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Červenec - horka blíženec.
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Co červenec neuvaří,
to srpen nedopeče.

Bartoloměj svatý (24.8.)
- léto nenavrátí.

Když jsou v srpnu velké rosy,
zůstane pěkné počasí.
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Kostel svaté Kateřiny
Alexandrijské
v Milovicích

Kostel sv. Kateřiny Alexandrijské 
s pravoúhlým presbytářem a západní 
věží je vystavěn v novogotickém slohu 
(vysvěcen 25. 11. 1907). Interiér je 
vyzdoben malbami pěti polských 
zajatců, žijících v zajateckém táboře 
Mladá (1915 -16).

Páni z Kolína u Šporků... 
a možná přijde i pan  Troška

Významným uniformovaným sborem na 
XV. ročníku Slavností hraběte Šporka bude sku-
pina historického šermu a dobové hudby, kte-
rá je známá pod názvem Páni z Kolína. Ve skupi-
ně vystupují i ženy – název je odvozen od spole-
čenského postavení rodu. Skupina existuje 20 let, 
vystupují doma i v zahraničí na městských akcích, 
účastní se rekonstrukcí bitev, zajišťují historicky 
věrné části armád do fi lmů, minulý měsíc jako osob-
ní garda doprovázeli pana prezidenta při novém 
otevření Zlaté uličky v Praze. 

Posledním fi lmem, na kterém spolupracovali, 
byla Čertova nevěsta režiséra Zdeňka Trošky. Do 
Lysé nad Labem přijedou v modrobílých unifor-
mách 29. Laudonova pluku. Zajímavá bude určitě 
i „naučná stezka“, kde na panelech i ve skutečnosti 
návštěvníci uvidí řadu postav a seznámí se s množ-
stvím historických faktů. Ukázky výcviku vojáků 
v 18. století a dobové písně potěší děti i ty odrostlejší.

A na závěr – velkým přáním organizátorů je, zda 
by pan režisér Troška byl ochoten do Lysé na chví-
li zavítat a představit se se „svými“ vojáky. Už jsme 
měli možnost s ním strávit část dne v Hošticích 

(při organizování jednoho z Plesů hraběte Šporka) 
a věřte – s ním máte vždycky slunce v duši. Tak drž-
te palce, ať to vyjde!

Miloš Dvořák

Program Pánů z Kolína na XV. Slavnostech 
hraběte Šporka:

 vojenský tábor se stany, dělem, praporem 
 a různými doplňky
 zpěv půvabných markytánek
 průvod za účasti vojáků, bubnů a fl étny 
 (29. Laudonův pluk)
 výcvik poddůstojníků s halapartnami
 ukázky zacházení s rokokovými zbraněmi
 souboj důstojníků aneb nestálé srdce dámy
 naučně zábavná stezka s tably na téma 
 „od císaře po žebráka“
 kat Pawouk - naučně zábavná exkurze 
 do dějin katovského řemesla
 Mariane - soubor tančící dvorské tance
 Divoké růže - soubor scénických tanců
 spolek Gloriet - zábavné hry a soutěže pro děti

Všem našim čtenářům
přejeme příjemné prožití léta
a dětem krásné prázdniny.

         Redakce Listů
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Květinovka? Smekám!

My, dříve narození, pamatujeme 
na doby, kdy se všechno měřilo ne-
jen na vteřiny, minuty, dny a roky, 
ale hlavně na pětiletky. Svoji první 
pětiletku má za sebou i akce, kterou 
bychom za našeho mládí jen těžko 
mohli navštívit. Květinová slavnost 
na zámku Bon Repos… už jen název 
samotný navozuje úžasnou atmosfé-
ru. Vůně květin a „bon repos“ nebo-
li „dobrý, klidný, příjemný odpoči-
nek“, toť spojení přímo ideální.

A právě pro tu atmosféru, pro tu 
vůni a pro ten neopakovatelný zá-
žitek si nenechalo letošní Květino-
vou slavnost ujít obrovské množství 
návštěvníků z blízka i z dáli. Přijeli 
autem, autobusem, na kole, v kočár-
ku nebo přišli pěšky, prostě všemi 
dostupnými způsoby a navíc bez obě-
da, protože se začínalo krátce po po-
ledni.

U brány vítal příchozí pestroba-
revný gejzír květin nápaditě rozmís-
těných na čerstvě posekaném trávní-
ku. Noční déšť, který všechno umyl 
a dal květům novou vláhu, pročistil 
i vzduch a polední sluníčko dalo bar-
vám ještě zářivější odstíny. 

Pohádka začínala. Vlastně písnič-
ka začínala. Jedním z hlavních témat 
letošní Květinové slavnosti byly totiž 
květiny v písničkách. Zkuste si teď 
v duchu vzpomenout, kolik jich zná-
te. Žlutý růže z Texasu? Rozvíjej se 
poupátko? Na tom pražským mos-
tě? Pod naším okýnkem? A nesmí-
me zapomenout na Bílou orchidej. 

I ona byla součástí jednoho z mnoha 
písničkových „obrazů“, které po celé 
ploše areálu vytvořil tým květinářek 
a aranžérek. 

Jednotlivé písničky pak během 
odpoledne zpívaly přímo u „obra-
zů“ děti ze Základní umělecké školy 
v Lysé, která také připravila dva fl ét-
nové koncerty v zámecké kapli. Ko-
morní prostředí tohoto místa, pří-
jemná výzdoba a vůně květin udělaly 
i z malého vystoupení velký zážitek. 
A protože byly dveře kaple otevřeny 
dokořán, mohly stříbrné tóny příčné 
fl étny vnímat i ti, kteří obdivovali ob-
razy vystavené na louce opodál.

I v Čínském pavilonu, který je 
obdivován pro své nádherné květi-
nové výmalby, zněla v sobotním od-
poledni hudba. Členové nymburské-
ho Hlaholu byli unešení nádhernou 
akustikou sálu a posluchači jejich 
vystoupení odměnili zaslouženým 
potleskem.

Květinová slavnost by nebyla úpl-
ná bez návštěvy hosta nejvzácnější-
ho. Ano, i letos na svůj Bon Repos 
dorazil sám František Antonín hra-
bě Špork. Následován svým věrným 
hofmistrem Seemannem. I když 
„následován“ není to správné slo-
vo. Hrabě Špork byl na zámek svým 
věrným hofmistrem dovezen. Na ko-
lečkovém křesle. Patrně se mu přití-
žilo. Naštěstí ho jeho drahá choť ve-
lice brzy a zázračně vyléčila, když 
s sebou na zámek přivezla sličnou 
a hlavně mladou operní divu a skot-
ského dudáka, kteří v hraběti roz-
proudili krev. On se pak mohl po 
celé odpoledne bez problémů kochat 
vším, co Květinová slavnost nabízela 
nejen jemu, ale všem příchozím. 

A nabídka byla opravdu bohatá. 
Pro nejmenší bylo v dětském koutku 
připraveno malování na obličej, vel-
ká trampolína a pod staletým dubem 
se hrálo dokonce loutkové divadlo. 
Tomu neodolali i mnozí dospěláci. 

