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Vážení sousedé, není náhodou, že zrovna 27. le-
den 2018 byl v Lysolajích dnem s velkým D a 

o událostech s tím spjatých byly vedeny dlouhé 
diskuse od těch sousedských až po ty dalekosáhle 
přesahující území naší městské části i odbornost nás 
všech. Vždyť jaké by to asi bylo, mít souseda prezi-
denta? Zatímco okolo páté hodiny odpolední bylo 
rozhodnuto o hlavě státu a tento fakt se stal na ně-
jaký čas neměnným, sedmá večerní byla před námi a 
s ní i nejdůležitější společenská událost, 6. reprezen-
tační ples Lysolaj a spřáteleného Suchdola. Reportáž 
slovem i obrazem najde čtenář zpravodaje na 9. 
straně. Jisto však je, že pánové se na parketu svědo-
mitě zapotili při tanci, zatímco ženám bylo v dlou-
hých či kratších róbách lehko a tížily je pouze nové 
zimní kabáty, takové, které si letošní móda žádá, leč 
kterých  nebylo vzhledem k počasí téměř zapotřebí.
Ačkoliv totiž z jiných částí zemí českých a morav-
ských přicházely informace o bohaté sněhové 
nadílce, žel mnohdy provázené jistými „neočeká-
vanými“ komplikacemi, lysolajská zima je dosud 
skoupá a teploty se až na výjimky drží spíše jarních 
hodnot. Chlapi z údržby by jistě ochotně naplno 
využili nově vybavený vozový park a dobrovolníci 
s lopatou již v minulých, na zimní nadílku bohatých 
letech ukázali, že umějí vzít za práci. Ani místní 

otužilci jistě nemají tréninkové podmínky, které by 
obstály ve srovnání např. s kolegy ze severnějších 
území. Ale to by bylo, aby nebylo. Okolní zeměděl-
ská půda i lesní porosty se určitě zimní přikrývky 
dočkají, srnčí a jiná zvířena má snadno získané po-
travy dostatek a nemusí plenit zahrady, na nichž 
jak místní, tak zahrádkáři z našich osad využívají 
příznivých podmínek. V přívětivém počasí, které 
dalo o pár týdnů dříve vykvést například jarním 
sněženkám, tu provádějí zimní řez, tam zas dohánějí 
to, co na podzim nestihli, ti nedočkaví konce zimy 
se odváží opéct špekáček a za poledního slunce 
vypít kávu na terase. Jen v rodinách s malými dětmi 
sáně a pekáče připravené v chodbě zatím bez užitku 
maličko překážejí. Však i na ně dojde. Malí budou 
nadšeni, zatímco dospělí začnou hartusit, že „nám 
tu zimu byl čert dlužen“.  Malí mají v náhledu na svět 
obrovskou, byť naivní převahu, výhodu, o niž byli 
dospělí za pochodu životem připraveni. Není nad 
to zkusit se alespoň jednou denně vrátit do dětství, 
alespoň někdy žít okamžikem a ten si také náležitě 
užít. Tenhle kouzelný proutek umí skutečné divy. 

Bez ohledu na výši  sněhové po -
krývky přeji příjemné dny vám všem.

MUDr. Marie Štědrá
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Zprávy z radnice
Zastupitelstvo Městské části 
Praha-Lysola je  zasedalo ve 
dnech 17. 1. 2018 a 30. 1. 2018.

Byl schválen rozpočet městské části 
na rok 2018. Rozpočet je vyrovnaný s 
plánovaným objemem příjmů 20 956 
200 Kč a objemem výdajů ve stejné výši. 
Z této částky je 11 800 000 Kč určeno 
na investiční projekty,  mezi něž patří 
pokračující revitalizace spodní části 
toku Lysolajského potoka, vybudování 
schodů v propojce komunikace Lysolaj-
ské údolí a Zavážkami, projektová čin-
nost na vybudování nových obecních 
garáží a další akce. Nad rámec schvále-
ného rozpočtu je dále počítáno s pře-
vedením dotací z rozpočtu hl. m. Prahy, 
které nebyly vyčerpány do konce roku 
2017. Jedná se o dotaci ve výši 35 000 
000 Kč na revitalizaci bývalé Denkrovy 
pískovny a 18 000 000 Kč na výstavbu 
nového fotbalového hřiště na Štěpnici. 

Bylo schváleno převzetí komunikace 
Do Zátiší společně s odvodněním a 
dešťovou kanalizací u nových rodin-
ných domů. Městská část získala tento 
pozemek do vlastnictví hl. m. Prahy, 
aby v budoucnu nedocházelo k pro-
blémům při ostraňování případných 
problémů na předmětné komunikaci. 

Zastupitelstvo schálilo aktualizaci strate-
gického plánu na rok 2018, který zahrnuje 
investiční akce plánované na tento rok.

Byly schváleny účelové neinvestiční 
dotace místním spolkům. Spolku 
Liška byla schválena částka ve výši 49 
000 Kč na provoz mateřského centra, 
Vodní záchranné službě byla schvá-
lena částka ve výši 49 000 Kč na činnost 
mladých hasičů/záchranářů Lysolaje a 
TJ Sokol Lysolaje byla schválena částka 
35 000 Kč na pronájem fotbalového 
hřiště České zemědělské univerzity, 
kde dosud hrají své domácí zápasy.

Zastupitelstvo schválilo koupi nebyto-
vého prostoru v nově vznikající nemo-
vitosti v ulici Dolina u otočky MHD za 
částku 2 500 000 Kč. Prostor nám bude 
předán v jarních měsících letošního roku. 

Zakoupili jsme jej proto, abychom zajistili 
pro budoucnost obchod nebo službu dle 
místní poptávky a zároveň se připravili 
na to, že samoobsluha ve Starodvorské 
ulici bude, doufejme, brzy zbourána či 
přestavěna. Proto může tento nový ne-
bytový prostor sloužit jako dočasná pro-
dejna potravin.  S problematikou sou-
časné samoobsluhy, která je v havarijním 
stavu, bychom vás rádi seznámili. Poze-
mek pod samoobsluhou je v majetku 
hl. m. Prahy, svěřený do správy městské 
části, a samotná budova samoobsluhy, 
postavená svépomocí lysolajských ob-
čanů v roce 1974, je v majetku soukromé 
společnosti Czech Property Investments, 
a.s. (CPI). Tato společnost budovu získala 
po její privatizaci v 90. letech a následně 
koupi od předešlého majitele. Společ-
nost CPI platí nájemné naší městské části 
za pozemek, na kterém budova stojí, ve 

výši v průměru 2 000 Kč měsíčně. Měst-
ská část vede se společností CPI o výši 
nájemného od roku 2004 soudní spor. V 
roce 2011 jsme nabídli společnosti CPI 
odkoupení budovy, tehdy za 1 000 000 
Kč, což bylo odmítnuto, protože společ-
nost požadovala více než 4 000 000 Kč. 
V loňském roce požadovala již 8 000 000 
Kč. Majitele jsme také několikrát vyzývali 
k opravě nemovitosti, což společnost 

CPI nikdy neuskutečnila. V letošním roce 
končí platnost nájemní smlouvy na po-
zemek a požádali jsme tak společnost 
CPI o zbourání stavby a vyklizení po-
zemku. Jelikož se však jedná o stavbu 
trvalou a řádně zkolaudovanou, vedeme 
v této věci se společností CPI složitá jed-
nání prostřednictvím advokátní kance-
láře. Dne 31. 1. 2018 jsme podali žalobu k 
soudu na vyklizení pozemku. O průběhu 
soudního řízení a jednání se společností 
CPI vás budeme dále informovat. Uvě-
domujeme si velmi špatný stav budovy, 
zároveň však skutečnost, že se jedná o je-
dinou prodejnu potravin v městské části. 
I proto jsme zakoupili nebytový prostor 
na otočce autobusu, jako možné ná-
hradní či dočasné řešení v případě ukon-
čení provozu současné samoobsluhy. Po 
případném odstranění stavby, na místě 
plánujeme vytvoření otevřeného na-
městí, eventuálně s nějakou stavbou.

