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 Škola hrou dle Járy Cimrmana                     Foto: Jan Kozák

Vážení přátelé,
za několik dnů nás čekají volby do za-
stupitelstva naší městské části a zároveň 
také Zastupitelstva hlavního města Prahy. 
V Lysolajích byla podána pouze jedna 
kandidátní listina, v hlavním městě pak 
o přízeň voličů bude bojovat 31 stran a 
hnutí. Osobně jsem se rozhodl ucházet se 
i nadále  o místo starosty v Lysolajích a 
zároveň kandiduji za hnutí Starostové a 
nezávislí na 10. místě kandidátky Troj-
koalice (Zelení, KDU-ČSL a Starostové 
a nezávislí) do Zastupitelstva hlavního 
města Prahy, abych mohl více hájit zá-
jmy Lysolaj a malých městských částí, 
které jsou hlavním městem trvale opomí-
jeny a dotačně podhodnocovány.  Končí 
čtyřleté volební období. Rád bych podě-

koval všem lysolajským zastupitelům, 
členům výborů a komisí, zaměstnancům 
úřadu, řediteli naší základní školy i všem 
ostatním pracovníkům a pedagogům, tak 
jako ředitelce mateřské školy a tamnímu 
kolektivu, Sboru dobrovolných hasičů v 
Lysolajích, speciálně pak jeho zásahové 
jednotce, místnímu Petanque clubu, fot-
balistům z TJ Sokol, Mateřskému centru 
Liška, místním podnikatelům, řemeslní-
kům a umělcům, lysolajským zahrádká-
řům, sestrám Dominikánkám a také vám 
všem občanům a příznivcům za vaši spo-
lupráci a reprezentaci naší městské čás-
ti. Velký dík patří především těm z vás, 
kteří nám po celé čtyři roky důvěřovali, 
podporovali nás a vždy ochotně a obě-
tavě pomáhali. Mnoho dobrých věcí by 

se bez vaší pomoci nerealizovalo. Snažil 
jsem se vám celé volební období naslou-
chat a řešit tak vaše problémy a starosti. 
Ne všem se dá vždy vyhovět, ale i tam 
jsem se snažil o hledání společné cesty a 
kompromisu. Lysolaje ušly další kus ces-
ty a záznamy v místní kronice toho budou 
již na věky důkazem. Lysolaje letos slaví 
787 let své existence, zažily doby dobré i 
zlé. Máme to štěstí, že nyní žijeme v těch 
dobách dobrých. Važme si jeden druhé-
ho, navzájem si pomáhejme a snažme se, 
aby Lysolaje, které jsou naším domovem, 
byly i nadále příjemným místem k životu.

Bylo mi ctí být čtyři roky vaším starostou. 
S úctou Ing. Petr Hlubuček
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Soutěžní exponáty hýřily všemi barvami

Odhalování Khmérské tanečnice

V Lysolajích hrají petánque opravdu všechny generaceZahradník roku 2014 - Petr Crha 

Oficiální předání soch z I. Sochařského sympozia Lysolajím

LYSOLAJSKÉ BABÍ LÉTO

Výstavní holanďanka chovatele roku 2014

Při ochutnávce soutěžních koláčů nebylo k hnutí

Hasiči převzali nový záchranný člun
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Zprávy z radnice

Dne 27. srpna 2014 zaseda-
lo Zastupitelstvo městské čás-
ti Praha-Lysolaje, z něhož vybíráme:

• Zastupitelstvo schválilo bezplatný 
převod souboru majetku na Mateřskou
školu Pampeliška. Schválením smlou-
vy o bezplatném převodu souboru
majetku na Mateřskou školu Pampe-
liška došlo k převedení vlastnických
práv k majetku, který byl pořízen v 
rámci projektu Stavební úpravy pro
změnu systému stravování – zří-
zení varny v MŠ Pampeliška. 

• Zastupitelstvo schválilo poskyt-
nutí účelové neinvestiční dotace ve
výši 3 100 Kč obecně prospěšné spo-
lečnosti Tamtam na poskytování služeb
rané péče pro rodiny s dětmi se slucho-
vým nebo kombinovaným postižením
na území MČ Praha–Lysolaje v roce 2014. 

• Zastupitelstvo schválilo finanč-
ní podporu na tradiční sportovní
čtyřboj O pohár lysolajského staros-
ty, který se uskutečnil 20. 9. 2014. 

• Zastupitelstvo zhodnotilo voleb-
ní období 2010 – 2014, které bude
ukončeno volbami do Zastupitelstva 
MČ Praha–Lysolaje ve dnech 10. a
11. října 2014. Volby se budou ko-
nat tradičně v sále hasičské zbrojnice
na adrese Lysolajské údolí 113.

• Dne 19. 8. 14 proběhla kolauda-
ce nové kuchyně v Mateřské škole
Pampeliška, kterou jsme nechali přes 
letní prázdniny zbudovat. Doposud
zde byla pouze výdejna jídel převá-
žených z kuchyně základní školy.
Mateřská škola tak mohla poprvé 
pro své předškolní děti uvařit 1. 9.
2014 ve vlastní kuchyni. Celková in-
vestice přesáhla částku 1 730 000 Kč,

z čehož 1 650 000 Kč byla in-
vestice hrazená z dotace z hl. m.
Prahy. 

• Lysolaje mají v prostorách altánu MŠ 
Pampeliška na konci ulice Mateřská 
první veřejnou toaletu,  jejíž součástí je 
také přebalovací pult. Toaleta bude slou-
žit především pro návštěvníky dětského 
hříště Lištička či případných kulturních 
akcí v parku Kaménka. Otevřena je každý 
den od  7:00 do 17:00 hodin. Pro potřeby 
uskladnění hraček mateřské školky bude 
sloužit nově postavený zahradní domek.

• Jak jste byli již dříve informová-
ni, ještě v letošním roce by měla
začít rekonstrukce dalších místních 
komunikací. Jedná se o soubor ulic
Sídlištní, Poustka (v úseku Sportov-
ců - Starodvorská), spojnice pro pěší
od hasičské nádrže k ulici Květová 
a příjezd k bytovému domu Sídlištní
202-204. Práce i financová-
ní zajišťuje hlavní město Praha
prostřednictvím Odboru technic-
ké vybavenosti. Ve výběrovém řízení
zvítězila firma STRABAG, a.s., kte-
rá nabídla na své práce až 10 let
záruku, očekáváme proto kvalit-
ně odvedenou práci. Díky velmi
zdlouhavému schvalovacímu proce-
su se hlavnímu městu nepodařilo práce
zahájit dříve. Zanedlouho začne 
zima a bude tak především záležet na
jejím průběhu a tak možném postu-
pu prací. Budeme vás po dohodě se
stavební firmou o přípravách a postu-
pu průběžně informovat. V loňském
roce byla taktéž rekonstrukce komu-
nikací Dolina a Podholí zahájena až
11. listopadu a díky mírným teplotám 
práce pokračovaly prakticky celou zimu.
Uvidíme tedy, jak tomu bude v letošním roce. 

• Došlo k dohodě se společností RO-
PID - organizátorem pražské hromadné
dopravy a od 1. 10. 2014 dojde k roz-
šíření spojů autobusu č. 160. Na
této lince bude zaveden jeden nový 
spoj a to v 00:28 hod. z Dejvické

směrem do Lysolaj. Podařilo se nám 
tak uspokojit požadavek mnohých z
vás, aby jezdil ještě spoj, který by na-
vazoval na příjezd posledního metra. 

• Ve čtvrtek 4. 9. 2014 proběh-
la na pozemcích v oblasti bývalé
zahrádkářské kolonice Poustka bez-
pečnostní akce Policie ČR a Městské
policie hl. m. Prahy, která byla ini-
ciována na základě častých stížností
občanů na protiprávní jedná-
ní v této lokalitě, zvýšené množství
krádeží kol a vloupání do míst-
ních garáží. Výsledky akce najdete v
bezpečnostním okénku našeho pana 
strážníka městské policie. Zde taktéž
najdete informace o prováděných měře-
ních rychlosti pojíždějících vozidel v uli-
ci Lysolajské údolí v posledním období. 