Na terase zámku proběhla mód-
ní přehlídka Střední školy oděvního 
a grafi ckého designu z Lysé. Nadše-

ni byli všichni. Ženy předváděnými 
modely a muži předvádějícími mo-
delkami. Následující temperament-
ní vystoupení romského souboru 
Mirikle z Lysé nenechal žádného při-
hlížejícího v klidu. Ti, co seděli, se za-
čali pohupovat a ti, co stáli, si začali 
podupávat do rytmu. 

Stejným způsobem fungovala na 
posluchače i hudba Ever Green kvar-
tetu, který svými melodiemi dopro-
vází Květinovou slavnost už od jejích 
počátků v roce 2007.

U kapely se během odpoledne 
odehrály ještě dvě důležité událos-
ti. Při první z nich mohli návštěvní-
ci při veřejné dražbě získat některou 
z nádherných kytic a květinových de-
korací. Šťastní majitelé si tak odná-
šeli domů voňavou vzpomínku.

Na druhou událost se těšily pře-
devším ženy. Na plakátech Květino-
vé slavnosti byla avizována soutěž 
o nejkrásnější klobouk. Čekalo se, 
jak návštěvníci zareagují. Krátce po 
otevření zámecké brány to bylo jas-
né. První dámy ve slušivých pokrýv-
kách hlavy s nápaditým a mnohdy 
vtipným zdobením daly všem naje-
vo, že i v dnešním uspěchaném čase 
stojí za to si hrát a užívat si. A navíc 
si je během odpoledne prohlédlo da-
leko více mužů než obvykle. A pokud 
by oni obdivovatelé měli také klo-

XV. SLAVNOSTI 
HRABĚTE  ŠPORKA
v pátek 26.8.
a v sobotu 27.8.2011
v areálu zámku
Součástí oslav mimo jiné bude:
•  páteční večer Města Lysá n. L. s hasičskou dechovkou a dalšími soubory   
•  program partnerského města Břeclav a Klubu polski (cimbálová muzika, 
    folklorní soubory, ochutnávka moravských vín a koláčů, polských specialit)
• troubená Svatohubertská mše v kostele sv. Jana Křtitele
• vystoupení skupiny historického šermu a hudby, vojenský tábor 
 Pánů z Kolína
• ukázky výcviku psů, jízdy na koni, výrobky českých a polských řemeslníků
• koncert v kostele sv. Jana Křtitele
• bohatý program pro děti
• ochutnávka Šporkovských menu a Šporkovského vína 
 v lyských restauracích
• tradiční večer v Byšičkách
• cyklovýlet do okolních panství (3.9.2011)

Bližší informace: na plakátech, ve vývěsní skříňce
a na www.spolekrodakulysa.cz 

Srdečně zve

SPOLEK RODÁKŮ A PŘÁTEL MĚSTA LYSÁ NAD LABEM
   za fi nanční podpory MĚSTA LYSÁ NAD LABEM

a STŘEDOČESKÉHO KRAJE

bouky, jistě by je smekli obdivem.
Smeknout obdivem by se letos

mělo před Květinovou slavností jako
takovou. Především před jejími tvůr-
ci a organizátory. Konkrétně před 
Spolkem rodáků a přátel města 
Lysá nad Labem. Po přelezení všech 
klacků, které jim v začátku letošní-
ho roku padaly pod nohy, bylo vy-
stoupání na zámecký kopec na Či-
hadlech úplnou hračkou. „Spolek 
rodáků a přátel… „ je pouze označe-
ní lidí s podobným náhledem na ži-
vot a kulturu ve městě. Možná, že 
k nim patříte i Vy, stejně jako mno-
ho desítek dalších. Nejen „rodáci“, 
nejen „přátelé“, ale i přátelé přátel, 
kamarádi, babičky, sousedi a spolu-
žáci se během poslední květnové so-
boty potkávali v zámeckém parku 
a libovali si, jak je jim dobře.

Ale oni se v zámeckém parku spo-
lu potkávali už ve čtvrtek a v pátek 
a nosili, vozili, stavěli, vázali, zame-
tali, stříhali, zalévali, přesazovali… 
a libovali si, jak jim bude v sobotu 
dobře.

Ale oni se v zámeckém parku po-
tkávali ještě v neděli a vozili, nosili, 
rovnali, skládali, zametali… a libo-
vali si, jak jim bylo v sobotu dobře.

A to je dobře.
A proto smekám…

 Věra Káča Škvrnová, kronikářka
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Práce na vytvoření SPRM za-
čaly na Městském úřadě Lysá nad 
Labem koncem února. V průběhu 
uplynulého pololetí se v pěti pracov-
ních skupinách sbíraly podklady 
z různých oblastí podle zadané 
osnovy. Pět pracovních skupin 
se sešlo na několika schůzkách, 
jichž se zpravidla jednou měsíč-

Návrhová část strategického plánu rozvoje města (SPRM) je hotova

Odkrytá minulost našich předků

ně účastnili konzultanti z odbor-
ných společností. Během dubna 
vznikl první ucelený dokument - 
Profi l města, který zobrazuje his-
torický vývoj města až do dnešní 
doby. 

Zajímavou částí projektu byla 
květnová analýza silných a slabých 
stránek města (SWOT – podle po-

čátečních anglických názvů). Ná-
vrhy ze všech skupin se soustředi-
ly do globální SWOT analýzy: jako 
silné stránky města bylo vybráno 
15 položek, slabé stránky obsahují 
14 položek, u příležitostí je 17 polo-
žek a u hrozeb pak 11 položek. V této 
chvíli se už do hry zapojila i komu-
nikace mezi skupinami, aby analý-
za odpovídala realitě a aby návrho-
vá část Strategického plánu rozvoje 
města Lysá nad Labem byla vyváže-
ným dokumentem.

Celkové hodnocení města vyznívá 
pozitivně, nicméně jako problémo-
vé oblasti byla vytipována tato místa: 
1) demografi cký vývoj, 2) stav do-
pravní infrastruktury, 3) stav ně-
kterých složek životního prostředí. 
Střednědobý program rozvoje měs-
ta na období 2011- 2015 bude napl-
něn programovými úkoly, tvořený-
mi dílčími aktivitami, v nichž domi-

nují sociální prvky. Dosud nevyužitý 
potenciál je ukryt v málo využíva-
ných atraktivitách města, které by 
mohly podpořit turistický ruch.

Dlouhodobý rozvoj bude předsta-
ven jako vize města do roku 2030. 
Jejím základem je konzervativní 
strategie rozvoje, tj. umírněný a rov-
noměrný rozvoj ve všech oblastech, 
s důrazem na stabilizaci a rozvoj ve 
všech rozhodujících funkcích města. 

Po diskusích v pracovních sku-
pinách během června vznikne 
dokument, který by měl být před-
ložen zastupitelstvu města ke 
schválení.   

Začalo se diskutovat o času 
a formě, jakým způsobem bude do 
tvorby plánu zapojena i veřejnost. 
O formě a možnostech budou čte-
náři informováni.

Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá nad Labem

Stejně jako v loňském roce jsou 
i letos v centru Lysé nad Labem 
k vidění archeologové z Ústavu 
archeologické památkové péče 
středních Čech. Tentokrát jejich 
pozornosti neunikla navazují-
cí etapa rekonstrukce horní polo-
viny náměstí Bedřicha Hrozného 
náležející do památkově chráněné 
městské zóny. 