Probíhá výběrové řízení na zhotovitele 
projektu Revitalizace Denkrovy pískovny. 
S vybraným uchazečem bude v polovině 
února tohoto roku uzavřena smlouva o 
dílo a následně by započaly práce na 1. 
fázi rekultivace, v rámci které proběhne 
vymýcení současných dřevin, zemní 
práce, zpevnění svahů a sadové úpravy. 
Tyto práce by měly být dokončeny do 
října letošního roku. V letních měsících 
dojde k rozprostření ornice, kterou by-
chom chtěli získat skrývkou horní vrstvy 
půdy v lokalitě Dolina v místě pláno-
vané výstavby. Na jaře 2019 budou za-
hájeny práce na 2. fázi, která zahrnuje 
instalaci sportovních ploch a mobiliáře.

Podařilo se nám získat dotaci na opravu 
školního hřiště u ZŠ Járy Cimrmana Ly-
solaje ve výši 280 000 Kč. Hřiště by mělo 
být kompletně opraveno a zrekonstru-
ováno tak, aby bylo veřejně přístupné .

Na základě žádostí občanů jsme zajistili 
v místech tříděného odpadu v ulicích Ly-
solajské údolí, Starodvorská a Rozvojová 
nově přistavení také kontejnerů na ko-
vový odpad. Jak asi všichni víte, trápí nás 
také přeplněnost kontejnerů. Z tohoto 
důvodu se snažíme o zvýšení frekvence 
jejich vývozu. Pevně věříme, že se podaří 
vše brzy vyřešit k vaší spokojenosti.

Ing. Petr Hlubuček, starosta

Současný vzhled samoobsluhy

Objekt s nebytovým prostorem 
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ZŠ Járy Cimrmana

I v tomto roce 2018 vás budeme pravi-
delně informovat o dění v naší škole a ná-
sledující odstavce jsou ohlédnutím za po-
sledními dvěma měsíci uplynulého roku.
Na začátku listopadu pokračoval 
v 3. B program Sebeúcta, který by 
měl napomoci k řešení konflikt-
ních situací v dětském kolektivu.
Týž den se většina tříd 2. stupně a 5. třída 
zúčastnily ekologické přednášky o ko-
rálových útesech projektu GreenLife a 

4. třída získávala další znalosti a doved-
nosti při dopravní výchově na Vypichu.
Následující den zhlédla 8. třída v kině 
Lucerna film na téma přijímání jinakosti, 
který pokračoval zajímavou besedou. 
Ve čtvrtek 9. 11. proběhla v 6. třídách 
přednáška o zubní hygieně, která byla 
spojena s praktickými ukázkami. Šesťáci 
si vyzkoušeli, jak správně pečovat o chrup 
a odnesli si řadu užitečných informací.
V pondělí 13. 11. se vybraní žáci 
4. a 5. ročníku zúčastnili florbalo-
vého turnaje pořádaného v extrali-
gové hale Tatranu Střešovice. Stejně 
jako minulý rok byl pro naše žáky 
významnou sportovní zkušeností.
Dne 15. 11. se konala v 9. třídě (a o týden 
později i v 8. třídě) přednáška s tématem 
spotřebitelského práva. Žáci si vyzkou-
šeli, jak reagovat a jak se případně bránit 
úskalím, která přináší nakupování na síti. 
Žáci 6. B si pak z oblasti práva po-
slechli přednášku o chování na so-
ciálních sítích, byli seznámeni s mož-
nými riziky a zároveň i s prevencí.
Dopoledne 4. a 5. třída navštívily pořad 

„Kde začíná vesmír“ v pražském Planetáriu.
Ve čtvrtek 23. 11. vyrazily 8. a 9. třída 
na veletrh středních škol Schola Pr-
agensis do kongresového paláce. 
Rozsáhlá prezentace středních škol 

a učilišť z celé republiky pomohla 
řadě žáků s rozhodováním v důle-
žité otázce: „Kam po základní škole?“
V pátek 24. 11. vyrazil výběrový tým 
chlapců z 5. třídy na turnaj v minihá-
zené, který byl zorganizován v rámci 
Poháru Věry Čáslavské pro školy Prahy 6.
Poslední listopadový den měla družina 
neobvyklou návštěvu – terapeutické psy, 
kteří svými kousky potěšili nejmenší děti.
Během listopadu se škola začala inten-
zivně připravovat na vánoční program 
a již v neděli 3. 12. školní pěvecký sbor 
společně s Ukulele Band vystoupily v Ly-

solajích při rozsvěcení vánočního stromu.
V úterý 5. 12. přišel mezi děti prv-
ního stupně Mikuláš, samozřejmě i 
s čerty a andělem. Toho důležitého 
úkolu se zhostili žáci deváté třídy.
Ve středu 6. 12. proběhl na naší škole 
malý ekologický experiment – bezplas-
tový den. Žáci se snažili ve svém běžném 
školním dni co nejméně používat plasty 
a zároveň si všímali, kolik plastového 
odpadu člověk běžně vyprodukuje. Celá 
akce, kterou vymysleli a zorganizovali 
žáci 9. třídy, byla vyhodnocena a nej-
lepší třída získala certfikát a drobné ceny.
Ve čtvrtek 7. 12. navštívila 8. třída úspěš-
nou výstavu Krištofa Kintery Nervous 
trees v Rudolfinu. Neobvyklá výstava 
osmáky velmi zaujala, řada z nich vi-
děla expozici moderního umění zcela 
poprvé. Celou výstavou žáky provázel 
fundovaný průvodce a na závěr byl 
pro ně připraven program „Umění je 
hra“, při kterém žáci vytvářeli deskové 
hry inspirované Kinterovou tvorbou.
V pátek 8. 12. se žáci 2. třídy zú-
častnili programu v Národní gale-
rii s názvem „Co si andělé šeptají“.
V sobotu 9.12. se v únětické sokolovně ko-
nal tradiční koncert České mše vánoční J. 
J. Ryby, který s velkým úspěchem uvedly 
zpěvem koled a písní děti z naší školy 

pod vedením paní učitelky J. Tomajkové.
Dne 14. 12. proběhlo přátelské 
utkání výběru žáků 2. stupně na ven-
kovní umělé trávě v Riverside School.
V polovině listopadu zaznamenala velký 
úspěch 3. A pod vedením paní učitelky R. 
Tkaczykové. Tato třída se zapojila do pro-
jektu „Čtenář na jevišti“, secvičila scénické 
čtení z knihy Kluk na větvi a byla porotou 
vybrána z 86 souborů z celé republiky 
mezi pět nejlepších, kteří pak před-
vedli své představení v divadle Minor.
V úterý 19. 12. navštívila 3.B do-
polední představení „Jak jsem 

se ztratil“ v Divadle v Dlouhé.
Tento den se také v naší škole uskuteč-
nilo tradiční vánoční setkání s bohatým 
programem – s vánočními trhy dětských 
výrobků, se zpěvem školního sboru dob-
rovázeným Ukululele Bandem a nechy-
bělo ani divadlo souboru Buchty a loutky. 
Vánoční setkání poprvé proběhlo i v no-
vých prostorách školy a hojná účast ne-
jen z řad rodičů ukázala, že je tato akce 
přijímána veřejností velmi pozitivně.
Následující den navštívili 8. třídu terape-
utičtí psi, jejich přítomnost vhodně dopl-
ňovala besedu o pejscích, ale i o přátelství, 
toleranci, zodpovědnosti a sebevědomí. 
Dne 21. 12. vyrazila 8. třída do histo-
rického centra Prahy seznámit se s 
významnými budovami a žáci tak po-
znali známé stavby i z jiné perspektivy. 
Týž den navštívila 2. třída zážitkový 
program ve Veletržním paláci a žáci 1. 
a 3. třídy si dopoledne poslechli be-
sedu se spisovatelkou Šárkou Vácho-
vou. 3.B zakončila tento den nocová-
ním ve škole, které si děti moc užily.
Poslední školní den proběhly ve 
všech třídách vánoční besídky a 
žáci se rozloučili se svými třídními 
učiteli a popřáli si pěkné Vánoce.
Přejeme všem krásný, úspěšný a pozitivní 
nový rok. Markéta Růžičková, učitelka
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MŠ Pampeliška

První prosincový den za dětmi do školky 
přišla Mgr. Hamplová, aby dětem zkon-
trolovala zrak v rámci spolupráce s Or-
toptikou Dr. Očka. Tuto možnost mají 
rodiče a děti již druhým rokem a částku 
za vyšetření hradí ÚMČ Praha-Lysolaje, 
za což si zaslouží velké poděkování.

