224 815 871, 603 527 172

Mateřské centrum Liška v Lysolajích
Program na září/říjen 2012
Čtvrtek 20. 9. od 16 hodin v Houslích
výtvarné dílny, hry a soutěže pro děti
i dospělé na slavnostním otevření 50. přírodní lokality – naučné stezky v Houslích
(NET4GAS)
PONDĚLÍ A STŘEDA PRAVIDELNĚ
od 26. 9. 2012
Pondělní výtvarka v Lišce:
Pondělí 1. 10. Vyrábíme sluníčka
Pondělí 8. 10. Vaříme jablíčkový kompot
Pondělí 15. 10. Ježek
Pondělí 22. 10. Želvy a myšky z ořechů
Pondělí 29. 10. Krmítka pro ptáčky
NOVINKA cvičení pro předškoláky!
Ukázková hodina pro rodiče
s dětmi (3 – 6let)
Pondělí 1. 10. 2012 od 16:00 hod.
v hasičárně
Připravili jsme pro rodiče s dětmi od
3 do 6 let společné cvičení pod vedením
Mgr. Lucie Stavárkové, instruktorky programů FitMami a Fit4Mimi. Přihlášky
posílejte na marcela@panoch.net
Hudební středy v Lišce –
začínáme 26. 9. 2012
Přijďte se podívat na ukázky zdarma!
9 h. Robátka (od 4 do 18 měsíců)
10 h. První krůčky k hudbě
(1,5 r. – 4 roky)
15 h. Rytmické krůčky (od 4 do 6 let)

Přihlásit ke kurzům se můžete u Yamaha class HUDBA PRO RADOST - Licenční partner hudební školy Yamaha –
www.hudbaproradost.cz
Kurz první pomoci ZDrSEM
pro Lišku probíhá
v MK Rybička v Sedlci
10. 10. a 12. 10. 2012 od 9:00
do 12:30 hodin
Kurz první pomoci zážitkovou metodou
pro rodiče a všechny, kteří pracují s dětmi.
Výuka je vedena podle metodiky ZDrSEMu – www.zdrsem.cz. Těžištěm výuky je
zážitek, praktický nácvik život zachraňujících dovedností.
Přihlášky a informace Jitka Kafková,
jitkakaf@centrum.cz, tel: 603 461 893
Cena/kurz: 300 Kč, hlídání dětí zdarma
Kurz je dotován Magistrátem Hl. Města
Prahy v programu podpora rodiny
Příměstské tábory v Lišce
„Tajemství staré truhly“
Neznámý poutník předal na konci léta
u studánky v Houslích 17 lysolajským dětem tajemnou truhlu s pěti zámky. Každý
den jsme objevili jedno tajné znamení,
které nás dovedlo k jednomu klíči. Zámky postupně padly, byly odemčeny, truh-

la otevřena. Užili jsme si s dětmi týden
plný tajemství, her, procházek, malování,
zpívání a společných zážitků. Často jste
nás mohli potkat s naší žížalou Jůlií,
která se nemohla dočkat, kdo jí ponese
hlavu. Chodili jsme po Houslích a hledali
po kopcích tajná znamení a mrtvý strom
s vykotlaným pařezem. U studánky jsme
často brodili potůček a stavěli bobří hráze, tvořili únětickou keramiku nebo malovali celým tělem na dlouhý kus papíru.
Bohužel nám poslední den počasí nepřálo, ale dětem to vůbec nevadilo. Poutník
se za námi přišel podívat do našeho Doupěte, ohřál se nad naším „táborákem“
v hasičárně. Děti ho nadšeně přivítaly
a vyprávěly mu svoje zážitky, ukazovaly
mu získané poklady. Děkuji všem dobrovolníkům, kteří nám pomohli s programem. Na poutníka budeme vzpomínat
ještě dlouho!
Děkujeme městské části Praha Lysolaje za příspěvek na školní tábor pro lysolajské žáky a za poskytnutí prostoru hasičárny pro oba příměstské tábory.
KDE NÁS NAJDETE?
Sál hasičské zbrojnice v Lysolajích
Lysolajské údolí 113/38 u stanice autobusu Žákovská
Kontakt: 775 210 624 – marcela@panoch.
net – www.mc-liska.cz
Patronem MC Liška o.s. je městská část
Praha – Lysolaje
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Klášter mnišek Kazatelského řádu
Oprava zvonu