• Nadále pracujeme s vedením školy a s 
pány architekty z ATELIER PROGRES 
na studii přístavby Základní školy Járy 
Cimrmana. Studie již získává obrysy 
a bude vám blíže představena v příš-
tím vydání Lysolajského zpravodaje.

• Dne 23. září 2014 starosta MČ Praha-
-Lysolaje Ing. Petr Hlubuček slavnost-
ně předal členům zásahové jednotky 
SDH do užívání nový záchranný člun.
Starý člun má svá léta již odslouže-
na. Svoji záchranářskou úlohu splnil 
hlavně při povodních v letech 2002 
a 2013, kdy naši hasiči pomáhali při 
evakuaci osob ze zatopených oblastí.
Náš původní, dnes již historický člun po-
putuje do hasičského muzea ve Zbirohu.
K novému hasičskému člunu měst-
ská část zakoupila i nový vlek. 
Nový záchranný člun má tu výhodu,  že 
pojme až dvanáct osob. Má pevné dno, 
takže na něm lze nejen převážet oso-
by,  materiál či techniku, ale navíc je ze 
člunu možno  vztyčit žebřík, a zabezpe-
čit tak evakuaci osob např. z oken za-
topených domů přímo z vodní hladiny.

Ing. Petr Hlubuček - starosta
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Zámek Ploskovice
Barokní novostavba zámku vznikala jako 
typický „maison de plaisance“, tj. typ 
menšího zámku, určeného pouze k občas-
nému pobytu, vedle starší zámecké bu-
dovy (zbořené potom roku 1816 a nahra-
zené novostavbou úřednického domu).

Zámek nechala v letech 1720 – 1725 posta-
vit toskánská velkovévodkyně Anna Marie, 
pocházející ze Sasko-lauenburského rodu. 
Majitelka zdejšího panství a velká milovnice 
umění vedla na svých severočeských sídlech 
– zámku v Zákupech a v Ploskovicích náklad-
ný dvůr. Po svém ovdovění byla provdána za 
toskánského vévodu Gastona III., posledního 
člena rodu Medicejských, a získala tak titul 
princezny. Zaměstnávala přední architekty a 
umělce. Projekt náročné barokní přestavby 
ploskovického zámku vypracoval některý z 

předních architektů doby. Předpokládané au-
torství Octavia Broggia je dnes na základě 
posledních slohových rozborů zpochybněno a 
uvažuje se o Kiliánu Ignáci Dientzenhofero-
vi. Studium archivních materiálů přináší nová 
zjištění. Dochované závěrečné vyúčtování z 
roku 1731 dokazuje, že stavba přišla na více 
než 13 000 zlatých. Mimo jiné se platilo praž-
skému staviteli Václavu Spačkovi, za kame-

nické práce Johanu Peterovi Baumgartnerovi z 
Prahy a jiným. V následujících letech se patrně 
upravovala zahrada, výdaje na různé práce a 
vodní dílo jsou doloženy ve 30. letech 18. sto-
letí. Zámek byl zásadním způsobem přestavěn 
v letech 1850 – 1853, kdy architekt Jan Bělský 
a později Josef Pokorný přistavěli patro. Zá-
roveň ovšem došlo k úpravám interiérů, kte-
ré dostaly dynamickou novobarokní podobu.

Zdroj: NPÚ

POZVÁNKA
Nejen fotografický večer knihovny Petra Šabacha
Podzim přichází a sním také čas del-
ších večerů a snad více času na po-
sezení s přáteli, sousedy, při douš-
ku dobrého vína, besedování nad 
pěknými fotografiemi a poznatky z cest.

Neděle 12. 10. od 16:00 v sále hasičárny

Své fotografie,  věřím se skutečně za-
jímavým komentářem, nám bude 
prezentovat Libor Vaicenbacher.
Mgr. Libor Vaicenbacher je průvodcem 
po Africe, ale zejména pedagogem a post-
graduálním studentem na Přírodovědecké 
fakultě Univerzity Palackého. Během své 
terénní práce na sběru dat o ptačí diverzitě 
jihoamerických And navštívil s mikrofo-
nem, dalekohledem a samozřejmě také s 
fotoaparátem řadu unikátních míst od Ko-
lumbie, Ekvádoru až po Peru. Hlavní nápl-
ní Liborovy práce je tedy přinášet z hloubi 
tropických lesů obrazové, zvukové a fak-
tické informace o jejich typicky nesdíl-

ných obyvatelích. Své články a fotografie 
prezentuje na tematických přednáškách 
a v domácích i zahraničních časopisech.

Poté se přeneseme mnohem blíže k naší 
domovině a to na Jižní Moravu. Zde, ve 
vyhlášené vinařské obci Zaječí, působí 
mimo jiné začínající vinař Radim Ševe-
ček. Od něj se můžeme těšit na celou řadu 
kvalitních vzorků vína právě z této oblasti. 
Zaječí je obec známá zejména díky své 
vinařské tradici. První zmínka o vinař-
ství v obci sahá až do roku 1252. Obec 
leží v okrese Břeclav u Novomlýnské 
vodní nádrže (cca 30 km od Brna) a je 
obklopena rozlehlými vinohrady s vin-
nými sklepy a ovocnými sady. Zaje-
čím také prochází velice oblíbená cyk-
listická Velkopavlovická trasa. Vstup 
zdarma a drobné občerstvení zajištěno.

Těšíme se na vás!
Jan Kozák

Podzim plný barev

Babí léto nám letos přálo -  podzim s 
chladnými rány však již klepe na dveře.
Kam s oblečením, které již nepotřebu-
jete?  Do popelnice rozhodně nepatří!  

Využijte textilní kontejner POTEX.
Kontejnery na textil v Praze a blízkém 
okolí už mají, nebo brzy dostanou, nový 
kabát, který vám hned napoví, co se s 
odloženým oblečením stane a kterým 
organizacím tak díky tomu pomáháte.

Pokud se chcete dozvědět, proč je recy-
klace textilu tak důležitá nebo kde se ve 
vašem okolí kontejnery nachází, dopo-

ručujeme nahlédnout na stránky 
www.recyklujemetextil.cz.

Anna Bezdomniková
Potex s.r.o.ÚMČ Praha-Lysolaje

Vážení občané, velice si vážímě 
podpory projektu recyklace oděvů, 
ale žádáme vás, pokud je kontej-

ner  plný, vyčkejte laskavě termínu 
pravidelného svozu a nenechávejte 
oděvy volně položené na chodníku.

Děkujeme. 
ÚMČ Praha - Lysolaje.

TIP NA VÝLET

Vinné sklepy v Zaječí

Fotografický úlovek z Peru
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ÚNORÚNORÚNORÚNO

11

33 44 55 66
77 88

10100
11111 121222 131313 141414 151515

17177 18188 19199 20220 21211 22222

44 252525 2626 27277 28228

 
 

  
 

 
1

2
3

4 5
6

7
8

9
10

11 12
13

14
15

16
17

18 19
20

21
22

23
24

25 26
27

28
29

30
31

fotoknihy na počkání
kalendáře z Vašich fotek
trika s vlastním potiskem

ztracenky - náramky pro děti
powerprint s.r.o., Brandejsovo nám. 1219/1, Praha 6 - Suchdol,
220 920 621, obchod@powerprint.cz, po-čt 8-18 (pá do 17)

nejen copycentrum

PODĚKOVÁNÍ
Rádi bychom touto cestou  poděkovali Sboru 

dobrovolných hasičů Lysolaje, 
kteří nás v neděli 10. 8. zbavili obrovského 
hnízda bodavého hmyzu, který se usídlil v 

komínu naší chatky. S takovou profesionali-
tou a ochotou se člověk setká jen málokdy a 
my máme radost, že tahle parta působí právě 

v Lysolajích, našem druhém domově. 