Celý prosinec jsme si s dětmi uží-
vali pohodovou předvánoční at-
mosféru, na nic jsme nepospíchali 

a snažili jsme si toto krásné ad-
ventní  období  hezk y užít .

Průběžně jsme nazdobili celou školku, 
včas jsme nařezali větvičky třešní do vázy 
a děti byly velmi překvapené, že se jim 
říká barborky. Nikdo nevěděl, co to dříve 
znamenalo pro mladé slečny, když vět-
vičky rozkvetly do Štědrého večera. Také 
jsme napekli s dětmi perníčky a linecké 

cukroví, pouštěli lodičky ze skořápek a 
samozřejmě krájeli jablíčka. Vždycky se 
trošku bojíme, jestli uvidíme hvězdičku, 
ale měli jsme štěstí, a tak to vypadá, 
že budeme všichni zdraví a spokojení. 

V úterý 5. prosince se ve dveřích školky 
zjevil Mikuláš s andělem a jedním nepo-
sedným čertem. Některé děti se trošku 
bály, ale po zazpívání písničky si nebály 
vzít si dáreček od Mikuláše a anděla, 
a ochotně se vyfotily i s čertem.
V pondělí 11. prosince přijelo za dětmi 
do školky divadélko se svou pohád-
kou O veselém vánočním stromečku 
a všem se představení moc líbilo.
S dětmi jsme letos nazdobili tři krásné 
živé stromečky, a to díky ochotě a 
vstřícnosti rodičů, kteří nám je za-
jistili, a za to jim moc děkujeme. Aby 
té vůně po školce nebylo málo, tak 
jsme stromeček v chodbě nazdo-
bili našimi upečenými perníčky. 
Nezapomněli jsme ani na ptáčky a stejně 
jako každý rok jsme nachystali budky a 
pověsili lojové koule na šeříkový keř, aby-
chom mohli s dětmi hladové návštěvníky 
v klidu pozorovat z okna. V letošním roce 
přilétá překvapivě nejvíc vrabců, které 
jsme v minulých letech sotva zahlédli.

Děti vytvořily přáníčka a dárečky 
pro rodiče a naučily se spoustu ko-
led a básniček na naše vánoční po-
sezení s rodiči, které se konalo ve 

čtvrtek 13. prosince v podvečer.
Druhý den na děti čekalo za zataženými 
závěsy překvapení. Nervozita a netrpě-
livost stoupaly a děti byly šťastné, když 
konečně mohly vstoupit do tmavé herny 
s rozsvíceným vánočním stromečkem.   
Jako poděkování jsme zazpívali ko-
ledy a děti si konečně mohly po-
hrát se všemi novými hračkami.

Nový rok jsme přivítali naším tradičním 
tříkrálovým průvodem. Cestou starou 
částí Lysolaj jsme se zastavili na ÚMČ 
Lysolaje, děti předaly vyrobené přání 

a na oplátku dostaly od paní Komár-
kové domácí perník a bezlepkový ko-
láč. Na obojím si děti velmi pochutnaly. 
V novém roce jsme dětem uspořádali 
malé zimní závody jako takovou ma-
lou zkoušku na zimní olympiádu ve 
školce, kterou připravujeme na únor, až 
budou zahájeny zimní olympijské hry.

Denisa Vranová, ředitelka

 

VELIKONOČNÍ 
DÍLNA 

 

V neděli 25. března 2018  
v sále hasičské zbrojnice. 

 

Začínáme ve 14:00 
hodin. 

 

Zveme všechny šikovné děti 
i jejich rodiče 
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Tip na výlet

Císařský ostrov
Oči Pražanů, ba celé republiky byly 
před časem upřeny na Císařský os-
trov v Praze, kde v prosinci  2017 se 
zřítila lávka spojující Bubeneč s Tro-
jou. Pojďme se nyní podívat na histo-
rii tohoto oblíbeného výletního místa.
Malý historický exkurz – ostrov do-
stal darem Rudolf  II. od českých stavů 
Císařský ostrov je se svou rozlohou 29 
hektarů největším z pražských ostrovů 
na Vltavě. Vznikl zpevněním písečných 
naplavenin, není však přesně známo kdy. 
Ostrov byl dříve nazýván Velký, od konce 
16. století pak Císařský, neboť ho čeští 
stavové asi roku 1584 darovali císaři Ru-
dolfu II. Po smrti císaře pak opět připadl 
českým panovníkům a byl spravován 
vždy nejvyšším pražským purkrabím, 
začalo se mu tedy říkat Purkrabský os-
trov. Původně byl ostrov rozdroben v 
menší ostrůvky (viz mapa z roku 1777), 
údajně za Marie Terezie splynul v jeden.
Ostrov a jeho pobřeží změnilo svou tvář 
při úpravě koryta Vltavy pro její splavnění. 
V letech 1899 -1902 probíhala výstavba 
Trojského jezu, zdymadla a plavebního 
kanálu Podbaba. Ten přerušil původní vl-
tavské rameno, které teklo k Císařskému 
mlýnu. Část zůstala v podobě Malé říčky 
a část byla zavezena a území ostrova 
bylo zmenšeno. Plavební kanál sloužil 
(a slouží) osobní i nákladní dopravě. 
Krátce po první světové válce vznikla 
na Císařském ostrově zahrádkářská 
kolonie s asi třemi sty chatičkami. 
Když zanikl nedaleký ostrůvek západně 
od trojského mlýna (a pivovaru) – tedy 
v místech dnešní zoologické zahrady 
– oddělený od pevniny jen mlýnskou 
strouhou, přeneslo se jeho jméno Trojský 
ostrov duplicitně i na Císařský ostrov a 
mnozí Pražané mu tak říkali. Většina jeho 
území však leží v Bubenči, pouze severo-
západní břeh náležel k Troji a severo-
východní k Holešovicím. Část ostrova, 
kde je čistírna odpadních vod, je v ka-
tastru Prahy 6, zbytek pak leží v Praze 7.
9. června 2013 po velké bouřce nad 
Prahou si Vltava uprostřed ostrova vy-
tvořila zcela nové říční koryto, ostrov 
tak rozdělila na dvě části. V této části 
ostrova není žádná vegetace a os-
trov je zde nejužší, proto si zde voda 

našla cestu. Musela pak být povolána 
armáda a koryto zaplňováno kameny 
tak, aby voda dále ostrov neničila.

Mosty a lávky
Zřejmě roku 1703 byl postaven dřevěný 
můstek u Císařského mlýna, kam tehdy 
ostrov v meandru Malé říčky dosahoval. 
Nejpozději při regulaci řeky a výstavbě 
plavebního kanálu tento můstek zanikl.
Mnozí pamatujeme, že na ostrov vedl 
železný silniční most poloparabolické 
konstrukce. Jeho délka byla 24 metrů, 
šířka 6 metrů a podjezdná výška 5,4 me-
tru. Do provozu byl předán 18. prosince 
1901. V roce 2005 byl jako už dosti zchá-
tralý zbořen a v roce 2006 byl nahrazen 
novým mostem.  Dále po proudu jsou 
dva mosty, které jsou spojeny s odpado-
vým hospodařením města. První z nich 
byl postaven asi ve druhé polovině 70. 
let pro obsluhu nové čističky (postavena 
byla roku 1967). Průchod přes tento 
most bývá příležitostně umožněn cyk-
listům a pěším. Na tomto mostě se natá-
čely sekvence filmu O rodičích a dětech 
(2006) s Josefem Somrem a Davidem 
Novotným. Druhý z nich sloužil pro úz-
korozchodnou dráhu, která vyvážela kal 
z původní čistírny v Bubenči (dokončena 
roku 1905, dnes Ekotechnické muzeum). 
Po výstavbě nové čistírny byly koleje 
odstraněny a most ještě nějakou dobu 
sloužil. Dnes již není používán. Pro spo-
jení s trojským břehem sloužil přívoz, v 
70. letech minulého století byl nahrazen 
lávkou. Tu v roce 1977 poškodila a o čtyři 

roky definitivně strhla velká voda, Praža-
nům pak sloužil pontonový most. V roce 
1984 ho zastoupila právě spadlá lávka.
V neděli sloužil přívoz Pražanům k ná-
vštěvám trojských zahradních a výlet-
ních restaurací a koupaliště a od roku 
1931 i návštěvníkům zoologické za-
hrady. Trojský přívoz využíval též pre-
zident Masaryk při projížďce na koni po 
Stromovce. TGM vozil děti na koni až 
na Velkou skálu. Zastavoval se v Pomo-
logickém ústavu na jahody. Prezidenta 
Masaryka doprovázel jeden tajný po-
licista v buřince pěšky. Prezident měl 
údajně velkou radost, když svému hlí-
dači ujel převozní lodí a tajný na druhém 
břehu nervózně čekal na další přívoz. 