Dne 1. 6. 2012 na Den dětí jsem se s rodinou účastnil akce „Noc kostelů“. Po krátkém zvonění na zvon v kapli v Lysolajích,
určeném především dětem, se utrhnulo
srdce zvonu. Příčinou bylo zpuchřelé
upevnění vyrobené z kůže. Stáří a povětrnostní podmínky poškodily toto upevnění natolik, že zpuchřelá kůže praskla.
Za pomoci pana Hodka jsem na místě
provizorně srdce upevnil přívěškem na
klíče, takže zvonění mohlo toho večera
pokračovat.
Po pozdějším přesném změření a nafocení zvonu jsem přemýšlel, jak jej opravit, aby byl zachován původní stav. Po
konzultaci s panem Robertem Babkou,
který provádí rekonstrukci věžních hodin,
starožitných hodin a restaurování, jsem
domluvil výrobu podobného upevnění,
ale koženého, provedeného z více kusů
tenkých kůží a jednotlivé vrstvy ošetřeny
speciálním olejem a prošity, aby nedocházelo k vysychání a puchření kůže. Zároveň
bylo zachováno i nastavení délky srdce
zvonu pro jeho optimální rezonanci, ale
především kvůli přesnému napodobení
původního upevnění, čímž je zachována
autentičnost zvonu. Před zavěšením srdce
byly části mezi koženým upevněním a železným závěsem zvonu namazány tukem.
Toto upevnění mi podle nákresu provedl
pan Miloslav Hnízdil, který provozuje
opravy obuvi v obchodním domě na Evropské ulici – Červeném Vrchu.

Životní jubilea
září 2012

pan František Zeman
nar. 1. 9. 1926 – 86 let
pan Josef Kudeřík
nar. 15. 9. 1932 – 80 let
paní Miloslava Koehlerová
nar. 22. 9. 1932 – 80 let
Jubilantům upřímně gratulujeme.
Přejeme vše nejlepší
a hodně zdraví do dalších let.

ROZLOUČENÍ
paní Růžena Nývltová
zemřela po kratší nemoci
dne 30. 8. 2012
ve věku nedožitých 92 let.

Dále byla při opravě zjištěna uvolněná
a poškozená dřevěná podlaha pod zvonem, kde je i nedostatečný průchod provazu ke zvonu.
Jelikož naše rodina má osobní vztah
k Lysolajím a především k pramenu
v Houslích, provedl jsem tuto opravu
zdarma.
Jaroslav Jiruš, Praha 6

Opět něco málo z historie
Klášter sv. Anny po husitských válkách

Během husitských válek přišel klášter
o značnou část materiálního zázemí. Jak
se však postupně země vzmáhala, začala
vzrůstat i podpora sester formou zbožných nadací, majetkových darování atp.
Jedním z významných dobrodinců kláštera byl kronikář Václav Hájek z Libočan,
který v něm strávil poslední období svého
života jako kaplan sester. 9. března 1553
zde zemřel a byl pochován v klášterním
kostele. Po období relativního rozkvětu se
na konci 16. Století dostal klášter opět do
nesnází způsobených převážně politickou
nestabilitou v zemi. Na začátku 17. století podpořila sestry královna Anna, takže
mohly bez větší úhony přečkat období
třicetileté války. Za stavovského povstání
byl v r. 1618 v klášteře ukryt vyšehradský
kapitulní archiv. Po třicetileté válce následovalo opět období rozkvětu. Kolem
roku 1710 žilo v klášteře až 60 sester.
sestra Marie