Jinými slovy: Máme za to, že vedle 
řady jiných jsou to právě dobrovolní hasiči, 

kteří významným způsobem 
zvyšují kvalitu žití v této krásné obci.

Takže: Chlapi, díky!

Petr a Anna Šabachovi

Vážení občané,  

po delší době vás chci seznámit s ně-
kterými místními událostmi. V průbě-
hu prázdnin došlo k několika krádežím
jízdních kol a pohybu podezřelých osob v lo-

kalitě Lysolaj. Po vyhodnocení situace byla 
provedena dne 4. 9. 2014 v odpoledních a 
večerních hodinách bezpečnostní akce Policie 
ČR a Městské policie Praha 6 včetně útvaru 

psovodů MP hl.  m. Praha ve spolupráci úřádů 
městských částí Praha 6 a Lysolaje v lokalitě 
Poustka. Byla prověřena místa s možným vý-
skytem osob bez přístřeší a podezřelých osob.
Bylo nalezeno celkem 19 ks vzrostlých rost-
lin konopí (některé rostliny byly vyšší než 
200 cm!). Ve dvou případech se jednalo o 
přestupek na úseku ochrany před alkoholis-
mem a jinými toxikomaniemi dle § 30 odst. 
1. písm. j) zák. č. 200/1990 Sb. o přestup-
cích a  dva případy jsou dále zpracovávány 
jako přečin dle § 285 odst.1 trestního záko-
níku - nedovolené pěstování rostlin obsahu-
jících omamnou nebo psychotropní látku.
Počítá se s tím, že tyto akce bu-
dou probíhat pravidelně a opakovaně.   

Skončily prázdniny. Poté, co se děti ve škole 
opět rozkoukaly, jsem 10. 9. s novými prvňáč-
ky provedl  „malou“ dopravní výchovu, která 
proběhla jak v rovině teoretické,  tak i praktické. 
Dětem byly vysvětleny zásady bezpečné-
ho chování na veřejných komunikacích 
a následně po vyzkoušení přecházení vo-

zovky na školním hřišti si děti i s paní 
učitelkami tuto činnost zkusily na skuteč-
ném přechodu v ulici Lysolajské údolí. 
Zde je na místě všechny děti pochválit za šikov-
nost a velmi dobré znalosti této problematiky. V 
následujícím období bude tato výuka rozšířena 

i s využitím mobilního dopravního hřiště, kde 
si děti vyzkouší a prakticky se naučí bezpečné-
mu chování při jízdě na kole či koloběžkách.
V této souvislosti chci znovu požádat rodiče, 
aby své děti chránili využitím prvků pasivní 
ochrany - mám na mysli využití reflexních 
prvků na oblečení a reflexních doplňků na 
školní aktovky a batohy. Rodiče, chráníte 
tím zdraví a životy svých dětí, zvláště pak v 
nastávajícím podzimním a zimním období.

Jak jste se asi mnozí všimli, v období od 20. 8. 
2014 do 24. 9. 2014 bylo provedeno dopravní 
policií ČR 15 měření dodržování předepsané 
rychlosti v ulici Lysolajské údolí. Zdůrazňu-
ji, že na této komunikaci je místní úpravou 
nařízena nejvyšší povolená rychlost vozidla 
30 km/hod.! Za prvních 10 měření bylo zjiš-
těno celkem 66 přestupků proti výše nařízené 
rychlosti. Z toho bylo 36 vyřešeno na místě v 
blokovém řízení a následně “oceněno“ trest-
nými body a 30 přestupků bylo oznámeno 
správním orgánům. Zde budou pokuty asi ješ-
tě ve vyšších cenových hladinách. Policií byl 
změřen také jeden smutný rekord - na 30km/
hod. jel řidič rychlostí 88 km/hod.!!! Chci zde 
poznamenat, že měření bylo prováděno v do-
poledních hodinách, kdy se po komunikaci po-
hybuje značné množství občanů. A proto si ne-
odpustím ještě jednu poznámku, která se týká 
výše zmiňovaných prvků ochrany dětí - mys-
líte, že mnou inzerovaná žádost je od věci???

Strážník – okrskář
Ing. Vít Bumbálek     
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Mariánská pouť 2014
V nabídkách obchodů se sportovním a 
outdoorovým oblečením se zpravidla vy-
jadřuje nepromokavost textílie výškou 
vodního sloupce, kterou tkanina nepro-
pustí k tělu člověka. Avšak možná zají-
mavější hodnotou by byla hladina deště, 
při které člověk nevystrčí nos (ani po-
věstného psa) z bezpečí svého příbytku. 
Jistě by byly výsledky měření velmi od-
lišné, ale záleželo by i na motivaci kon-
krétního jedince. Letošní Mariánská pouť 
byla ve znamení vysokých hodnot obou 
výše uvedených veličin, avšak ti poutníci, 
kteří se množstvím vody nedali odradit 
od putování k lysolajské kapličce Panny 

Marie Bolestné, jistě nelitovali těch ně-
kolika promočených částí oblečení (na-
štěstí nebylo tak chladno) a motivací jim 
byla odměna v podobě neopakovatelné 
atmosféry poutní mše pod širým nebem. 
Účastníků bohoslužby bylo nakonec 
překvapivě více, než mohl symbolický 
počet tří stanů  pojmout (ano, tři stany 
jako v Matoušově evangeliu, ale nebyl 
to prvoplánový záměr - na biblickou 
paralelu ostatně upozornil v kázání i 
koncelebrující kněz Ondřej Salvet). Ne-
promokavost stanů v mírách vodního 
sloupce se mi zjistit nepodařilo, avšak 
během mše již prakticky nepršelo, tu-
díž jejich funkce byla spíše preventivní.
Nedílnou součástí našich poutí je pohád-
ka pro děti (a většinou i dospělé) v po-
dání některého z renomovaných dětských 
divadel. Letos k nám zavítalo divadlo 
Koňmo s Vodnickou pohádkou. Tentokrát 
se pohádka nekonala přímo v Houslích u 
kapličky, ale byla přesunuta do hasičárny, 

z důvodů již zřejmých. Lehce promoče-
né děti byly po krásném představení ještě 
odměněny prohlídkou divadelního záku-
lisí, kde mohly jasně vidět, jak je Dobro 
a Zlo v podobě čerta, vodníka a lidí růz-
ného charakteru ovládáno pomocí drátků 
a koleček. My dospělí už víme, že až tak 

jednoduché to ve skutečnosti není, ale 
aspoň na chvíli jsme na složitosti světa 
zapomněli a nechali se strhnout dějem 
příběhu, ve kterém dobro vždy zvítězí.

Petr Šoltys

Volby do zastupitelstev obcí v Lysolajích
Volby do Zastupitelstva městské části Pra-
ha-Lysolaje a Zastupitelstva hl.m. Pra-
hy se uskuteční v pátek 10. 10. 2014 od 
14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu 11. 
10. 2014 od 08:00 hodin do 14:00 hodin.

Místem konání voleb do Zastupitelstva 
městské části i Zastupitelstva hl. m. Pra-
hy je volební místnost v sále hasičské 
zbrojnice na adrese Lysolajské údolí 113.
Voliči bude umožněno hlasovat poté, kdy 
prokáže svou totožnost a státní občan-
ství České republiky nebo státní občanství 
státu, jehož příslušníci jsou oprávněni na 
území ČR volit do Zastupitelstva MČ Pra-
ha-Lysolaje a Zastupitelstva hl. m. Prahy.
Každému voliči budou dodány nejpozdě-
ji 3 dny před dnem voleb hlasovací lístky. 
Ve dnech voleb volič může obdržet hla-
sovací lístky také ve volební místnosti.