Koně, psi, zahrádkáři a povodně
V roce 1927 bylo na ostrově zřízeno 
nekryté jezdecké závodiště TJ Žižka.
Na jaře roku 2002 byl v jeho sousedství 
otevřen nový jezdecký areál Jezdecké 
společnosti Císařský ostrov s velkou 
jezdeckou halou a venkovní jízdár-
nou. Naproti jezdecké hale bylo psí 
cvičiště.  Povodeň v srpnu 2002 zcela 
ochromila celý ostrov. Velká voda po-
ničila budovu areálu jízdní policie, zni-
čila budovy jezdeckého areálu TJ Žižka, 
stadion a věž rozhodčích, zničeno bylo 
také psí hřiště. Zasažena byla i nová 
jezdecká hala, která však povodeň na-
konec ustála.  Povodeň se nevyhnula 
ani čistírně, škody zde dosáhly až 300 
milionů korun. Provoz se podařilo kom-
pletně obnovit až po čtyřech měsících.  f.

Císařský ostrov za první republiky
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SDH Lysolaje

Úvodem bych vám ráda jménem našeho 
sboru popřála vše nejlepší v roce 2018. 
 
Duše a dušičky v oboře Hvězda 
Opět po roce v oboře Hvězda vypukla 
velmi oblíbená akce pro děti Duše a 
dušičky aneb Halloween ve hvězdě a 
my u toho nemohli chybět. Pro poba-
vení připravili pořadatelé Halloween-
ský workshop, strašidelnou stezku, 
zábavné soutěže a hry o zajímavé 
ceny. Malí i velcí návštěvníci mohli 
přijít v masce, a tak se to na pláni 
hemžilo kouzelnými postavičkami.

Požár rodinného domu
Ani o Štědrém dnu jsme nezaháleli. Večer 
jsme byli operačním střediskem vysláni 
k požáru rodinného domu v Šáreckém 
údolí. Jednalo se o požár dvoupatrového 
neobývaného domu. Likvidace požáru 
se zúčastnilo 9 jednotek profesionál-
ních a dobrovolných hasičů. Na místo 
se sjelo celkem 16 jednotek z celé Prahy.

Čištění požární nádrže
Nepříliš populární, nicméně nutné a 
neodkladné každoroční čištění požární 
nádrže proběhlo opět v listopadu. Vzhle-
dem k její nedávně revitalizaci letos tato 
práce nebyla tak náročná a hlavně jsme 
se u ní mohli těšit na letní koupání. Otu-
žilci mezi námi pak i na koupání zimní. Po 
dokončení čištění byla voda křišťálově 

průzračná, a tak jsme byli i my spokojeni.
 
 Požáry
Dne 20.1.2018 byla naše jednotka vy-
slána hned ke dvěma požárům, nejdříve 
k požáru opuštěné budovy k demolici 
v Sedlci. Na místě bylo průzkumem 
zjištěno, že se jedná o planý poplach a 
nedovolené pálení. Následně byla jed-
notka odeslána na pomoc Hasičskému 
záchrannému sboru Hlavního města 
Prahy k rozsáhlému  požáru pětipatro-
vého hotelu v pražské Náplavní ulici.

Mladý hasič záchranář
Jak jsme Vás již informovali v předchozím 
čísle, obnovil náš sbor činnost kroužku 

mladých hasičů. Děti se zde, myslím, 
opravdu nenudí. Kromě pravidelných 
čtvrtečních schůzek jim vymýšlíme i roz-
ličné doplňkové akce. 25. 11. 2018 jsme 
děti vzali do bazénu, kde jsme, kromě 
jiného, cvičili různé záchranářské tech-
niky, a následně jsme spolu vyrazili na 
bowling. 21.12.2018 jsme pro naše malé 
členy uspořádali vánoční besídku s hud-
bou a pohoštěním. Všichni jsme si to 
užili a děti odcházely domů spokojené. 
 
Vedle pravidelných akcí, kterých se 
v rámci preventivně výchovné čin-
nosti účastníme, a výjezdů, jsme se 
rovněž věnovali naší základně a tech-
nice. Vzhledem k tomu, že jsme do 
Scanie koupili novou motorovou pilu, 
museli jsme uzpůsobit úložné pro-
story tak, aby se tam vešla. Také jsme 
zbudovali v garážích velkoobjemový 
regál a díky získanému úložnému 
prostoru jsme si mohli pořádně ukli-
dit. Hasičárna je teď jako ze škatulky. 
 
Na závěr si vás dovolujeme pozvat 
na Výroční valnou hromadu, která 
se bude konat 10.2.2018 v naší ha-
sičárně, a to od 18:00, následovat 
bude přátelské posezení s tancem.
 
Detailnější informace o činnosti našeho 
sboru najdete na našem webu www. 
sdh-lysolaje.webnode.cz a nově rov-
něž na Facebooku jako Hasiči Lysolaje.
                                                                                                         

Ing. Anna ZapletalováPožár pětipatrového hotelu v Náplavní ulici

Čištění požární nádrže
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Za humny

Hlavní město odkoupí za 14,3 milionu 
korun pozemky a budovu bývalé želez-
niční stanice Praha Bubeneč. Rozhodli 
o tom v úterý pražští radní. Bývalá bu-
dova nádraží vznikla v roce 1850, od 
roku 2014 ale slouží jen jako výhybny 
pro křižování a předjíždění vlaků. 
Jeho funkci přebrala 29. srpna v roce 
2014 nová zastávka Praha-Podbaba. 
„Měli jsme nabídku od Českých drah, 
že nám zhruba za 14 milionů prodají 
budovu a pozemky bubenečského 
nádraží. Je to i v koordinaci s Prahou 
6,“ uvedl pro server Aktuálně.cz radní 
pro majetek Karel Grabein Procházka. 
Město již má pro odkup vyčleněny fi-
nanční prostředky. Pozemky a budova 
bývalého nádraží by se měly svěřit 
Praze 6. Ta by v místě nádraží mohla 
postavit restauraci či komunitní centrum. 

„Ptali jsme se lidí na využití budovy ná-
draží prostřednictvím ankety, do které se 
zapojilo 802 lidí. Na základě toho měst-
ská část rozhodne, co na místě bude,“ 
uvedl mluvčí Prahy 6 Ondřej Šrámek.
Anketa probíhala dva měsíce do 11. 
prosince. Z odpovědí vyplynulo, že by 
si tam lidé přáli místo spojené s kul-
turou, se sousedským životem nebo 
zařízení pro sport a volný čas. Většina 
respondentů by si dovedla v místě 
představit kavárnu, bistro nebo restau-
raci. Pozitivně hodnotili i možnost, že 
by se budova stala „Šlechtovkou Prahy 
6“. Co konkrétně na místě vznikne, o 
tom bude spolurozhodovat magistrát.