Archeologové v horní polovině 
náměstí odkryli část starého hřbi-
tova a základy původního koste-
la Sv. Jana Křtitele, jež je prvně 
písemně zmiňován k roku 1291. 
Vlastnímu archeologickému vý-
zkumu předcházela důkladná re-
šerše dostupných historických 
pramenů, na základě kterých moh-
lo dojít k půdorysnému vymezení 
plochy hřbitova. Odkryv základů 
kostela, který mohou lidé v součas-
né době v parku na náměstí sledo-
vat, napomáhá archeologům k ob-
jasnění mnohých teoretických otá-
zek, zejména v oblasti stavebního 
vývoje. 

Plošný archeologický výzkum 
v prostoru horní komunikace na-
bízí v současné době jedinečný 
pohled na odkrytou severní část 
hřbitova, kde bylo doposud na-
lezeno více než 270 pohřbených 

jedinců. Přibližně 500 let pohřbí-
vání mělo za následek, že hrobo-
vé jámy jsou často navzájem po-
rušeny, což do jisté míry kompli-
kuje jejich dokumentaci. Stale-
tí pohřbívání způsobila, že hro-
by byly ukládány nad sebou a vý-
jimkou tak není ani 10 úrovní. 
Z demografi ckého pohledu odpoví-
dá zastoupení pohlaví i věkové slo-
žení populace tehdejší normě. Z pa-
tologického hlediska patří k zajíma-
vým nálezům například artrotické 
změny na kloubech, zhojená zlo-
menina stehenní kosti, nebo zubní 
kaz a zubní kámen. K méně příjem-
ným nálezům patří pohřby předčas-
ně narozených dětí, nebo matka po-
hřbená s novorozencem na hrudi. 
Za zcela ojedinělý nález pak poklá-
dáme tzv. “porod v rakvi”, kdy mat-
ka i dítě při neúspěšném porodu ze-
mřou a jsou oba pohřbeni do rakve, 
kde následkem rozkladných proce-
sů dojde k vypuzení dítěte porod-
ními cestami ven do prostoru duté 
rakve. Kromě kosterních ostatků se 
v hrobech nalézají i drobné devoci-
onálie, jako jsou bronzové křížky, 
medailónky s reliéfy svatých, kera-
mické a skleněné růžence, korálky 
a v několika případech také bohatě 
zdobené drátěné čelenky. Zapome-

nout bychom neměli ani na archeo-
logické situace běžné „sídlištní“ po-
vahy, zejména odpadní vrstvy v pro-
storu mimo obvodovou zeď hřbito-
va. Tyto situace poskytují archeolo-
gům četné informace o každoden-
ním životě a jsou zdrojem nepřeber-
ného množství nálezů, jako je kera-
mika a zvířecí kosti, výjimkou ne-
jsou ani drobné nástroje všední po-
třeby. 

Po skončení prací v tomto klíčo-
vém úseku se pracovníci ÚAPPSČ 
přesunou dále do prostoru před 

školou, kde budou v období letních 
prázdnin pokračovat v plošném od-
kryvu komunikace. Po skončení te-
rénní části archeologického výzku-
mu budou veškeré získané nálezy 
a informace odborně zpracovány 
a vyhodnoceny. Výsledné snažení 
archeologů bude prezentováno ši-
roké veřejnosti formou dlouhodobé 
expozice v prostorách muzea Bedři-
cha Hrozného.

L. Baloun, archeolog;
P. Beran – Cimbůrková,

antropolog ÚAPPSČ
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Město Lysá nad Labem Vám tím-
to oznamuje, že dne 1. 6. 2011 byla 
zahájena investiční akce s názvem 
Rozšíření kapacit mateřské školky 
Čtyřlístek v Lysé nad Labem (roh 
ul. Brandlova a Čechova). V rám-
ci tohoto projektu dojde k rozšíření 
kapacit Mateřské školky Čtyřlístek 
v Lysé nad Labem. Tato kapaci-
ta bude rozšířena novou přístav-
bou ke stávající budově. Celkově do-
jde ke zvýšení kapacity školky ze stá-
vajících 100 na 150 míst (zvýšení 
o 50 %). Tento projekt tak reaguje na 
dlouhodobou a vzrůstající poptáv-
ku po zařazení dětí do této mateř-
ské školy. Současná situace je napro-
sto neudržitelná, protože dochází ke 
stále většímu počtu odmítnutých žá-
dostí. Pro školní rok 2009/2010 do-
sáhl počet odmítnutých žádostí přes 

Rozšíření kapacit mateřské školky Čtyřlístek

60 % z celkového počtu. V rámci 
projektu nedojde pouze k prostému 
rozšíření kapacit, ale také k rozšíře-
ní poskytovaných služeb. Nově tak 
bude mateřská škola disponovat lo-
gopedickými třídami. Zároveň do-
jde k pořízení moderních výukových 
technologií (interaktivní tabule, PC 
s příslušenstvím, přehrávače atd.), 
které výrazně přispějí k zlepšení 
a zefektivnění stávajícího výukové-
ho procesu i specializované logope-
dické výchovy.

Hlavním cílem projektu je reago-
vat na akutní nedostatek kapacit ma-
teřské školy a také zavést nové výu-
kové metody (logopedické odděle-
ní, interaktivní výuka, práce na PC). 
Novostavba bude rozdělena na dvě 
dětská oddělení po 25 dětech. Děti 
a učitelé budou pro výuku využívat 

Město Lysá nad Labem je dal-
ší z měst, které svým občanům nabí-
zí novou bezplatnou službu, která má 
za cíl zjednodušit agendu spojenou 
s procesem “vyjádření k existenci sítí“.

Na webových stránkách města 
(www.mestolysa.cz) byl zřízen od-
kaz pro přístup k aplikaci e-Utility-
Report, kde je žadatel systematicky 
veden k vyplnění formuláře pro vy-
tvoření „Žádosti o vyjádření k exis-
tenci sítí“. Žadatel na základě vypl-
něného formuláře rozešle elektro-
nickou žádost všem správcům in-
ženýrských sítí, kteří jsou pro dané 
území aktivně zapojeni do služby. 
Pro ostatní správce inženýrských 
sítí, kteří prozatím neumožňují pří-
jem žádostí touto formou, jsou vy-
generovány PDF soubory pro mož-
nost vytištění a doručení svépomocí. 
Takto vytvořená žádost je v souladu 
s platnou legislativou.