Úprava hlasovacího lístku
Po obdržení úřední obálky, případně hla-
sovacího lístku, vstoupí volič do prostoru 
určeného k úpravě hlasovacích lístků. Po-
kud se volič neodebere do tohoto prostoru, 
nebude mu hlasování umožněno.
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích 
lístků volič může hlasovací lístek upravit 
jedním z uvedených způsobů:

• Označit křížkem ve čtverečku v záhla-
ví sloupce před názvem volební strany 
pouze jednu volební stranu. Tím je dán 
hlas kandidátům této volební strany 
v pořadí dle hlasovacího lístku v po-
čtu, kolik činí počet členů zastupitelstva, 
který má být volen. Pokud by byla ozna-
čena tímto způsobem více než jedna 
volební strana, byl by takový hlas neplatný. 

• Označit v rámečcích před jmény kan-
didátů křížkem toho kandidáta, pro 
kterého hlasuje, a to z kterékoli voleb-
ní strany, nejvýše však tolik kandidátů, 
kolik členů zastupitelstva má být zvole-
no. Počet členů zastupitelstva, který má
být zvolen, je uveden v záhlaví hlasova-
cího lístku. Pokud by bylo označeno výše 
uvedeným způsobem více kandidátů, 
než je stanovený počet, byl by takový 
hlas neplatný. 

• Kromě toho lze oba způsoby, popsa-
né v předchozích bodech, kombinovat, 
a to tak, že lze označit křížkem jed-
nu volební stranu a dále v rámečku před 
jménem kandidáta další kandidá-
ty, pro které hlasuje, a to v libovolných 
samostatných sloupcích, ve kterých 
jsou uvedeny ostatní volební strany. 

V tomto případě je dán hlas jednotli-
vě označeným kandidátům. Z označené 
volební strany je dán hlas podle pořa-
dí na hlasovacím lístku pouze tolika 
kandidátům, kolik zbývá do počtu vo-
lených členů zastupitelstva, příp. do 
počtu volených členů zastupitelstva v da-
ném volebním obvodu. Pokud by byla 
tímto způsobem označena více než jedna 
volební strana nebo více kandidátů, 
než je stanovený počet, byl by takový 
hlas neplatný. 

Svého kandidáta podpoříte nejvíce tím, že 
zaškrtnete čtvereček volební strany. Kříž-
kujte tedy především stranu. V případě 
označení strany i kandidáta z téže strany, 
je tento preferenční hlas bezpředmětný a 
nepočítá se.

Po úpravě vloží volič hlasovací lístek do 
úřední obálky. Pro hlasovací lístky pro volby 
do Zastupitelstva hlavního města Pra-
hy a do zastupitelstva městské části volič 
použije pouze jedinou úřední obálku. 

ÚMČ Praha-Lysolaje
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Za humny 
• Během podzimních měsíců bude v Pra-
ze 6 testováno zavedení parkovacích zón. 
Zasáhne oblast mezi Hradčanskou a Dej-
vickou, konkrétně ji vymezí Pelléova, Čs. 
armády, Svatovítská a Václavkova, zóna 
dostihne i část šestkových Hradčan. O no-
vém způsobu parkování a záležitostech s 
tím spojených, zdá se, není rozhodnuto. 

• V ulici pojmenované po srbochorvat-
ském fyzikovi má nový pomník Nikola 
Tesla. Bronzová plastika vznikla v sou-
kromém ateliéru v Brně, exkluzivním 
partnerem městské části při zhotovení 
projektu je Česká spořitelna, která přispě-
la 2,5 milionu korun. Motivem pomníku je 
stylizovaný „výboj“, tedy elektrický vý-
boj jako hybná síla a základní kámen Tes-
lových vynálezů a jako nástroj jeho pro-
slulých prezentací, kdy mu byly tehdejší 
veřejností přisuzovány až nadpřirozené 
schopnosti. Bronzový odlitek je zevnitř 
prosvícený, sloužící zároveň jako večer-
ní podsvícení plastiky. Rozměry jsou 270 
x 495 x 225 centimetrů. Autory pomníku 
Nikoly Tesly jsou akademický sochař 
Stefan Milko a ing. architekt Jiří Trojan. 
Nikola Tesla (1856 až 1943) studoval 
vlastnosti dvoufázových a vícefázo-
vých proudů. Sestrojil a patentoval četné 
elektrické stroje a přístroje, zabýval se 
i bezdrátovou telegrafií. V letech 1936 
až 1937 pobýval Tesla v tehdejším Čes-
koslovensku. Prezident Edvard Beneš 
mu tehdy udělil Řád bílého lva 1. třídy.

Pomník Nikoly Tesly

• 28. srpna krátce před půlnocí zastavil 
před bubenečským nádražím naposledy 
osobní vlak. Lidé uspořádali happening, 
zavládla nostalgie a obavy, co bude s ná-
dražím dál. A co s hospodou. Její nájem-
ce je ochoten do konce roku počkat – a 
pak že prý uvidí. České dráhy se chtějí 
památkově chráněné budovy zbavit a pře-
vést ji na Správu železniční a dopravní 

cesty, ta rozhodne co dál. Sílí hlasy, že 
by nádraží měla koupit nebo pronajmout 
Praha 6. Strana zelených poukazuje na 
to, že místo by bylo ideální pro pořádání 
koncertů, filmových  a divadelních před-
stavení či  výtvarných dílen. SŽDC není 
proti, ale jednat se bude až po volbách.

• V Dejvicích, na třídě Jugoslán-
ských partyzánů, jsme zaznamena-
li novou restauraci – U profesora. 

Nová restaurace U profesora

• Provozovna KODAK Foko na Jugo-
slávských partyzánech v místě končí. 
Do měsíce by tu měl vyrůst koloniál a 
pekárna. Kodak bude i nadále dělat ně-
které fotografické práce, sběrna bude v 
trafice ve Verdunské ulici (u lékárny).

• Dejvické Hudební Léto tentokrát pro-
pršelo, atmosféra byla o to vřelejší. Hrál 
Michal Prokop, YoYoBand, Ivan Hlas, 
Laura, ParadeMarche, Hlava B, Ukulele 
Band, Woodenshoes, Vintage Wine a další.

Wooden shoes na Hudebním Létu

• Blížící se obecní volby pěkně zamota-
ly situací na radnici Prahy 6. Neshody v 
ODS vyvrcholily tím, že místostarosta 
Petr Ayeouba na svoji funkci rezignoval 
a vystoupil ze strany. Do dalšího volební-
ho období figuruje jako lídr PATRIOTů.
Také náměstek Jan Záruba vystou-
pil z ODS, zůstává však ve funkci. Z 
ODS vystoupila také radní pro kul-
turu Veronika Vymětalová a zastupi-

tel Ivo Drážný. S Hanou Podubeckou, 
která z ODS odešla už v dubnu, za-
ložili zastupitelský klub Pro Prahu.
 
• Rozštěpila se i TOP 09, a to i přesto, 
že měla šanci radnici v nových volbách 
ovládnout. Důvodem byla údajně poli-
tická budoucnost Ivana Maška. Tedy ten 
spolu s politickými matadory Michalem 
Trymlem, Alexandrem Holubem a He-
lenou Frankenbergovou a s Jiřím Zikou 
založili Konzervativní klub. Dále se prý 
v komunální politice angažovat nehodlají.  

fefík
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ANKETNÍ OTÁZKA
V minulém čísle Lysolajského zpravo-
daje nás zajímal váš názor na možné 
obohacení lysolajského kulturního 

života o provoz  letního kina. 

K této anketní otázce se však bohužel 
nikdo nevyjádřil.

Anketní otázka podzimního dvojčísla: 
Jakou největší změnu v Lysolajích jste 

za poslední čtyřleté volební období  
zpozorovali?