Pranostiky na září
• Na den Jiljí hromy a blesky – čtyři
týdny mokré stezky.
• Když je vlhko i v září, v lesích se
houbám daří.
• Teplé září – říjen se mračí.
• Jaké počasí na Panny Marie narození, takové bude osm neděl.
• Bouřky v druhé polovině září přinášejí mnoho větrů.
• Po hojných deštích v září osení zimní se podaří.
• Když čečetek nevídati, hotov se na
tuhou zimu.
• Zářijový déšť polím potrava, zářijové spršky pro víno otrava.
• Po svatým Václavu beranici na
hlavu.
• Když mrazy časně před svatým Michalem přicházejí, tedy se po svatém Matěji zdlouha zase navracejí.

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:
19. 10. 2012 v nákladu 650 ks
uzávěrka 3. 10. 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
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Fotografická soutěž
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DRAKIÁDA
V NEDĚLI 7. 10. 2012 OD 14:00
NA POLI NAD HŘIŠTĚM
U ZÁZRAČNÉ STUDÁNKY

Své umění předvede pan Jiří Kalina – pětinásobný mistr světa
v leteckém modelářství a výrobce populárního draka
Stratosférický vichr.
SOUTĚŽNÍ KATEGORIE
Uvyklí na příznivé mírné klima nepředpokládáme, že bychom mohli v přírodě
potkat, snad s výjimkou zmije či rozzuřeného divočáka, něco, před čím je potřeba mít se na pozoru. Tohohle výstražně
zbarveného pavoučka vyfotografoval Matěj Štědrý na zídce v Lysolajském údolí.
Podle odborníků se k nám tenhle exot
přistěhoval díky globálnímu oteplování
ze subtropického pásma a je jedovatý.
Vnímaví jedinci pozor, způsobuje alergické reakce.
Téma na měsíc říjen: Loučení s létem

PRO VLASTNORUČNĚ
VYROBENÉ DRAKY:
•O největšího draka
•O nejkrásnějšího draka
Všechny děti i s rodiči vítány!
DROBNÉ DÁRKY
A OBČERSTVENÍ
PRO VŠECHNY ÚČASTNÍKY
ZAJIŠTĚNO
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Z prázdninových aktivit Mateřského centra Liška
„Škola Naruby“

Netradiční začátek školního roku jsme připravili kvůli rekonstrukci školy na první týden v září. Pět dní soutěžily čtyři skupiny
dětí „Příšerek“, kdo získá nejvíce klíčů a tajný kód ke dveřím na

Megaparty. Prvňáčci se seznámili se staršími dětmi, společně si
všichni pomáhali při řešení důmyslných úkolů, které jim připravily učitelky ze školní družiny. Během tábora vznikla úžasná atmosféra, zdravíme všech 38 Příšerek!

SADA ZIMNÍCH PNEUMATIK

ZDA

RMA

!

~mWHP
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FORD FOCUS Edice WINNER
jen za 324 890 Kč

FORD MONDEO
jen za 513 808 Kč

FORD FUSION
jen za 224 990 Kč

• metalický lak
• 6 x airbag
• hliníková kola
• klimatizace

• 1,6 EcoBoost
• 7 x airbag
• automatická klimatizace
• vyhřívané čelní sklo

• klimatizace
• rádio s CD přehrávačem
• centrální zamykání s dálkovým ovládáním
• 5 let/120 000 km záruka

Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní. Do vyprodání zásob. Ceny jsou vč. DPH.
Kombinovaná spotřeba: Focus 4,2-6,4l/100 km, Mondeo 4,3-10,3l/100 km, Fusion 6,6-6,7l/100 km
Emise CO2: Focus 109-149 g/km, Mondeo 114-184 g/km, Fusion 154-157 g/km

www.fordamb.cz