Služba e-UtilityReport pomáhá
stavebníkům v Lysé nad Labem

PŘISTAVOVÁNÍ KONTEJNERŮ
ČERVENEC / SRPEN 2011 

Velkoobjemové kontejnery se budou přistavovat 3. sobotu 
v měsíci, tj. 16. 7. a 20. 8. 2011 pouze na tato stanoviště: 

místo přistavení kontejneru čas rozvozu čas svozu
Dvorce       1x TDO, 1x BIO               8.30               10.30
Byšičky      1x TDO, 1x BIO               9.00                     11.00
Řehačka     1x TDO, 1x BIO               9.30                     11.30
U Borku     1x TDO, 1x BIO              10.00                     12.00

Vysvětlivky: TDO - velkoobjemový kontejner na domovní odpad
                        BIO - velkoobjemový kontejner na zeleň

Pro občany z ostatních lokalit je k dispozici sběrný dvůr, který je 
u sídliště - bývalá kotelna, ul. Ke Vrutici, otevřen je celý rok 
v tyto dny:

Pondělí - pátek 9.00 – 17.00
Sobota  9.00 – 13.00

Podrobnější informace Vám rádi podáme na MěÚ odbor správy 
majetku, tel.: 325 510 231.

odbor SMI

interaktivní prostor. Herna bude vy-
bavena 2 interaktivními tabulemi, 
PC koutkem (4 PC), 2 televizory 
s DVD přehrávači a sportovními 
pomůckami pro rozvoj pohybových 
dovedností. Nezbytností je i souvi-
sející vybavení nábytkem a dalšími 
pomůckami. Interaktivní (více-vje-
mová) výuka bude probíhat formou 
zapojení sluchového, zrakového 
a dotykového vnímání a umožní uči-
telům prezentaci standardních vý-
ukových programů nebo může zá-
roveň do výuky aktivně zapojit i sa-
motné děti a vytvořit vlastní proces 
výuky. Speciální logopedická výu-
ka bude určena zejména pro děti tr-
pícími nejrůznějšími formami ne-
mluvnosti, opožděným vývojem řeči, 
vývojovou dysfázií, specifi ckými vý-
vojovými poruchami učení atd. Vý-
uka bude zaměřena i na logopedic-
kou prevenci a individuální přípra-
vu na mluvený projev pro 1. stupeň 
základních škol. V rámci logopedic-

ké výuky bude cvičení zaměřené ze-
jména na tyto postupy. Díky tomu 
dojde ke zlepšení dostupnosti posky-
tovaných služeb – rodiče nemusí vo-
zit děti do vzdálených specializova-
ných pracovišť a školek.

Tento projekt je spolufi nanco-
ván v rámci Regionálního operač-
ního programu NUTS 2 Střední 
Čechy, prioritní osa: 15.3 Integro-
vaný rozvoj území, oblast podpory 
15.3.2 Rozvoj měst dotací v maxi-
mální výši 14.162.332,00 Kč, na níž 
podíl fi nančních prostředků z Ev-
ropského fondu regionálního rozvo-
je činí 12.834.613,37 Kč. 

Generálním dodavatele stavby 
je společnost PROXIMA a. s. za 
celkové náklady 28.314.900,61 Kč
včetně DPH. Fyzické ukončení 
prací se předpokládá maximálně do 
28. 2. 2012. 

Jana Javorčíková
projektový manažer

Město Lysá n. L.

Ve spolupráci s provozovatelem
služby (fi rma HRDLIČKA spol. s r. o.)
bude pro působnost našeho sta-
vebního úřadu sestaven tzv. regis-
tr správců, což je aktuální seznam 
správců, jejichž inženýrské sítě se na 
daném území mohou vyskytovat.

Služba e-UtilityReport je pro ža-
datele elegantní, rychlý a bezplatný 
způsob, jak podat žádost o vyjádření 
správcům inženýrských sítí tak, aby 
nikdo nebyl opomenut a aby žádos-
ti jednotlivým správcům nebyly ode-
sílány nadbytečně. 

K podání žádosti postačí připoje-
ní na internet a běžný webový pro-
hlížeč. Ovládání aplikace je jednodu-
ché, intuitivní a doplněno nápově-
dou pro jednotlivé kroky. Více infor-
mací o službě a dalších připojených 
městech se dozvíte na http://verej-
nost.mawis.eu.

Ing. Jan Kohout



7, 8/2011 LISTY města Lysé nad Labem   5

Pokračování na str. 6

Informace z jednání rady a zastupitelstva města
3. zasedání zastupitelstva měs-

ta se konalo 18. 5. 2011. Po zahájení 
požádal pan starosta přítomné, aby 
povstáním a minutou ticha uctili pa-
mátku jednoho z členů Sboru dobro-
volných hasičů, velitele zásahové jed-
notky, který nedávno zemřel.

Hned vzápětí při kontrole zápisu
z minulého zasedání pan Bc. Eliška 
vystoupil s několika připomínkami. 
Řešením bude úprava jednacího řádu 
zastupitelstva, v němž budou proce-
durální věci lépe popsány než dosud.

Úprava se bude projednávat na 
červnovém zasedání zastupitelstva.

Z bloku 6 pozemkových záležitos-
tí vybírám dva body, a to body č. 4 
a 5. V prvním z nich se jednalo o smě-
nu částí pozemků v lokalitě Drážky. 
Pan Mgr. Fajmon kritizoval celkovou 
parcelaci pozemků, z nich největší 
má přes 1 800 m2 a chápe to jako ex-
panzi města do polí. Pan starosta vy-
světlil, že o věci se jedná již delší dobu 
a směnou se vytvoří 6 stavebních par-
cel, polovinu získá město, polovinu 
soukromý vlastník. Diskusi doplnili 
i pp. Houštecký a Kolman, že parce-
lace byla odsouhlasena všemi účast-
níky a respektuje vedení sítí i stávají-
cí vzrostlé stromy. Návrh na směnu 
podpořilo 13 zastupitelů, nikdo nebyl 
proti, dva se zdrželi hlasování. 

V  bodu č. 5 se zastupitelstvo vrá-
tilo k jednání o pozemcích u zdyma-
dla na Labi. Společnost Predax fi -
nance z Prahy 10, vlastník vodního 
díla, v únoru požádala o odkoupe-
ní přístupové cesty z důvodu opra-
vy a dalšího udržování. Členové za-
stupitelstva s prodejem nesouhlasi-
li, a tak se hledalo řešení oboustran-
ně přijatelné. Tím je smlouva o věc-
ném břemeni průchodu a průjezdu 
a umístění stavby komunikace. Spo-
lečnost tak může začít s přípravou 
rekonstrukce cesty. Důležité pro ve-
řejnost je, že tento úsek cesty bude 
pro turisty průchodný i do budouc-
na. Doprovodným úkolem bylo i pro-
jednání možnosti, zda by bylo mož-
né vodní dílo používat jako lávku přes 
Labe pro pěší a cyklisty. S ohledem na 
technologická zařízení je to vylouče-
no, a to ani po technických úpravách.  
V bodu č. 7 byl projednán návrh na 
změnu územního plánu jednoho po-
zemku v Poděbradově ulici, aby zde 
mohla začít výstavba rodinných dom-
ků. Zastupitelstvo souhlasilo, změ-
na bude projednána v rámci zpraco-
vání nového územního plánu měs-
ta. Body č. 8 a 9 byly věnovány závě-
rečným účtům města a Mikroregionu 
Polabí za rok 2010 a výsledkům pře-

zkoumání hospodaření obou subjek-
tů. V diskusi odpovídal na dotazy pan 
Ing. Firman, předseda fi nančního 
výboru, a pan starosta – hovořilo se 
o druzích účtů, o rezervním fondu, 
jak se tvoří a využívá. V obou přípa-
dech pak byl schválen výrok o hospo-
daření „bez výhrad“. 