Těšíme se na vaše názory. 



CHODNÍK SLÁVY

U příležitosti oslav 80. výročí založení 
školy v Lysolajích byla, po vzoru téměř 
stejně slavného Hollywoodu, založena  

nová tradice. První stopy do Lysolajského 
chodníku slávy obtiskli Zdeněk Svěrák 

a Petr Šabach. Rovnováhu jim pomáhali 
udržet starosta MČ Praha-Lysolaje Ing. 

Petr Hlubuček a ředitel ZŠ Járy Cimrmana 
Lysolaje Ing. Michal Hevák. Otisk bosého 

chodidla Járy Cimrmana se bohužel do 
dnešních dnů nezachoval. Otisk archivo-

vaný v muzeu vesničky Tatranské Matliare 
není dle odborníků pravý.
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Zahájení školního roku
a oslavy 80. výročí založení školy

Letošní rok je pro nás opravdu vý-
znamný, neboť v něm oslavuje-
me 80 let od založení školy. Přesto-
že má již jako osmdesátiletá dáma 
mnohé za sebou, duší zůstává stále mladá. 
Zahájení školního roku proběhlo tradičně 
v tělocvičně, která nám pomalu začíná být 
na podobné akce malá, protože žáků je, 
podobně jako v minulých letech, opět o 
něco více. Společně jsme přivítali dvacet 
šest našich nových prvňáčků. Potěšující 
je nadále stabilita našeho pedagogické-
ho sboru, který zůstává téměř nezměněn. 
Poté, co se rozběhla běžná výuka, začali 
jsme se zodpovědně připravovat na oslavy 
80. výročí školy, jež proběhly v pátek 19. 
září. V tento den jsme dopoledne přivíta-
li vzácného hosta, pana Zdeňka Svěráka. 
Setkání s ním bylo pro všechny velkým 
zážitkem. Kromě prohlídky školy pozdra-
vil všechny žáky, zazpíval si s nimi písnič-
ku „Září“ a pomohl nám zasadit památný 
strom - švestku. Ta symbolizuje nejen vý-
ročí školy, ale především osobnost  české-
ho velikána Járy Cimrmana, jehož jméno 
škola nedávno získala do svého čestného 
názvu. Za dobře vykonanou práci při sá-
zení si pan Svěrák vysloužil švestkové 
koláče, které laskavě napekly maminky 
našich žáků a kterých se sešlo obrovské 
množství v neuvěřitelné rozmanitosti.
Návštěva Zdeňka Svěráka v lysolajské 
škole nezůstala bez povšimnutí, zpráva 
o ní byla vydána ČTK, objevila se na 
mnoha zpravodajských serverech, na ti-
tulní straně Pražského deníku a v přímém 
vstupu Radiožurnálu Českého rozhlasu.

Pokračování na straně 9. 

80 LET  
OD ZALOŽENÍ

ZŠ V LYSOLAJÍCH
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Pokračování ze strany  8.

Odpoledne byla škola otevřena veřej-
nosti a účast byla veliká. Dorazilo nejen 
mnoho pamětníků, bývalých absolventů, 
učitelů a zaměstnanců školy, ale i dal-
ších příznivců. Ze známých osobností 
se kromě Zdeňka Svěráka naší oslavy 
zúčastnili i Petr Šabach a Roman Šebrle. 
Pro všechny návštěvníky byl připra-
ven bohatý program jak v samot-
né budově školy, na školní zahradě 
a hřišti, tak i v přilehlém parku Ka-
ménka, kde bylo umístěno pódium 
pro účinkující a stánky s chutným 
občerstvením. Kaménku kromě no-
vých parkových úprav čerstvě zdo-
bí pískovcové výtvory vzniklé při I. 
Sochařském sympoziu konaném v 
Lysolajích. Slavnostní předání soch ve-
řejnosti bylo také součástí programu. 
Ve škole byla k prohlídce připravena uni-
kátní historická třída z přelomu 19. a 20. 
století s dřevěnými lavicemi, kalamáři, 
destičkami na psaní, katedrou, třídní kni-
hou, rákoskou, vycpanou liškou a jiným 
nezbytným vybavením. V dalších třídách 
byly instalovány různé výstavy historic-
kých dokumentů, fotografií a dobových 
předmětů, na interaktivních tabulích 
probíhaly fotoprezentace ze současného 
života školy. Ve třetím patře jsme zřídili 
kinosál, který měl na programu filmový 
záznam hry Divadla Járy Cimrmana „Vy-
šetřování ztráty třídní knihy“. Nechyběly 
ani kornouty s popcornem. Zájemci moh-
li využít také komentovaných prohlídek 
školy za doprovodu kvalifikovaných 
průvodců, žáků deváté třídy. Na školní 
zahradě byla připravena bohatá tombo-
la, keramická tvůrčí dílna, ochutnávka 
švestkových koláčů, prodej školních 
reklamních předmětů, workshop slac-
kline (chůze po laně), hry pro nejmenší 
a také II. ročník (Ú)spěšného běhu Járy 
Cimrmana s kloboukem a kufrem. Ne-
jen děti žasly nad dovedností a vtipem 
žongléra Erika, všem se tajil dech při 
vystoupení provazochodce Adama, kte-
rý ve výšce několika metrů přecházel po 
laně údolí nad jevištěm. Školní jídelna 
pro hosty a účinkující připravila drobné 
občerstvení a vynikající  guláš k večeři. 
Na jevišti vystoupili naši žáci s vtipným 
komponovaným představením, které sklí-
zelo potlesk na otevřené scéně i bouřlivý 
dlouhotrvající aplaus na závěr. Dále se 
zde během celého odpoledne a večera 
vystřídaly hudební skupiny Hm..., Bez-

patyboty a Veronika Suchánková & Band, 
které se také setkaly s vřelým přijetím 
publika. Na školním hřišti vystoupilo di-
vadlo Buchty a loutky s pohádkou Zlatá 
husa pro malé i větší diváky. Závěr celé 
oslavy patřil noční magické ohňové show 
s hořícími meči a pyrotechnickými efek-
ty skupiny ArtScenie. Počasí nám přálo 
až neuvěřitelně, obrovská průtrž přišla 
teprve krátce po ukončení celé akce.
Věříme, že si každý příchozí nalezl 
něco pro sebe a užil si báječnou náladu 
a pohodu, která zde panovala. Atmosfé-
ru celé akce výborně vystihl při balení 
nástrojů jeden z členů rockové skupiny 
Bezpatyboty, když prohlásil: „Tako-
vou školní besídku jsem ještě nezažil!“
Všem, kteří se podíleli na přípravě a re-
alizaci oslav patří veliké poděkování. 

Michal Hevák
Ředitel ZŠ Járy Cimrmana Lysolaje

Nepřekáží větve 
přesahující z vašeho 

pozemku?

Mnoho stromů a keřů se dokáže přes léto 
bohatě rozrůst, většinou ke spokojenosti 

jejich pěstitelů. Pokud však přesahují k sou-
sedům, ať již do soukromých zahrad nebo 
na veřejná prostranství, je na místě zkont-
rolovat, zda neomezují užívání vedlejšího 

pozemku, zejména pokud tudy vede veřejná 
komunikace, je tam umístěna dopravní 

značka nebo veřejné osvětlení. 
Myslete prosím na to, že na chodníku 

je nutné zachovat nejen volný průchod, 
ale také průjezd pro úklidovou techniku. 
Řez nebo ostříhání proveďte raději více, 

rostliny, které v létě nevadí, se mohou pod 
sněhem nebo námrazou značně ohnout. 

Žádáme vás o to také jménem pracovníků 
provádějících celoročně údržbu a úklid 

komunikací.
Když nutnou údržbu zeleně neprovede její 
vlastník, může tak v souladu s § 1016 zá-
kona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku 
učinit majitel sousedního pozemku, a to 

však na náklady majitele pozemku.
Bližší informace k výše uvedenému rádi 

poskytneme na tel. 220 921 959.