*
Součástí oslav 25. výročí Dejvického 
divadla je i vydání knihy PÁTÝCH PĚT, 
publikace navazující na fotoalbum Dej-
vické divadlo 20 let, vydané v roce 2012.
Autorsky se na ní podílely především 

dramaturgyně Eva Suková a výtvarnice 
Tania Stránská. Lidi a události v Dejvic-
kém divadle od září 2012 do června 
2017 zachycují fotografie Hynka Glose, 
Aleny Hrbkové, Milana Chrdleho, Pe-
tra Kouteckého, Michaela Tomeše ad.
Kniha je k mání pouze v divadelní ka-
várně, v pokladně nebo je možné ji za-
koupit v online knihkupectví KOSMAS.

Po prosincovém jednání zastupitelstva 
Prahy 6 se zdá, že už nic nebrání tomu, 
aby na Kulaťáku vznikla nová budova.
MČ Praha 6 bude mít k dispozici parter 
budovy, tedy její přízemní část, kterou 
využije jak pro potřeby radniční agendy, 
tak pro obchody a další služby, čímž 
bude rozpočtu městské části zajištěn 
pravidelný výnos z pozemků. „Veřejná 
vybavenost byla jednou z podmínek 
územního plánu, díky které bude lidem 
z blízkého okolí zajištěna základní ob-
služnost jak potravinami, tak dalšími 
službami. Tím bude kompenzována 
Billa, která zmizela po rekonstrukci bu-
dovy ČVUT. Investoři Kaprain a Penta 
navíc chtějí na daném místě stavět by-
tový dům, což náměstí jednoznačně 
prospěje,“ uzavírá starosta Ondřej Kolář.

Magistrát hlavního města se chystá ve 
vybraných místech metropole umístit 
senzory, které budou monitorovat ob-
sazenost parkovacích míst. Informace 
poté budou dostupné řidičům na in-
formačních tabulích či prostřednictvím 
mobilní aplikace. Přípravu projektu má 
na starosti Technická správa komunikací 
(TSK) a podle odhadu vyjde na 154 mili-
onů korun. Většinu chce město uhradit 
z evropských peněz. Monitoring se má 
týkat 13 lokalit a 3313 parkovacích míst.
Vedení města nedávno také ohlásilo, 
že ke konci března vypoví smlouvy 
nájemcům 42 parkovišť, která jsou 
na městských pozemcích. Praha chce 

dále parkoviště provozovat sama pro-
střednictvím TSK. Informace o jejich 
obsazenosti by také měly být řidičům 
dostupné elektronicky. V současnosti 
jsou online k dispozici pouze informace 
o volných stáních na P+R parkovištích.

Prezidentského kandidáta Jiřího Dra-
hoše před volbami do Prahy přijeli pod-
pořit sedláci z Asociace soukromého 
zemědělství ČR. Zorganizovali čestnou 
jízdu 25 traktorů, kterou Drahoše do-
provodili z pražských Lysolaj, kde bydlí, 
na Vítězné náměstí. Současný prezident 
Miloš Zeman, který byl v uplynulých 
volbách Drahošovým protikandidátem, 
podle zástupců asociace dlouhodobě 
škodí tradičnímu českému venkovu.

V Horoměřicích došlo v pátek 12. 1. 
2018 okolo 16. hodiny k tragické ne-
hodě. Po střetu osobního automobilu 
s autobusem narazil autobus linky 
316 do stromu. Nehodu nepřežili 
3 lidé, desítky dalších byly zraněny.
K tragické nehodě došlo na silnici 240. 
Autobus linky 316 jedoucí ve směru na 
Prahu se srazil s protijedoucím osobním 
vozidlem. Střet měl pro řidiče autobusu i 
řidičku superbu bohužel fatální důsledky.

Do Prahy v pátek 26. 1. 2018 mimořádně 
zavítaly víceúčelové vrtulníky americké 
armády Sikorsky UH-60 Black Hawk. 

Nádraží Bubeneč

Bytový dům plánovaný                                   
na Vítězném náměstí

Vrtulník Sikorsky UH-60 Black Hawk

Čestná jízda v Lysolajích
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Všechny přítomné přivítala také radní hl. m. Prahy RNDr. Jana Plamínková

VI. Reprezentační ples

Všichni milovníci tance a dobré zábavy 
se v podvečer 27. ledna sešli v hotelu Ga-
laxie, kde se uskutečnil v pořadí již šestý 
společný reprezentační ples městských 
částí Lysolaje a Suchdol. 
První letošní společenskou událost není 
jistě třeba nijak zvlášť představovat. Ples 
si za uplynulých pět let  své existence 
našel pravidelné příznivce a jeho popu-
larita stále stoupá. Velmi nás těší, že se 
počet návštěvníků této významné spo-
lečenské akce rok od roku zvyšuje. I letos 
se objevilo mnoho nových tváří a přibylo 
i návštěvníků z jiných městských částí. 
Starostové Lysolaj a Suchdola vítali pří-
chozí s číší výtečného šampaňského v 
ruce a se všemi hosty, mezi nimiž ne-
chyběli ani radní hl. města Prahy si sym-
bolicky připili. Prostory hotelu Galaxie 
byly tentokrát vyzdobeny v národních 
barvách. Červené a modré mašle přes 
sněhobílé ubrusy působily vesele a sym-

bolizovaly 25. výročí vzniku samostatné 
České republiky. Předtančení bylo jako 
vždy stylové. Originálním prvkem byl 
letos „únos“ nejednoho hosta na taneční 
parket - ač trošičku zaskočeni nepláno-
vanou školou tance však všichni zvládli 
i obtížné kroky na výbornou a skvěle 
se bavili. Úžasný profesionální výkon 
podal stejně jako v předchozích letech 
Caroline Band, kdo zrovna v tanečním 
pořádku vynechal, mohl se alespoň vy-
dýchat, osvěžit a zaposlouchat do oblí-
bených  melodií.
Celým večerem nás tentokrát provázel 
Miloš Šimon. Ačkoliv ho již známe jako 
sportovního komentátora či moderátora 
komornějších akcí musíme uznat, že se 
ve světle reflektorů cítil jako doma. Ob-
rovský zájem byl i o tradičně bohatou 
tombolu. Ke slosovatelným vstupenkám 
náležely hodnotné ceny věnované pořá-
dajícími městskými částmi. Lysolajskou 
hlavní cenu - veliký pekáč tvarohových 
buchet čerstvě upečených několikaná-
sobnou medailistkou soutěže O lysolaj-

ský koláč paní Danou Reichlovou - vy-
hrála nekorunovaná královna loňského 
plesu. A kdo byl letos na parketu nejkrás-
nější, nejelegantnější, nejsympatičtější? 
Však jste si udělali obrázek sami. 
Úprava hotelu Galaxie byla jako vždy 
noblesní, atmosféra skvělá, obsluha po-
zorná, zkrátka všechno „nej“, jak se na 
každý reprezentační ples sluší a patří. 
Jisto je, že si všichni tance i společnosti 
do sytosti užili, odpočinuli si po vypja-
tých volebních dnech a večerka vyhlá-
šená o půl čtvrté ranní se mnohým zdála 
časná.

Letošní ples zkrátka předčil očekávání a 
jeho ohlas byl veliký. V prostorách hotelu 
Galaxie pomyslně doznívají tóny hudby 
a podlahy nablýskané mnoha páry s leh-
kostí tančících nohou tak trochu osiří.

Věříme, že příští, sedmý ročník, bude 
stejně úspěšný jako ten letošní. 

ÚMČ Praha-Lysolaje
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Volba prezidenta 2018
Ve dnech 12. 1. - 13. 1. 2018 a 26. 1. - 
27. 1. 2018 se v České republice usku-

tečnila historicky druhá přímá volba 
prezidenta. V naší městské části se vo-
lilo tradičně v sále hasičské zbrojnice 
v Lysolajském údolí. Volby u nás byly 
tentokrát speciální tím, že kandidátem 
na prezidenta byl také prof. Ing. Jiří Dra-
hoš, DrSc., který trvale žije v Lysolajích. 
Z tohoto důvodu se naše volební míst-

nost stala cílem desítek novinářů a tele-
vizních štábů nejen z České republiky.
Celkovým vítězem se však po druhém 
kole volby stal jeho soupeř Miloš Ze-
man, který tak obhájil post prezidenta. 