Projednávání dalšího bodu si vy-
žádalo skoro půl hodiny. Posuzoval 
se návrh na uzavření smlouvy o dílo 
na „Přístavbu budovy MŠ Čtyřlístek 
Lysá nad Labem“. Na veřejnou za-
kázku dorazilo 6 nabídek, tři z nich 
byly vyloučeny pro nesplnění kvali-
fi kačních podmínek. V užším výbě-
ru měla hodnotící komise těžkou úlo-
hu, protože dvě nabídky byly velmi 
vyrovnané. Nakonec se komise roz-
hodla pro fi rmu PROXIMA z Prahy 
6, která nabídla cenu 23,6 mil. Kč bez 
DPH. Komentář k výběru podal pan 
Ing. Gregor, který byl členem komi-
se. S procesem výběru byl spokojen, 
ale jak v diskusi zdůraznil, se stavbou 
nesouhlasí z ekonomických důvo-
dů. K němu se přidali pp. Ing. Osvald 
a Ing. Černohorský a poukázali na 
demografi cký vývoj. Pan starosta 
uvedl, že jen za nádražím se dokon-
čilo na 100 nových bytů, připravují se 
další lokality, a tak se prázdných he-
ren neobává. Pan Mgr. Fajmon, po-
tvrdil, že do města přicházejí mladé 
rodiny. Na stavbu MŠ byla získána 
dotace a město za projekt zaplatí srov-
natelnou částku, jako za MŠ Pampe-
liška II na Sídlišti. Na kritiku opozice, 
že se měl vybrat projekt méně honos-
ný, odpověděl pan Houštecký konsta-
továním, že zastupitelé vybrali este-
ticky nejhezčí objekt a dotace potvrdi-
la jeho kvality. Dále se diskuse točila 
kolem pravidel pro přijímání dětí do 
MŠ a budoucího vývoje, ale hlasová-
ní ukázalo, že většina zastupitelů má 
v této otázce jasno: 11 hlasů projekt 
podpořilo. Přítomný zástupce doda-
vatele, pan Ing. Chorvát, potvrdil půl-
roční dodací termín. Také pro staveb-
ní fi rmu jde o zajímavý objekt.

V bodu č. 11 zastupitelstvo schváli-
lo záměr Města Milovice být pro obec 
Jiřice obcí s pověřeným obecním úřa-
dem. V praxi to bude znamenat (po-
kud záměr projde na všech úrov-
ních), že občané Jiřic si budou mat-
riční a stavební záležitosti vyřizovat 
v Milovicích, ostatní věci pak v Lysé. 
Samotné jiřické zastupitelstvo bylo 
dlouho proti, začátkem letošního 
roku však změnilo názor a se zámě-
rem souhlasí. Půlhodinovou disku-
si si vyžádal bod č. 12, v němž se ho-
vořilo o zákazu kouření v městském 

kině. K věci byly zpracovány dva po-
sudky právníků, do diskuse se zapo-
jili i někteří občané z řad veřejnos-
ti. Zdánlivě jednoduchá věc nabídla 
tři možná řešení: 1) kouření zakázat, 
2) kouření dovolit, 3) kouření zakázat 
hodinu před představeními a během 
představení. Když bylo zřejmé, že ko-
nečné rozhodnutí dnes nepadne, za-
stupitelé uložili panu starostovi, aby 
si vyžádal od ministerstva vnitra roz-
bor právních výkladů obou právní-
ků, a tak se o kouření v kině bude ješ-
tě jednat.

Mnohem smírnější a kratší disku-
se proběhla v bodu č. 13, v němž bylo 
schváleno „Memorandum o spolu-
práci tří měst na Labi: Brandýs nad 
Labem - Stará Boleslav, Čelákovice, 
Lysá nad Labem“. Účelem memo-
randa je zlepšení kontaktů a hledání 
a řešení sjednocujících témat, např. 
cyklostezka podél řeky nebo lodní do-
prava. Bod č. 14 přinesl Plán fi nan-
cování obnovy vodovodů a kanaliza-
cí. Přizvaný Ing. Aleš ze Stavokom-
pletu vysvětlil, že hodnota jimi spra-
vovaných sítí ve městě je vyšší než 
600 mil. Kč. Životnost vodovodních 
řadů je asi 80 let, kanalizačních sítí 
ještě o 10 let více. Plán fi nancová-
ní se zpracovává na 10 let s aktuali-
zací v polovině doby. Plán dává pře-
hled, kolik je potřeba peněz na obno-
vu a opravy, aby vše správně fungova-
lo. Při hlasování 12 zastupitelů plán 
schválilo, nikdo nebyl proti, 3 se zdr-
želi. Posledním bodem ke schválení 
byla věcná břemena pro stavby inže-
nýrských sítí pro budoucí Obchodní 
centrum Lysá. 

Informativní zprávy byly tentokrá-
te pouze dvě. V první z nich zastupi-
telstvo vzalo na vědomí dopisy obyva-
tel čp. 1416 a 1417 z Jedličkova sídliš-
tě, kteří nesouhlasí s výstavbou chod-
níku podél jižní strany domů a s vede-
ním dopravy do budoucího obchod-
ního centra Lysá. Oba dopisy byly 
projednány v předstihu v bytové ko-
misi. Druhá zpráva byla věnována 
dílčímu výsledku kontroly čerpání 
a vyúčtování dotace z Fondu kultury, 
kterou obdržel Spolek rodáků a přátel 
města Lysá nad Labem za Šporkovy 
slavnosti 2010. Kontrolní výbor sice 
shledal drobná pochybení, ale nejed-
ná se o úmyslné poškození poskytnu-
té dotace, přestupek nebo trestný čin.  
Členové zastupitelstva si vyžádali za-
slání těchto podkladů předem, než 
bude dokončena kontrola všech čer-
paných dotací. Diskuse k obecním 
záležitostem byla velmi pestrá, pro 
omezené místo uvádím jen témata: 

postup rekonstrukce a archeologic-
ké nálezy na Náměstí B. Hrozného, 
zajímavosti v zámeckém parku, re-
klamace dláždění v Masarykově uli-
ci, požadavek na odfrézování pařezů 
v ulici U Nové hospody, výměna dět-
ské skluzavky u Penny, úklid víceúče-
lového hřiště, oprava výtahu na ná-
draží. Větší diskuse se rozvinula k té-
matu farmářských trhů. Pořadatelé 
mají zájem se vrátit do parku u Pen-
ny (Plusu), garantují kvalitu prodáva-
ných výrobků, poskytnou místo i tra-
dičním prodejcům. Jako přijatelné ře-
šení problému s poplatkem za zábor 
místa je to, že Město se stane spolu-
pořadatelem akce.