Nastaly podzimní měsíce a s tím spojené 
padání listú a plodů. Žádáme vás tedy nejen 

o prořezání, ale také o podzimní úklid 
kolem vašich nemovitostí.

ÚMČ Praha-Lysolaje
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16. ROČNÍK TURNAJE O POHÁR                  
LYSOLAJSKÉHO STAROSTY VE ČTYŘBOJI

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 

25. 10. 2014 od 13:00 do 16:00 hodin
ul. Hřebenová u čp. 181

1. 11. 2014 od 13:00 do 16:00 hodin
křižovatka Podholí x Nad pramenem 

VO KONTEJNERY

7. 10. 2014 od 14:00 do 18:00 hodin   
ul. Dolina, otáčka MHD  
   
18. 11. 2014 od 14:00 do 18:00 hodin
ul. Sídlištní, na parkovišti u psího  
výběhu - ZMĚNA!!!

18. 11. 2014 od 14:00 do 18:00 hodin 
 ul. Lysolajské údolí u čp. 115/33

2. 12. 2014 od 14:00 do 18:00 hodin 
 křižovatka Žákovská x Starodvorská

Dne 20. 9. 2014 proběhl 16. ročník tur-
naje O pohár Lysolajského starosty ve 
čtyřboji. Soutěžilo se v nohejbalu, vo-
lejbalu, tenisu a stolním tenisu. Soutěže 
se odehrály tradičně v prostorách České 
zemědělské univerzity. Turnaje se zú-

častnilo 8 dvojic ve dvou skupinách. Ve 
finále, stejně jako loni, se o prvenství 
utkaly dvojice Martin Bartoš/Petr Pi-
hera a Michal Fišer/Viktor Dvořák. Pr-
venství obhájila dvojice Bartoš/Pihera. 
O třetí místo se utkaly dvojice Martin 
Křeček/Jiří Kuželka a Michal Fišer ml./
Filip Strejček. Třetí příčku získala prvně 
jmenovaná dvojice. Předávání cen pro-
běhlo s následnou oslavou ve večerních 
hodinách v restauraci U Valentů. Orga-
nizátor turnaje děkuje Úřadu městské 
části Praha-Lysolaje za finanční podporu.

Jiří Kuželka

Rád bych poděkoval organizátoro-
vi panu Kuželkovi za každoroční úsilí 
a čas, který věnuje pořádání této tra-
diční sportovní události v Lysolajích.

Ing. Petr Hlubuček, starosta

VÝROČNÍ VYHOZENÍ

Petanque clubu jsou již tři roky a 
tak jako každým rokem,  u  příle-
žitosti „svých narozenin“ a Babí-
ho léta dne 6. 9. 2014 pořádal turnaj.
Počasí se vydařilo, žádná velká vichři-
ce ani krupobití nás nepřekvapily, takže 
jsme mohli spokojeně a s radostí hrát.
Sedm družstev po třech hrálo každý s ka-
ždým. Všichni jsme se dobře bavili, měli 
radost ze hry a spokojeně jsme házeli.  
Nebyli ani poražení, ani vítězové. A tak si 
každý z nás odnesl kytičku, kterou si mohl 
zasadit do zahrádky nebo do truhlíku.
Předsedkyní klubu je Ivana Ma-
jerová a klub má svého vlastního 
trenéra Petra Fuksu, který je me-

zinárodním rozhodčím v této hře.  

Petanque club přijímá stále nové čle-
ny bez nutnosti předchozí zkušenosti.
Všichni, kteří si chtějí zahrát 
hru v pétanque, se mohou při-
dat od října každý pátek v pivo-
varu v Úněticích od 18:00 hodin.

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

Milada Komárková



PRACUJ
PRO METROPOLI
BEZPEČNĚJŠÍ
MĚSTSKÁ POLICIE HL. M. PRAHY
PŘIJME NOVÉ STRÁŽNÍKY

WWW.MPPRAHA.CZ/NABOR

NABÍZÍME NOVÉ BENEFITY

PŘÍSPĚVEK NA DOVOLENOU

DÁLE NABÍZÍME:

PŘÍSPĚVEK NA DOPRAVU

PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ

NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK

- stravenky v hodnotě 100 Kč

- právní a sociální jistoty

- zajímavé profesní uplatnění

- kvalitní pracovně-lékařskou péči

- dovolenou v délce pěti týdnů

- příspěvek na penzijní a životní pojištění

P R O

M E T R O P O L I

B E Z P E Č N Ě J Š Í

POŽADUJEME:

věk od 21 let / státní občanství ČR / zdravotní způsobilost /

ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou / bezúhonnost a spolehlivost
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Mateřské centrum Liška 
S chutí do toho…
Zdravíme všechny příznivce Lišky v no-
vém školním roce. Těšíme se na staré zná-
mé i nové sousedy, kteří si k nám najdou 
cestu. Už jsme se nemohli dočkat, a tak 
jsme letos opět zahájili sezónu koncem 
srpna příměstským táborem „Cesta kolem 
světa za 5 dní.“ 31 dětí s námi nejprve 
plulo lodí do Ameriky, kde se změnilo v 
indiánský kmen vznešených orlů. Dopo-
ledne jsme vyráběli čelenky a totemové 
masky, tančili indiánské tance a nama-
lovali si lovecké maskování na obličej, 
které se velice osvědčilo při odpolední 
hře na schovku. V úterý jsme letěli do Af-
riky. Dopoledne jsme vyrobili v africké 
vesnici slušivé sukýnky z vlny a hudební 
chřestidla. Odpoledne nás ve stepi zastihl 
monzunový dešť, ale to na náladě malým 
cestovatelům nijak neubralo. Následující 
den nás ponorka dopravila do Asie. Od 
samého rána jsme mluvili „čínsky, japon-
sky nebo mongolsky“, kterážto řachanda 
byla vykompenzována duchovnější zá-
bavou – dopoledním sypáním mandal z 
písku. Odpoledne nás čekala výprava do 
mongolských stepí za ovcemi, koníkem 
a vlnou. Čtvrtek jsme věnovali Evropě.  
Cestovatelé navštívili různé země, dozvě-
děli se něco o archeologii, viděli klenot-
nickou výrobnu a sestavili si šperk z dra-
hokamů. Nakonec si v Itálii upekli vlastní 
pizzu. Odpoledne bylo pohádkové, drak 
byl připraven o nakradený poklad a prin-
cezna osvobozena. Poslední den se ces-
tovalo do Austrálie. Koho z místních by 
napadlo, že Housle jsou plné australské 
zvířeny? Buš přetékala badatelským nad-
šením, zejména když jsme hledali vzácné 
opály. No a pak už nás čekaly diplomy, 
společné balení a loučení. Děkujeme 
všem, kteří s námi byli nebo nám pomá-
hali a těšíme se zase napřesrok.  Jsme 
přesvědčeni, že k nám všem bylo léto mi-
lostivé. Krásně nás ohřálo slunce, a když  
zrovna lilo, tak jen houbařům pro radost.  
Ale co naplat, jak známo: Škola volá!  

Kreativní pondělky v Lišce
pondělí od 9:00 – 11:30 

Dopoledne plné her, výtvarných čin-
ností a zpívání. Dotované vstupné 
50,- Kč za rodinu, potřebné jsou pře-
zuvky a svačina. Plnému kreativní-
mu vyžití napomůže oblečení, kte-
ré se může umazat. Více zde: http://

www.mc-liska.cz/vytvarne-pondeli/

SPORTOVNÍ KROU-
ŽEK LIŠKIÁDA – NOVĚ
pondělí od 16:00 do 17:00 v tě-
locvičně ZŠ Járy Cimrmana 

Program určený dětem od 6 do 10 let na-
bídne pohybové hry a cvičení s prvky jógy, 
pilates, relaxační a protahovací cviky. Zá-
bavné cvičení na rozvoj motoriky, radost 
z pohybu a preventivní cviky na správné 
držení těla. Přihlášku a podrobné informa-
ce naleznete na http://www.mc-liska.cz/

PILATES PRO DOSPĚLÉ S NICOLE 
LUKÁŠKOVOU
pondělí od 19:00 - 20:00

Večerní cvičení pro formování postavy. 
Fyzicky náročnější cvičení pro ty, kteří 
na sobě chtějí zapracovat. Cvičíme bez 
obuvi, s sebou podložku na cvičení a větší 
šátek nebo ručník. 