V naší městské části dopadly 
volby prezidenta následovně:
1. kolo - vítězem se stal Jiří Drahoš s 50,50 
% (352 hlasů), na druhém místě skončil 
Miloš Zeman se 16,36 % (114 hlasů), na 
třetím místě Pavel Fischer s 12,77 % (89 
hlasů), na čtvrtém Michal Horáček se 
7,46 % (52 hlasů), na pátém Marek Hilšer 

se 6,03 % (42 hlasů), na šestém Mirek To-
polánek se 4,73 % (33 hlasů), ostatní kan-
didáti nepřesáhli 1 % hlasů. Volební účast 
přesáhla 78 %, což nás zařadilo mezi 3 
městské části s nejvyšší volební účastí.

2. kolo - ve druhém kole v Lysolajích 
drtivě zvítězil Jiří Drahoš, který získal 
celkem 78,49 % všech odevzdaných 
volebních lístků (562 hlasů), druhý 
Miloš Zeman obdržel 21,51 % (154 
hlasů). Volební účast byla 77,56 %. 

ÚMČ Praha-Lysolaje

 OBECNÍ SAUNA

Vážení spoluobčané,

dovolte, abych se s vámi podělila 
o informace, týkající se naší sauny. 
Náklady na pořízení sauny jsou čer-
pány z finančního daru společnosti 
LANDIA MANAGEMENT s.r.o., která 
je naším partnerem při přípravě akce 

„Dolina - město jinak“. Oproti původ-
ně plánovanému termínu zaháje-
ní provozu v  letošní sezóně došlo 
ke zpoždění a doufáme, že provoz 
bude zahájen v sezóně následující. 

Vzhledem k uspořádání krajiny se jeví 
optimální umístění sauny na prostran-
ství na pravém břehu potoka u revi-
talizované „bazény“, vedle sedimen-
tační nádrže na Lysolajském potoce. 
Výhodou je  zde i možnost  připojení 
na elektrickou energii a oproti levému 
břehu zde pod zemí nejsou žádná jiná 
vedení.  Umístění a řešení sauny bylo 
kladně projednáno s většinou dotče-
ných orgánů státní správy a správců 
inženýrských sítí, tj. s hasiči (je vypra-
cována Zpráva požární bezpečnos-
ti), hygienou, je uzavřena smlouva o 
smlouvě budoucí na odběr elektrické 
energie, opatřili jsme kladné vyjádře-
ní 22 správců inženýrských sítí, záměr 

je ústně předjednán se stavebním 
úřadem a řešení sauny a její vnitřní 
dispozice byly upraveny podle poža-
davků vlastníků sousedních parcel. K 
tomu, aby sauna mohla být zrealizo-
vána včetně napojení na elektrickou 
energii je nutno získat územní souhlas 
a stavbu ohlásit na stavebním úřadě. 
Zatím chybějícím dokladem k zaháje-
ní příslušného řízení je souhlas praž-
ského magistrátu, odboru životního 
prostředí a ÚMČ Praha 6. Důvodem 

je, že sauna je dle chybného zákresu 
záplavového území částečně umístě-
na v záplavovém území potoka. Podle 
nákresu se bohužel v našem přípa-
dě zaplavuje dříve vyšší, pravý břeh. 
Na základě znalosti místa je jasné, že  
takto umístěná sauna nezpůsobí za-
plavení žádné jiné zástavby, současné 

platné zákony vůbec žádnou diskusi 
nepřipouštějí a neposkytují odborům 
životního prostředí možnost případné 
úlevy. Magistrát v letošním roce orga-
nizuje revizi záplavového území  Lyso-
lajského potoka – na jaře bude vybrán 
dodavatel revize a naše městská část 
může na základě již provedených a 
plánovaných úprav v korytě potoka 
v oblasti okolo revitalizované nádrže 
dodat aktuální geodetické zaměření 
terénu. Tím vzniká  naděje na přesněj-
ší výsledky modelování povodní. Sna-
žíme se dosáhnout toho, abychom se 
mohli při zpracování nového modelu 
záplavového území účastnit jedná-
ní na revizi výpočtu, abychom mohli 
předat naše podklady  týkající se osa-
zení sauny, byli seznámeni s výsledky 
modelování velkých vod v horním 
úseku potoka a mohli konzultovat a 
žádat o vyjádření MHMP oddělení 
ochrany přírody a krajiny v předsti-
hu před vyhlášením revidovaného 
záplavového území – tak, aby mohl 
dále konat ÚMČ Praha 6 – odbor vý-
stavby a abychom obdrželi potřebná 
povolení pro zahájení provozu sauny. 

Ing. Dana Malečková,                                              
zástupkyně starosty
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Kulturní program 2018 
Sobota 24. 2. 2018, 14:00   Dětský karneval 
 
Sobota 24. 3. 2018, 14:00   Vítání občánků 
 
Neděle 25. 3. 2018, 14:00   Velikonoční výtvarná dílna 
 
Neděle 8. 4. 2018, 14:00    Aprílový turnaj v pétanque 
 
Sobota 21. 4. 2018, 15:00  Beseda se Šárkou Váchovou, loutky 

Chaloupka na vršku 
 
Sobota 19. 5. 2018, 14:00   Slavnost květů 
 
Pátek 1. 6. 2018, 15:00 Dětský den 
 
Červen – září  Provoz letního kina 
 
Čtvrtek 14. 6. 2018, 18:00 Lysolajský běh  
 
Neděle 9. 9. 2018, 14:00  Zahradník roku + turnaj v pétanque  
 
Neděle 16. 9. 2018, 14:00 Mariánská pouť 
 
Neděle 7. 10. 2018, 14:00  Lysolajská drakiáda 
 
Sobota 1. 12. 2018, 14:00  Vánoční výtvarná dílna 
 
Neděle 2. 12. 2018, 16:00 Slavnostní rozsvícení vánočního 

stromu 
 
Sobota 8. 12. 2018, 15:00 Hasičská mikulášská besídka 
 
Sobota 15. 12. 2018, 13:00  Vánoční turnaj v pétanque 
 
Neděle 16. 12. 2018, 14:00 Vánoční koncert vážné hudby 

 

Všichni jsou srdečně zváni! 
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Spolek Liška
Milé lišky a liščata, milí přátelé, sousedé, 
jsem moc ráda, že mám možnost vás 
pozdravit touto cestou i v novém roce. 
Úspěšně pokračují kroužky, ve 
škole Lišák a ve školce Cvičení s Liš-
kou, mezi dospělými si získal ob-
libu kruhový trénink s Martinou. 
Chtěla bych poděkovat a ocenit práci 
všech lidí, kteří liščí kroužky vedou. Těší 
mě, když slyším, že si jejich práce také 
vážíte. Děkuji také těm, kteří se starají 
o “neviditelné” věci, jako je účetnictví, 
organizaece akcí a pod. Jsme moc rádi, 
že na naše akce chodíte, děkujeme. 
Jsem vděčná za podporu, kterou nám 
poskytuje naše městská část, za prostory, 
které můžeme užívat k našim aktivitám. 
Bohužel není v našich silách v součas-

nosti organizovat i dopolední program 
pro maminky s malými dětmi. Je mi líto, 
že v Lysolajích není momentálně do-
stupná herna. Hledáme šikovné tvořivé 
lidi, kteří by nám pomohli s dopoledním 
programem v kterýkoli den. Chtěla bych 

vás za Lišku požádat o pomoc. Pokud o 
někom víte, koho těší se scházet, ma-
lovat, tvořit, zpívat, cvičit a nemá pro-
story, v Lišce je možné začít. Nebojte se. 
Scházejte se, používejte hernu, vymýš-
lejte si akce pro své kamarády, tvořte, 
cvičte, zpívejte. Jsou tam hračky, proléza-
čky, výtvarné potřeby a hudební nástroje. 
Za nás, za náš liščí tým, mohu slíbit, že 
budeme dál připravovat akce, které 
jste si oblíbili a které rádi navštěvu-
jete. Chystáme další Šikovné liščí 
tlapky, vymýšlíme dílnu na Slavnost 
květů, letní příměstský tábor. Nebrá-
níme se novým nápadům, novým for-
mám spolupráce, výletům, sportům. 
Přidejte se k nám, sledujte náš kalen-
dář na www.mc-liska.cz nebo si nás 
přidejte na Facebooku LiskaLysolaje.  