11. jednání rady města se kona-
lo 31. 5. 2011. Program obsahoval 
43 bodů, z nichž polovinu připravil 
odbor správy majetku a investic. Z 
nich vybírám bod č. 4, kde se p. Josef 
Tříška z Prahy 9 odvolal proti výši po-
platku za zábor veřejného prostran-
ství, které by musel hradit za pouťo-
vé atrakce na ploše Husova náměs-
tí během Svatojanské pouti. Popla-
tek je určen obecně závaznou vyhláš-
kou, rada není kompetentní poplatek 
snížit, a tak provozovatel musí hledat 
jiné řešení. V bodu č. 8 rada schváli-
la žádost Šporkovy lékárny o zříze-
ní přípojky plynu a vybudování cen-
trálního vytápění, a to na náklady lé-
kárny. V dalším bodu rada schváli-
la fi rmu OTIS z Prahy 4 jako servis-
ní fi rmu pro opravy výtahů v majetku 
Města Lysá nad Labem. Na veřejnou 
zakázku dorazilo 10 nabídek. Jedním 
z kritérií byla rychlost zásahu při uvíz-
nutí – uvedená fi rma nabídla dobu 1 
hodiny. Bod č. 23 znamená změnu v 
osobě městského kronikáře. Paní Ing. 
Jitku Fialovou nahradí paní Iva Abso-
lonová, kterou mnozí znají z minu-
lé doby z městského úřadu. V bodu č. 
26 rada vzala na vědomí obecná kri-
téria pro přijímání žáků do školních 
družin základních škol – Komenské-
ho a Hrozného.

V bodech č. 27 a 28 rada města 
poskytla fi nanční příspěvky z Chari-
tativního fondu: 4 tis. Kč pro Diako-
nii České církve evangelické v Praze 5 
a 400 Kč pro občanské sdružení Dar 
života na propagaci dárcovství krve. 
V bodu č. 31 rada schvalovala Tech-
nický dozor stavebníka na akci „In-
tenzifi kace ČOV Lysá n. L.“. Na za-
kázku dorazilo 5 nabídek, čtyři z nich 
byly vyloučeny pro nesplnění kvali-
fi kačních podmínek. Vítězem se tak 
stalo sdružení fi rem v čele se spo-
lečností AQUA-CONTACT z Prahy 
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Měření rychlosti od 1. 8. 2011
Dne 1. 8. 2011 vstoupí v platnost zákon č. 133/2011 Sb.., který 

novelizuje zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komu-
nikacích. Tento zákon vrací strážníkům zpět pravomoc provádět 
měření rychlosti ve stanovených úsecích, bez nutnosti označovat 
měřené úseky dopravní značkou. Měřené úseky v Lysé nad Labem,
které jsou schváleny Policií ČR, najdete na přehledné mapě na 
webových stránkách www.mplysa.cz/mereni-rychlosti. 

Krimi střípky
Anonym nahlásil bombu 
na náměstí   

Dne 13. 5. 2011 krátce po 07.30 
hodině byla anonymně nahlášena 
na tísňovou linku Policie ČR ulože-
ná bomba na náměstí v Lysé nad La-
bem. Jelikož nebyla určena konkrét-
ní část náměstí v centru Lysé, byla 
složkami IZS uzavřena obě náměs-
tí, jak Bedřicha Hrozného, tak i Hu-
sovo náměstí. Na místo události byl 
povolán speciálně vycvičený pes, 
který po důkladné kontrole ohrože-
ných lokalit žádnou výbušninu ne-
našel. Následně byla obě náměstí 
v 09.35 hodin opět veřejnosti zpří-
stupněna.  

Přepadení obsluhy čerpací stanice
Dne 27. 5. 2011 v 04.33 hodin 

bylo přijato telefonické oznámení od 
obsluhy čerpací stanice o jejím pře-
padení. O celé události byla násled-
ně vyrozuměna Policie ČR. Stráž-
níci na místě zjistili, že se nezná-
mý mladík s klackem v ruce (poz-
ději bylo zjištěno, že se jedná o ma-
četu v pouzdře) dožadoval fi nanční 
hotovosti. Vzhledem k velmi aktiv-
ní obraně obsluhy se podařilo násil-

níka zahnat na útěk, bez požadova-
né fi nanční hotovosti. Při provedené 
kontrole místa a blízkého okolí, bylo 
nalezeno osobní vozidlo, ve kterém 
se sice nikdo nenacházel, ale vzhle-
dem k dalším zjištěným skutečnos-
tem může souviset s tímto přepade-
ním čerpací stanice. Pachatel byl ješ-
tě týž den zadržen. Obsluha čerpací 
stanice vyvázla bez zranění. 

 
Vyhrožoval sebevraždou

Dne 27. 5. 2011 po 23. hodině za-
sahovali strážníci společně s policis-
ty proti 35 letému muži z Lysé nad 
Labem, který vyhrožoval sebevraž-
dou ve svém rodinném domku. Na 
místě bylo zjištěno, že muž sedí na 
zemi v kuchyni s kuchyňským no-
žem, jehož čepel směřovala do ob-
lasti břicha a vyhrožuje, že se zabije. 
Po krátkém vyjednávání se podařilo 
muži nůž odebrat a za použití hma-
tů a chvatů mu byla přiložena pouta. 
Při zákroku nedošlo u nikoho k žád-
nému zranění a muž byl následně za 
asistence Policie převezen do zdra-
votnického zařízení. 

Luboš Zita,
zástupce ředitele MP

6 za nabídkovou cenu 1,38 mil. Kč 
bez DPH. V následujícím bodu rada 
schválila návrh smlouvy s Ústavem 
archeologické památkové péče Střed-
ních Čech, která zajišťuje odbor-
nou práci kolem nálezů na Náměstí 
B. Hrozného. Konečné slovo ve 
schvalování smlouvy bude mít červ-
nové zasedání zastupitelstva.

V dalším bodu byla schvále-
na smlouva na přípravu a adminis-
traci projektové žádosti o dotaci na 
„Vybudování veřejného hřiště u ZŠ 
J. A. Komenského v Lysé nad La-
bem“. Žádost o dotaci z Regionál-
ního operačního programu připra-
ví osvědčená fi rma EPK z Kolína. 
V bodu č. 34 rada schválila dodava-
tele pro vybudování Technologické-
ho centra obce s rozšířenou působ-
ností. Na veřejnou zakázku dorazily 
3 nabídky, dvě z nich nesplnily kvalifi -
kační požadavky.  Vítězem se tak sta-
la fi rma AutoCont CZ z Ostravy s na-
bídkovou cenou 3,7 mil. Kč. V bodu 
č. 36 informovalo vedení fi rmy ARS 
Altmann o záchraně lidského živo-
ta jejich pracovníky – uvedení muži 
budou navrženi na udělení měst-
ských vyznamenání. V bodech č. 40 
a 41 rada města vzala na vědomí zá-
pisy z kontrolního výboru. Zápisy bu-
dou projednány v červnovém zastupi-
telstvu. V předposledním bodu rada 
pověřila pana Josefa Kolmana oddá-
váním v matričním obvodu města. 
V posledním bodu byl schválen pří-
spěvek 2 tis. Kč na propagaci výstavy 
obrazů Karla Janouška „Poezie pís-
ma“, která se koná v prostorech Stát-
ního okresního archivu. 

12. jednání rady města se konalo 
14. 6. 2011. V programu o 33 bodech 
se více než polovina týkala pozemko-
vých a bytových záležitostí, a tak je 
uveden opět jen výběr bodů. Bod č. 6 
přinese změnu dopravních zvyklos-
tí ve městě: rada města schválila vy-
značení jednosměrných ulic v lokalitě 
Kačín a jednosměrná bude i Čechova 
ulice. Hlavním důvodem je nárůst po-
čtu parkujících vozů a dodržení prů-
jezdného profi lu.