Středeční dopoledne v Lišce 
Liščí herna  - NOVĚ
středa od 8:30 - 11:30 

Služba pro rodiče, kteří si potřebují něco 
vyřídit bez svých předškolkových dětí. 
Dopolední program pro děti od 2,5 do 4 
let vede certifikovaná chůva. Cena hlídá-
ní činí 150,-Kč/ 3 hodiny. Potřebné jsou 
přezuvky, svačina, pohodlné oblečení, 
hygienické potřeby – plenky, kapesníky. 
Účast je třeba domluvit 1 den předem na 
777 625 878 nebo berutte@gmail.com. 

PILATES S HLÍDÁNÍM DĚTÍ 
středa od 11:30 – 12:30 
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.

Čtvrteční podvečer v Lišce
JEMNÁ A HRAVÁ JÓGA PRO DOSPĚ-
LÉ SE SOŇOU ZEMANOVOU - NOVĚ
čtvrtek od 19:00 - 20:30

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 dodá-
vají dynamiku a probouzejí spontánnost. 
Lekce jsou otevřené všem a jsou vhodné 
i pro úplné začátečníky. Více na http://
www.mc-liska.cz/ nebo http://jogahrou.
cz/, lekce otevřeme, bude-li dostatečný 
počet zájemců. 

PŘIPRAVUJEME NA PODZIMNÍ 
MĚSÍCE:

Liščí univerzita aneb Jak zpátky do prá-
ce? – 7. 10. od 9:30 do 12:00

Zaměstnavatel vaše místo zrušil? Máte 
pocit, že po letech na mateřské nic neu-
míte a nemáte co nabídnout? Nejste v tom 
sami! Mnoho rodičů řeší stejné problé-
my. Na setkání je zajištěno hlídání dětí. 
Přijďte a získejte cenné rady a informace, 
jak se stát atraktivnějšími na trhu práce.
Šikovná liščí tlapka aneb pro jed-
noho odpad pro druhého po-
klad – 30. 9. od 16:00 na Kaménce 
Zářijové výtvarné odpoledne pro rodi-
ny. Čeká nás nápadité tvoření z netra-
dičních materiálů. Jako vždy nezapo-
meňte vhodný oděv a dobrou náladu.

Den otců v Houslích  - 21.10. od 16:00
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 sil-
né stránky dětí? – 18.11. od 16:00
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.
Činnost Mateřského centra Liška probí-
há v sále hasičské zbrojnice, Lysolajské 
údolí 38, Praha Lysolaje. Aktuální infor-
mace najdete na webu www.mc-liska.cz.

Patronem MC Liška o.s. je Měst-
ská část Praha Lysolaje.

Šárka Gabriel
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LYSOLAJSKÁ DRAKIÁDA
IV. ROČNÍK

 

V neděli 5. října 2014 ve 14.00 hodin 
 

Na poli na konci ulice DOLINA 
Soutěž o nejkrásnějšího 

a nejvýše létajícího draka. 
Všechny děti i s rodiči jsou vítány

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLKY 
Nový školní rok začal v pondělí 1. září a 
my jsme přivítali 20 nových dětí. V letoš-
ním roce je ve školce 21 předškoláků a 23 
těch úplně nejmenších. Doufejme, že si 
na školku rychle zvyknou a budou se do 
ní těšit stejně jako jejich starší kamarádi.
Díky panu starostovi máme svou vlastní 
novou kuchyň, která vznikla během let-
ních prázdnin a ve které výborně vaří Ali-

ce Vávrová. K 1. září jsme se přihlásili 
do projektu Škola plná zdraví, který za-
štítila Společnost pro výživu a odborným 

garantem je primář Dětské polikliniky 
ve FN Motol, MUDr. Petr Tláskal, CSc. 
Paní učitelky v třídách zůstaly stejné, to 
znamená, že ve třídě Berušek se o děti 
starají Markéta Hamplová a Denisa Vra-
nová a v Medvíďatech jsou paní učitel-
ky Jiřina Ayestarán a Kamila Lungová. 
Ve středu 1.10. zahájí svou činnost 
kroužky. V letošním roce měli rodiče 
zájem o angličtinu, keramiku, tanečky, 
pěvecký kroužek, cvičení s Liškou a 
nově jsme přidali kroužek jógy pro děti. 
Pro předškoláky začne letošní příprava 
na školu 2. října v kroužku Těšíme se 
do školy. Velký zájem je o plavecký vý-
cvik, který začne v únoru. Budeme do-
jíždět do Radlic, kde má výuka dobrou 
úroveň a lektorky jsou velmi příjemné. 
Vzdělávací program máme stejně jako 
v loňském roce zaměřený na lidové 
zvyky a obyčeje, čemuž jsou podříze-

ny akce během školního roku. V nej-
bližší době nás čeká dýňový týden, kdy 
budeme s dětmi vyrábět strašidýlka. 
Na děti čeká v tomto roce spousta her, 
zajímavých zážitků a dobrodružství, 
divadelních představení   a dva výlety. 

Doufejme, že celý rok bude stej-
ně příjemný jako ten loňský.

Denisa Vranová
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ROZLOUČENÍ
Paní Marta Kryštofová zesnula 
dne 29. 8. 2014 ve věku 77 let.

Paní Miluše Císařová zesnula dne 
22. 9. 2014 

ve věku nedožitých 92 let.

Žily tady s námi. 
Uctěme jejich památku.

FOTOSOUTĚŽ

Takovou duhovou kopuli lze vyfotit 
pouze z výšky, říká Mates Lowo, autor 
vítězného snímku na téma Babí léto.

Gratulujeme k výhře. 

Téma následujícího dvojčísla: 
Podzimním plískanicím navzdory

Fotografujte a své snímky přineste 
nebo pošlete na úřad naší městské 

části.

 ŽIVOTNÍ JUBILEA

 Pan Stanislav Vycpálek
nar. 5. 8. 1939 - 75 let

Paní Věra Trnková
nar. 17. 8. 1920 - 94 let

Pan Václav Lejček
nar. 1. 9. 1934 - 80 let

Paní Věra Trunkátová
nar. 14 9. 1934 - 80 let

Pan František Masař
nar. 30. 8. 1944 - 70 let

Pan Josef Malý
nar. 8. 9. 1944 - 70 let

Jubilantům upřímně gratulujeme.

Přejeme vše nejlepší a hodně zdraví do 
dalších let.

ANTILIŠÁK

Tak takto si vsakování děš-
ťové vody na vlastním po-
zemku či napojení na dešťo-
vou  kanalizaci nepředstavujeme.

S blížící se zimou apelujeme na 
všechny, aby nevypouštěli vodu na 
chodníky ani veřejné komunikace z 

důvodu možné námrazy 
a s ní spojených úrazů.

PODĚKOVÁNÍ
Rádi bychom poděkovali občanům 

ulice Poustka v čele s panem 
Trnkou za jejich zájem, práci i 

nemalé investice, které sami vložili 
do opravy příjezdové cesty ke svým 

nemovitostem.

VÝZVA
Na základě obdrženého dopisu 
od Ing. Pavla Jurečky, ministra 
zemědělství České republiky, 

bychom rádi apelovali na občany, 
aby podpořili české zemědělce 
a potravináře nákupem českých 

potravin. Jde především o potravi-
ny, jejichž odbyt je ohrožen kvůli 

ruským sankcím, tj. mléko a mléčné 
výrobky, maso, ovoce a zelenina. 