S.O.S - Pondělní herna hledá novou 
Lišku
Najdeme v Lysolajích šikovné akční 
maminky s dětmi, které by chtěly po-
moci, aby Liška dál dopoledne běžela? 
Volejte na 775 210 624 nebo 
pište na marcela@panoch.net
 
Kruhový trénink s Martinou Průšovou
Ve čtvrtek od 19:30 h do 20:30 h v tě-
locvičně ZŠ, vchod z ulice Mateřská.
Kruhové cvičení je určené pro ženy i 
muže. Jedná se o kombinaci aerobních 
a anaerobních aktivit, které posilují 
svaly, zpevňují tělo, zrychlují metabo-
lismus a spalují tuky. Kruhové cvičení 
vede k pevnému a zdravému tělu. Cvi-
čení je vhodné jak pro začátečníky, tak 

i pro pokročilé. Cena 100 Kč/osobu. 
Lektorka: Martina Průšová, vede 
také lekce strolleringu v ko-
munitní zahradě na Suchdole. 
  
Kroužky ve škole a školce
Cvičení s Liškou v MŠ Pam-
peliška pro děti od 4 do 7 let

Kroužek ve čtvrtek od 16 h do 17 
h v tělocvičně ZŠ Járy Cimrmana
Děti při hodinách rozvíjejí své pohybové 
schopnosti. Běhají, skákají, běhají sla-
lom, štafetu, hrají míčové hry, válčí se 
žraloky, plují na pirátské lodi, zachra-
ňují princezny. Hrajeme si na zvířátka, 
závodíme a rozvíjíme dětskou fantazii. 
Lektorky Marcela Blažková a Andrea 
Žitková.

Kroužek Lišák pro děti od 6 do 10 let
Čtvrtek 14:00 h – 15:30 h v ZŠ Járy Cimrmana
Zájmový ekologický kroužek pro zvídavé 
děti od 6 do 10 let, které mají rády přírodu, 
zvířata a rády chodí do přírody. Součástí 
kroužku je péče o koně a ovce. Program 
zajišťuje Ábel z.s. Lektor: Kamil Vaněk.

Připravila: Marcela Blažková

 

 

 

 

 

  

  

 
Žádáme rodiče, kteří mají zájem, aby 
jejich miminko narozené v roce 2017 
bylo přivítáno v naší městské části, 

obraťte se  
do 28. 2. 2018 na ÚMČ Praha-Lysolaje. 

Děkujeme. 
 

Samotné vítání občánků se uskuteční 
v sobotu 24. 3. 2018. 
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Policejní okénko
Jak to vlastně je s měřením alkoholu 

Mezi časté mýty, omyly a polopravdy, 
které kolují mezi lidmi ve spojení s ja-
koukoliv městskou policií, patří i ty spo-
jené s měřením alkoholu. Dávají stráž-
níci „dýchnout“ jen tak, kdekomu, podle 
svého uvážení? Jaká je skutečnost? 

Strážníci mají právo vyzvat k vyšetření 
přítomnosti alkoholu v dechu fyzickou 
osobu pouze na základě ustanovení 
dvou zákonů: zákona č. 361/2000 Sb., o 
provozu na pozemních komunikacích a 
zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví 
před škodlivými účinky návykových látek.
Velmi zjednodušeně by se dalo říci, že 
tuto pravomoc může městská policie 
uplatnit jen v relativně málo přípa-
dech, ve kterých existuje tzv. důvodné 
podezření na spáchání přestupku:

- vůči řidiči motorového i nemotorového 
vozidla,
- vůči osobě, která vykonává nebo bude 
vykonávat činnost, při které by mohla 
ohrozit život nebo zdraví svoje nebo ně-
koho jiného anebo poškodit majetek 
(například obsluhy pracovních strojů),
- vůči osobě, která přivodila sobě nebo 
jiné osobě újmu na zdraví anebo způso-
bila jiné osobě škodu na majetku v sou-
vislosti s požitím alkoholického nápoje,
• vůči osobě, která pod vlivem alkoholu 
nekontroluje své chování a tím bezpro-
středně ohrožuje sebe nebo jinou osobu, 
majetek nebo veřejný pořádek,

- vůči osobě, která je mladší 18 let.

V čem spočívá ono „důvodné pode-
zření“? 
Vždy záleží na konkrétní situaci a je 
nemožné tady zmínit všechny případy. 
Zmiňme alespoň některé z oblasti do-
pravy: řidič například spáchá drobný 
dopravní přestupek a při jeho řešení z 
něj ostatní cítí alkohol. Jedoucí vozidlo 
provede nějaký neobvyklý manévr nebo 
vybočí z přímého směru jízdy… Často na 
linku 156 volá člověk, který je v restau-
raci svědkem požívání alkoholu osobou, 
o které ví, že zanedlouho bude auto řídit.
Samotný řidič, který je na základě urči-
tých indicií vyzván k dechové zkoušce v 
ní může vidět jen zbytečné zdržování a 

obtěžování. Ale ostatní účastníci silnič-
ního provozu mohou celou situaci vidět 
úplně jinak: jako významný prvek, přispí-
vající k bezpečnosti na silnici. Navíc po-
kud je dechová zkouška negativní, jedná 
se o zdržení jen o několik málo minut.

Ve výjimečných případech se od de-
chové zkoušky upouští, protože ji není 
ani možné technicky vykonat. Jsou 
to hlavně případy, kdy osoba je pod 
takovým vlivem alkoholu, že už jí sa-
motné jde o život nebo vážné poško-
zení zdraví. Člověk v podobném stavu 
dechové zkoušky není schopný vnímat, 
není možné se s ním domluvit a volí 
se tedy rychlý převoz na záchytnou 
stanici nebo převoz do nemocnice. 

Dechová zkouška se provádí za po-
užití certifikovaného přístroje. Při 
pozitivním výsledku (nad 0,24 pro-
mile) se dechová zkouška opakuje 
po uplynutí nejméně pěti minut. 

Proč tomu tak je? Jestliže se totiž de-
chová zkouška realizuje jen malou 
chvíli po samotném požití alkoholu, 
jsou výsledky silně zkreslené. Měření 
v tu chvíli může vykazovat i hodnoty, 
kterých není možné reálně dosáhnout 
nebo by znamenaly otravu alkoholem 
a takřka okamžitý exitus. Rychlost me-
tabolismu alkoholu je u každého indivi-
duální, hlavní tělesné procesy jsou ale 
pořád stejné - alkohol se v lidském těle 
metabolizuje ve třech fázích, vstřebá-
vání, šíření v lidském těle a odbourá-
vání. Právě měření po několika minutách 
má za cíl zjistit, o jakou fázi se jedná.

Řeší se ze strany městské policie 
případy, kdy je naměřená hodnota 
od 0,01 do 0,24 promile včetně? 
Jak kdy: pokud je zjevné, že kontro-
lovaná osoba je pod vlivem alkoholu, 
pak se případ dále řeší bez ohledu na 
další. Jestliže však ovlivnění alkoholem 
není zřejmé a kontrolovaná osoba po-
depíše prohlášení, že není pod vlivem 
alkoholu, případ se neřeší a nepředává 
se ani Policii ČR, ani do správního ří-
zení. Alkohol v minimálních hodnotách 
se v lidském těle vyskytuje přirozeně.