Přizvaným hostem byl pan Ing. 
arch. Matyáš, který podrobně před-
stavil prvky budoucího mobiliáře na 
revitalizovaném Náměstí B. Hrozné-
ho. Archeologické nálezy si také vy-
žádají určité úpravy projektu, čímž se 
zdůrazní sepětí historie se současnos-
tí. Další informace budou podány na 
červnovém zastupitelstvu.

Dalším přizvaným hostem byl pan 
Bc. Petr Eliška, předseda bytové ko-
mise. Projednávala se změna Pravi-

del hospodaření s byty ve vlastnictví 
města, ale rada poslala návrh zpět do 
komise k dopracování.

Bodem č. 11 reagovala rada na ži-
velné parkování aut v okolí závodiště 
v dny dostihů. Areál J. Palyzy má do-
statek parkovacích kapacit, ale přes-
to některá vozidla parkují na silnici, 
omezují průjezdný profi l a způsobu-
jí nebezpečné situace. A tak rada roz-
hodla, že řidiči neušetří – bude zde 
dohlížet (a vybírat) městská policie. 
V bodu č. 13 rada vzala na vědomí in-
formaci o komplikacích při výstavbě 
kanalizace v ulici Družstevní. Vysoká 
hladina spodní vody si vyžádá změnu 
projektu na tlakovou kanalizaci, ale 
naštěstí investiční náklady pro měs-
to zůstanou na stejné úrovni. Než se 
dokumentace zpracuje, průjezd po 
Družstevní bude opět umožněn.

Body č. 14, 15 a 18 byly věnová-
ny veřejným zakázkám. Střechy pří-
stavků u domu čp. 869 v ul. 9. května 
opraví fi rma p. Hotovce z Ostré za na-
bídkovou cenu 36 tis. Kč, podstatně 
dražší bude oprava střechy panelové-
ho domu čp. 620 v Lesní ulici v Milo-
vicích-Mladé.  Zakázku za 197 tis. Kč 
získala fi rma p. Řezáče z Nymburka.

Během prázdnin se bude opravo-
vat schodiště v atriu ZŠ Komenské-
ho. Z 6 nabídek rada zvolila fi rmu LI-
PRACO, která dílo zhotoví za 286 tis. 
Kč. Pro zajímavost: nejvyšší nabídka 
byla za 552 tis. Kč. V bodu č. 19 rada 
schválila 100 tis. Kč pro MŠ Dráček 
v Litoli na opravy interiéru a zaříze-
ní po zatečení vody. Diskuse se rozvi-
nula u návrhu obecně závazné vyhláš-
ky o stanovení spádových obvodů zá-
kladních škol. Původní OZV je z roku 
1997, ale nárůst počtu dětí ve měs-
tě i v okolí si vynucuje její novelizaci. 
Rada si vyžádala doplnění o informa-
ci, jak se bude vyvíjet předpokládaný 
zájem o docházku do ZŠ TGM v Lito-
li a pak se k návrhu vrátí.

V bodu č. 23 byly předloženy závěry 
z posouzení zdravotního stavu a pro-
vozní bezpečnosti 24 vzrostlých stro-
mů na Náměstí B. Hrozného. Pět z 
nich je ve špatném stavu, a tak budou 
po skončení vegetační doby pokáceny.

V dalším bodu rada vzala na vědo-
mí zprávu hodnotící komise o výbě-
ru dodavatele pro veřejnou zakázku 
„Intenzifi kace čistírny odpadních vod 
Lysá nad Labem“. Nejvýhodnější na-
bídku podalo sdružení fi rem v čele se 
společností CGM Czech z Říčan. Na-
bídková cena je 68,6 mil. Kč včetně 
DPH, podstatně méně, než se očeká-
valo, ale konečné slovo bude mít červ-
nové zastupitelstvo.

Podstatně menší zakázkou je „Za-
vedení procesního řízení na MěÚ 
Lysá nad Labem“, její vysoutěžená 
výše činí 1,12 mil. Kč včetně DPH. Ze 
čtyř nabídek se vítězem stala domácí 
fi rma Studio DELFY.

V bodech č. 28 až 31 se jednalo 
o věcech, které budou ještě probrány 
na zastupitelstvu: smlouva o spolu-
práci při pořádání farmářských trhů, 
zpráva o průběhu správních řízení 
v souvislosti s výstavbou minihřiš-
tě v areálu TJ Slovan, termíny rady 
a zastupitelstva pro II. pololetí a ná-
vrh nového jednacího řádu zastu-
pitelstva města. V posledním bodu 
rada schválila příspěvek 20 tis. Kč 
pro Sdružení romských občanů, 
a tak v polovině srpna po dvouleté 

přestávce letní scéna opět ožije bar-
vitým folklórem. 

V závěrečné diskusi pan starosta 
informoval o zahájení jednání s Ná-
rodním památkovým ústavem na 
téma městské památkové zóny. Za-
jímavá byla i diskuse o odkládání kol 
kolem nádraží a v prostorech ČD. 
Ukazuje se, že je nutné se tomuto 
problému věnovat.

13. jednání rady města se konalo 
28. 6. 2011 a 4. zasedání zastupitel-
stva města 29. 6. 2011, až po redakč-
ní uzávěrce, a tak si na informace na 
stránkách Listů musíte počkat až do 
září. Hezké prožití prázdnin a dovo-
lených! 

Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá n. L.
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2.7.
Poutní slavnost ke 100. Výročí 
vysvěcení dvorecké kapličkyobec Dvorce
herclik@quick.cz6.7. od 18.00 hodin
Slavnost k památce Mistra Jana Husave dvoraně Evangelického sboru na nám. B. Hrozného Lysá nad Labem
lysa@evangnet.cz7.7. od 20.00 hodin
Jazzvečer: Inner Spaces (CZ/PL) 
& Jamsessionkoncert v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz8.7. od 19.00 hodin
Vernisáž výstavy obrazů 
zásadního fenoménu české české 
výtvarné scény Petra Nikla
www.luftkinoklub.cz8.7.-10.7.
Intuitivní sochání & gra ika 
4. ročník sochařského
a gra ického workshopuv kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz8.7. od 21.00 hodin
The Last Fight (IT)koncert v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz10.7. od 13.30 hodin
Slavnosti Labe 2011Veslařský klub Litol
13.7. od 20.00 hodin
Vinylotékav kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz14.7.-17.7.
Květy 2011Výstaviště Lysá nad Labem
www.vll.cz16.7. od 15.00 hodin
ČÁRY MÁRY FUK…pohádka na zámku Bon Repos
www.zamekbonrepos.cz19.7. od 20.00 hodin
The Display Team (UK)koncert v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz

24.7. od 15.00 hodin
Buchty a loutky: 
Zlatá husaloutkové divadlo v letním kině
www.luftkinoklub.cz27.7. od 20.00 hodin
Pete Bentham 
& the Dinner Ladieskoncert v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz31.7. od 20.00 hodin
Eeva (Rus) + Remek (CZ)koncert v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz12.8. od 17.00 hodin
CORNISSIMO CHATEAU 
BON REPOSfestival lesních rohů
www.zamekbonrepos.cz20.8. od 15.00 hodin
6. Zámecká pohádkana zámku Bon Repos
www.zamekbonrepos.cz26.8.- 27.8.
XV. Ročník slavností 
hraběte Šporkav zámeckém parku, v Byšičkách
www.spolekrodakulysa.cz27.8.
Den polské kulturyv zámeckém parku27.8.
Mše Svatohubertskáv kostele sv.Jana Křtitele6.9. od 16.30 hodin
Karel IV. (dětství a dospívání)beseda s PaedDr. Marií Kořínkovouv Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz7.9. od 16.30 hodin
Kurz drátovánív Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz8.9.- 11.9.
Domov a teplo
Polabský knižní veletrh
Čtyři dny se záchranářiVýstaviště Lysá nad Labem
www.vll.cz

Kulturní kalendář 7, 8, 9 /2011

Podrobnější informace o akcích se dozvíte na webových stránkách organizátorů.