ÚMČ Praha-Lysolaje
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Letní akce SDH Lysolaje
Během letních měsíců naši hasiči ne-
zaháleli, ale účastnili se mnoha akcí 
jak v oblasti represe a prevence, tak i v 
oblasti propagace činnosti dobrovol-
ných hasičů na území naší republiky. 
V rámci výcviku absolvovali členové 
naší výjezdové jednotky několik stáží u 
HZS 2 - Petřiny. V průběhu těchto stá-
ží jsme měli příležitost asistovat v praxi 
při různých druzích zásahů profesionál-
ních hasičů, a to jak ve dne, tak i v noci.
Mezi nejzajímavější zásahy můžeme zmí-
nit hašení požárů staveb i porostů, vyproš-
tění osob ze sutin, vyproštění automobilů 
ze svodidel, otevírání bytů či zásah v bytě 
s unikající neznámou chemickou látkou. 
Kromě účastí na zásazích jsme prošli i 
odbornou přípravou, která zahrnovala 
školení, videoukázky zásahů při různých 
požárech, písemné testy, ukázku mani-
pulace autojeřábu s vrakem automobilu, 
představení mobilní čerpací stanice Sig-
ma 400 a zkoušku sestavení savic, nácvik 
radiové komunikace s velitelem jednotky 
a operačním střediskem, navádění jednot-
ky na místo zásahu. Ze stáží jsme si tak 
odnesli mnoho cenných zkušeností, kte-
ré bychom jinak znali pouze teoreticky.

Likvidace sršního hnízda
Dne 10.8.2014 ve 12:55 vyjela naše jed-
notka v počtu 1+3 s technikou Scania CAS 
24 do ulice Poustka k likvidaci sršního 
hnízda nacházejícího se v komíně zahrad-
ní chatky. Sršně jsme odchytili pomocí 
odsavače a místo zásahu předali majiteli. 

Pyrocar
29. a 30. srpna jsme se s naší Sca-
nií zúčastnili IV. ročníku PYROCA-
RU. Jedná se o největší setkání hasi-
čů a požárních automobilů v České 
republice. Tato akce se konala na letišti 
v Přibyslavi a letos na ni bylo přihlá-
šeno celkem 340 hasičských vozidel.          

Šárecký okruh
Ráno 6. září jsme si přivstali, abychom 
pomohli s přípravou Šáreckého okruhu. 
Šárecký okruh je pochod pro děti a dospě-
lé, který se koná vždy na začátku září a le-

tos byl již jeho 23. ročník. Za svítání jsme 
pomohli s nakládáním stolů a ostatních 
potřebností zapůjčených ZŠ Hanspaulka, 

a poté jsme se přesunuli do blízkých Ne-
bušic, kde jsme zaujali pozice a připravili 
se na příchod prvních dětí. Naše kontrola 
byla sedmá v pořadí a jmenovala se „Hoří 
v kuchyni“. Děti měly za úkol uhasit 
oheň. Naučili jsme je, jak správně uhasit 

požár, a předvedli jim vybavení našeho 
zásahového vozidla Scania CAS 24. Celá 
akce se velmi vydařila a jako již v před-
chozích letech jsme byli dětmi prohlášeni 
za jednu z nejzábavnějších částí pochodu.

Lysolajské babí léto
Odpoledne 6. září jsme se přesunuli zpět 
do Lysolaj, kde jsme, jako každý rok, 
pomáhali s přípravou a realizací Lyso-
lajského babího léta. I letos jsme měli 
štěstí na počasí, a tak jediný, kdo se na-

močil, byl náš vodník Venca, který ochot-
ně vozil děti po hasičské nádrži v člunu. 
Ostatní členové měli na starosti další 

dětské atrakce, jako například přechod 
přes provazový můstek či fotbalový sla-
lom. Starosta našeho SDH, stejně jako 
někteří mlsní členové, se ochotně podí-
lel na ochutnávání koláčů přihlášených 
do soutěže o Lysolajský koláč. Všichni 
jsme pak svorně obdivovali výpěstky 
lysolajských zahradníků a chovatelů. 

IRON FIREMAN 2014
6.9.2014 se na Pankráci konal legendární 
závod IRON FIREMAN, kde nás vzorně 
reprezentoval člen našeho sboru Tomáš 
Zeman. Na start se postavilo bezmála 100 
borců z celé České republiky, a Tomáš v 
této obrovské konkurenci obsadil skvělé 
15. místo. Závod IRON FIREMAN má 
dnes již jedenáctiletou tradici a odstar-
toval v České republice vlnu soutěží v 
TFA. Stále si uchovává původní prvky 
této velmi náročné a divácky atraktiv-
ní exhibice. Závod začíná rozbalováním 
dvou řad hadic na délku přes 80 metrů. 
Dále hasiči musí překulit těžkou náklad-
ní pneumatiku, přenést dvě 30kg závaží a 
přeskočit dvakrát dvoumetrovou bariéru. 
Před vstupem do budovy CITY EMPIRIA 
ještě přenesou 80kg figurínu a následně 
vyběhnou do 26. patra. Vše v zásahové 
výstroji a s dýchacím přístrojem bez pře-
stávky. Je to tak nejvyšší výběh ze všech 
závodů v TFA konaných v ČR. IRON 
FIREMAN je nejtěžší hasičský závod, 
který prověří fyzickou i psychickou zdat-
nost hasičů. Na startu bývá i několik žen, 
které závod absolvují ve stejném režimu 
jako muži. Své síly změří jak profesi-
onální, tak dobrovolní hasiči z celé ČR.
Jak vidíte z našich zpráv, činnost Sbo-
ru dobrovolných hasičů v Lysolajích je 
opravdu bohatá a rozmanitá. Je k ní zapo-
třebí mnoha hodin usilovné práce našich 
členů, ale i podpory našeho zastupitelstva 
v čele s naším panem starostou Ing. Petrem 
Hlubučkem, kterému chceme na sklonku 
volebního období poděkovat za dosavad-
ní bezvadnou spolupráci, na kterou, jak 
doufáme, navážeme i v dalších letech.
                                                                                          

  Anna Zapletalová

NOVĚ V DOMEČKU U ZASTÁVKY MHD ŽÁKOVSKÁ! 

GELOVÉ NEHTY A PRODEJ KOSMETICKÝCH DOPLŇKŮ 

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



SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ SOCH Z I. SOCHAŘSKÉHO SYMPOZIA

V pátek 19. 9. 2014 v rámci oslav 80. 
výročí vzniku základní školy předse-
da Sdružení sochařů Čech, Moravy a 
Slezska akademický sochař Jiří Středa 
oficiálně podepsal darovací smlouvu, 
kterou se sochy vytvořené u příležitosti 
I. Sochařského sympozia v Praze staly 
majetkem Městské části Praha-Lysolaje.
Po této oficiální záležitosti jednotliví au-
toři s místními občany diskutovali nad 
svými uměleckými díly, díky nimž zís-
kal park Kaménka jedinečnou  podobu.
Slavnostnímu přestřižení pás-
ky přihlíželo množství místních 
i přespolních a všichni se shod-
li na tom, že se celý projekt vydařil.

POZVÁNKA
U příležitosti vydání katalogu 

I. Sochařského sympozia v Praze 
vás Sdružení sochařů Čech, Mora-
vy a Slezska společně s MČ Pra-

ha-Lysolaje zvou na koncert. 
Vystoupí skupiny J. J. Neduha, Bobeš 

& comp., Čupa Kabras a Hirošima, 
který se koná 

v sobotu 4. října 2014 
v restauraci U Valentů.

Zahájení akce je v 17:00 ho-
din v parku Kaménka.