Jiřina Ernestová 
MP hl. m. Prahy

Slovo okrskáře

Dobrý den, občané Lysolaj,
v měsíci prosinci minulého roku a v 
lednu tohoto roku jsme společně s 
kolegy z útvaru psovodů MP a s ko-
legy z Policie ČR – místní oddělení 
Dejvice uskutečnili  několik nočních 
služeb v katastru Lysolaj,  potažmo 
Suchdol.  Nezaměřovali jsme se 
pouze na zahrádkářské kolonie, ale 
kontrolovali jsme celou městskou 
část se zaměřením na pohyb nezná-
mých osob po obci či přilehlém okolí.
Zodpovědně mohu na tomto místě říci, 

možná to byla náhoda, že jsme ani při 
jedné z nočních služeb nezjistili žád-
nou závadnou osobu a ani nedošlo k 
nějakému protiprávnímu jednání. S blí-
žícím se jarem a oteplováním předpo-
kládáme zvýšený pohyb „bezdomovců“ 
v našich okolních přírodních lokalitách.
Vzhledem k tomuto hodláme s výše 
uvedenými kolegy v nočních službách 
pokračovat a snažit se tak zajistit váš 
klidný spánek a ochránit váš majetek.
                                                                                            

           Strážník – okrskář
                                                                                                          Vít Bumbálek
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 BIO KONTEJNERY MČ

Pondělí 5. 3. 2018

křižovatka K Vinici x Nad Podbabskou skálou 

                                                                                                             
Pondělí 12. 3. 2018                                                                   

ul. Podholí

Pondělí 19. 3. 2018

ul. Hřebenová u č. p. 181

Pondělí 26. 3. 2018  
ul. Lysolajské údolí u č. p. 115

Úterý 3. 4. 2018  
ZO Zavážky - spodní komunikace

Pondělí 9. 4. 2018 
křižovatka Mateřská x Žákovská

Pondělí 16. 4. 2018 
ul. Poustka, ZO V Háji

Pondělí 23. 4. 2018 
ul. Dolina, otočka MHD

Pondělí 30. 4. 2018 
ul. Lysolajské údolí proti č. 62/62    

                                                                                                         
Přistavení od 08:00 do 10:00 hodin.

 BIO KONTEJNER MHMP

Sobota 10. 3. 2018 

13:00-16:00 hodin 

ul. Štepnice, ZO Zavážky

Sobota 7 4. 2018 

13:00-16:00 hodin 

ul. Podholí

Sobota 21. 4. 2018 

13:00-16:00 hodin 

ul. Hřebenová u č. p. 181

FOTOSOUTĚŽ 

Milé fotografky, milí fotografové!

Z příspěvků na téma Netradiční zimní sporty,  

jež dorazily do redakce Lysolajského zpra-

vodaje, odbornou porotu naší fotosoutěže 

nejvíce zaujalo zimní plavání v hasičské 

nádrži od Jiřího Karvánka. Gratulujeme 

k vítězství. Cena od partnera fotosoutěže 

Centra FotoŠkoda, poukaz v hodnotě 500 Kč 

na fotoslužby, je připravena k vyzvednutí  

na ÚMČ Praha-Lysolaje. 

V tomto čísle vyhlašujeme soutěž          
s tématem: 

Probouzení

Fotografové se mohou těšit jako 

vždy na poukaz v hodnotě 500 Kč 

na fotoslužby Centra FotoŠkoda.

Fotografujte a své snímky přineste 

na Úřad městské části Praha-Lysola-

je či zasílejte na umc@praha-lysolaje.cz. 

Foto: Jiří Karvánek

VIZITKY, LETÁKY
PLAKÁTY, BANNERY
BROŽURY
objednejte on-line,
vyzvedněte osobně
na Suchdole

VO KONTEJNERY 

Úterý 13. 3. 2018 

ul. Lysolajské údolí u č. p. 115

 Úterý 17. 4. 2018 

ul. Sídlištní u č. 245/18a

Přistavení od 14:00 do 18:00 hod.

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU 

Čtvrtek 8. 3. 2018 
18:00 - 18:20                                                                           

ul. Hřebenová u č. p. 16

 18:40 - 19:00 
křižovatka Žákovská x Starodvorská
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ŽIVOTNÍ JUBILEA

Pan Alexander Tomský - 70 let 

  Pan Antonín Zapletal - 75 let                            

Pan Karel Kolář - 75 let    

Paní Alena Komárková - 85 let

Pan Karel Dolejš - 85 let

Paní Jaroslava Vycpálková - 80 let                                                                  

Jubilantům upřímně gratulujeme. 

Přejeme vše nejlepší a hodně zdraví  

do dalších let.

Periodický tisk  územního samospráv-

ného 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: 28. 3. 2018 v nákladu 800 ks, 

uzávěrka je 16. 3. 2018

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, 

www.falon.cz

ROZLOUČENÍ

Paní Jaroslava Svobodová zesnula 

dne 22. 11. 2017 ve věku 102 let.

Paní Emilie Lišková zesnula 

dne 20. 12. 2017 ve věku nedožitých 93 let.

Žili tady s námi. 

Uctěme jejich památku.

Petanque club Lysolaje
Ne každý pétanquový klub má takové 
štěstí, že může trénovat na hřišti zá-
vodních parametrů-v malebném koutě 
Lysolají u kapličky. Výsledky několi-
kaletých tréninků se dostavily hned v 
prvním letošním velkém turnaji, kte-
rého se zúčastnily týmy z celých Čech 
a hostující byli 2 týmy z Německa. 
Soutěž se hraje od listopadu do března. 
Celkem sítem prvního kola UBU ligy pro-
šlo 32 týmů, rozdělených do 4 skupin po 
8 týmech. Z každé skupiny postoupily 
pouze 3 týmy. Letos poprvé i Pétanque 
klub Lysolaje ve složení Ivana a Josef Ma-

jerovi, Josef Malý, Hana a Milan Bayerovi. 
Bereme postup jako slušný úspěch, na-
šimi soupeři jsou týmy, kde hrají někteří 
hráči z první desítky registrovaných hráčů 
pétanque v České republice/celkově je k 
dnešnímu dni registrováno 936 hráčů/.
Jak dopadneme v celkovém pořadí 
ještě nevíme, ale nemůžeme být na 
horším než 11. místě. V posledních 3 
letech se nám daří zlepšovat své po-
stavení v českých i velkých  pétanqu

ových turnajích s mezinárodní účastí. 
Určitě nám pomohla i možnost ab-
solvovat 2dennní intenzivní stáž ve 
strategii a technice hry, kterou 1x 
ročně pro české a slovenské hráče 
vedou francouzští trenéři. Další  
stáž proběhne v polovině února.
Účelem předchozích řádků bylo vzbu-
dit zájem o hru, která není limitovaná 
věkem, mohou ji hrát i hráči s určitým 
pohybovým handicapem a na rozhod-
nutí začít s pétanquem není nikdy pozdě.
Spousta věcí dnes lidi rozděluje a tak proč 
proti špatné náladě nevyužít hru, která je 
založená na týmové spolupráci, dohodě 
spoluhráčů a pokud se začne dařit, tak 

přináší hodně radosti a nová přátelství.
Končím heslem našeho trenéra. 

„Koulím zdar“
Hana Bayerová

Petanque club Lysolaje i nadále přijímá 
nove členy, kteří by si chtěli petanque 
zahrát. Pro více informací, prosíme, pište 
na email MajerovaIvana@seznam.cz.
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Projekt Dolina - obecní byty
V předchozích číslech Lysolajského
zpravodaje jsme slíbili, že představíme
blíže jednotlivé části a stavby
plánované výstavby projektu Dolina

-Štěpnice. V tomto čísle bychom se 
blíže podívali na část občanské vý-
stavby - bytové domy s obecními byty.
V lokalitě budou postaveny čtyři 
řadové dvoupodlažní bytové
domy s celkem 26 obecními byty, z 
nichž čtyři jsou navrženy jako upravi-
telné pro obývání osobami se sníže-
nou schopností pohybu a orientace.
Byty bude městská část pronajímat
především k sociálním účelům našim
občanům, tzn. jako startovací byty, 
byty pro seniory či rezerva pro občany 
postižené žívelnou pohromou. Hlavní 
vstupy budou z náměstí a z chodníku 
podél parku budou vstupy bezbariérové. 
Ke každému bytu bude náležet také 
sklepní kóje, která bude přístupná přímo 
z náměstí, a terasy či balkony/lodžie.
Parkování bude v podzemních ga-

rážích. V bytových domech je na-
vrženo celkem pět bytů velikosti 
3+kk, jedenáct 2+kk a deset 1+kk.
Domy budou umístěny při sever-
ním okraji náměstí s výhledem 

do části Lysolajského údolí. Inti-
mita bytů v 1. NP je zajištěna vy-
výšením o půl patra proti náměstí.

ÚMČ Praha-Lysolaje