Blahopřání

     Paulo Coelho:
„Na světě je jedna řeč, které všichni rozumí. Je to jazyk nadšení, 
věcí udělaných s láskou a chutí, touhou dosáhnout toho, o čem 

sníme nebo čemu věříme.“

Město Lysá nad Labem blahopřeje jubilantům 
k významným narozeninám a všem přeje do dalších let hodně 

pohody a spokojenosti.

   Marcela Chloupková

97 let
Anežka Mejzrová

95 let
Antonie Hellerová

90 let
Marie Zvárová

85 let 
Josef Bílek

Karel Doležálek
Marie Bendlová

Zdeňka Linhartová
Anna Tanglová

Františka Studená

80 let
Marie Andělová

Jiřina Urbánková
Marie Veselá

Miroslava Strumínská
Marie Rambousková

Marie Ševčíková

Výše uvedeným dětem i jejich rodičům přejeme hlavně hodně zdraví, 
štěstí a spokojenosti.

Leoš Pospíšil
Helena Hodycová
Ondřej Pokorný

    Josef Kropáček

Amálie Šimonová
Klára Doležalová

Matyáš Jakeš
Kateřina Pivoňková

Vítání občánků
se  uskutečnilo dne 16. 6. 2011

Mezi občany našeho města byly přivítány tyto děti:

Již se stalo tradicí, že při vítání nových občánků města Lysá nad La-
bem vystupují pod vedením svých učitelek děti z lyských mateřských 
škol. Svými básničkami a písničkami vytvářejí slavnostní a dojemnou 
atmosféru. Patří jim za to náš velký dík. Všem přejeme krásné prázd-
niny plné sluníčka a pohody.

Odbor školství a kultury

Poděkování

Ceny rámečkové sloupkové inzerce
Novinka - možnost barevné inzerce!

formát     Cena Cena - barva
1 strana (A4)  4 800 Kč  6 000 Kč
1/2 str. (A5)  2 400 Kč  3 000 Kč
1/3 str. 1 814 Kč 2 268 Kč
1/4 str. (A6)  1 200 Kč  1 500 Kč
9 x 10 cm     1 007 Kč  1 259 Kč
9 x 9 cm     908 Kč  1 135 Kč
9 x 8 cm     810 Kč  1 013 Kč
9 x 7 cm     712 Kč  890 Kč
9 x 6 cm     613 Kč  766 Kč
9 x 5 cm     515 Kč    644 Kč
9 x 4 cm     416 Kč    520 Kč
9 x 3 cm     318 Kč    398 Kč
9 x 2 cm    220 Kč    275 Kč
9 x 1 cm     120 Kč    150 Kč
9 x 0,5 cm ZDARMA!
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losti z roku 1940, popisuje útěk 
mezi-národní skupinky vězňů z rus-
kého gulagu. Uprchlíci projdou ob-
lastí jezera Bajkal a překročí Trans-
sibiřskou magistrálu. Před sebou 
však mají ještě mnohem krutější 
zkoušky lidské odolnosti a vůle...
Drama / Dobrodružný / Historický / 
USA / 2010 / 133 min.
Vstupné: 90 Kč

So 16.7.
Na vlásku
Jak jen to ten Disney dělá? V tom 
svém zámku musí mít nějakého 
prošedivělého mudrce, který vymýšlí 
hromadu zvláštních postav, které si 
zamilujete.
Animovaný / Komedie / Rodinný / 
Muzikál / USA / 2010 / 92 min.
Vstupné: 70 Kč

St 20.7.
Rychle a zběsile 5
Velkolepý loupežný plán, během 
něhož má padnout na kolena nej-
větší zloduch Ria de Janeira, tento-
krát nekomplikuje jen policie a ozbro-
jení gansteři, ale i federální naháněč 
lumpů. 
Akční / Krimi / Drama / Thriller / 
USA / 2011 / 130 min.
Vstupné: 90 Kč

Čt 21.7.
Jíst, meditovat, milovat
Hlavní hrdinka (Julie Roberts) 
je žena, která se neúspěšně snaží 
otěhotnět a jednoho dne si uvědomí, 
že její život se dost liší od toho, co 
by ve skutečnosti chtěla. Rozvede 
se, zabalí pár věcí a vyrazí na cestu 
kolem světa...
Romantický / USA / 2010 / 140 min.
Vstupné: 90 Kč

Pá 22.7.
Westernstory
Představení z divokého západu na 
novou sezónu připravuje westernové 
město v Boskovicích, hlavní hvězda 
Presley si ale během zkoušky zlomí 
hned obě ruce. Zaskočit musí popu-
lární herec z Prahy. Ten velmi rychle 
zjistí, že házet tomahavk v plné jízdě 
není taková legrace jako v televizi...
Komedie / Česko / 2011 / 96 min.
Vstupné: 90 Kč

So 23.7.
Černá labuť
Režisér Aronofsky dokáže i zdánlivě 
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AKCE
V červenci vám přinášíme 5 klu-
bových koncertů zahraničních 
kapel a současně nabízíme míst-
ním kapelám možnost vystoupit
jimi vybrané kapele jako předka-
pela. Detaily na tel. 773 625 007

Čt 7.7. od 20 hod.
Jazzvečer: Inner Spaces (CZ/PL) 
& Jamsession 
Štěpánka Balcarová – trubka, 
křídlovka  / Luboš Soukup – tenor 
sax, soprano sax  / Vít Křišťan – 
piano / Grzegorz Masłowski – bicí 
Jazzový kvintet Inner Spaces vznikl 
začátkem roku 2009. Na základě 
vzájemného hudebního porozumění 
muzikantů - tehdejších studentů 
Jazzové akademie v Katowicích - 
vznikla česko-polská kapela, která se
od začátku svého působení snaží
najít svůj originální zvuk a vlastní
způsob hudebního vyjádření.  Svoji
tvorbou kapela propojuje polskou
jazzovou tradici s českou, jsou zde
slyšitelné vlivy soudobého evrop-
ského jazzu, ale také odkazy na hud-
bu klasickou nebo folklórní. 
Vstupné: 80 Kč

Pá 8.7.- Ne 10.7.
Intuitivní sochání & grafi ka
4. ročník sochařského workshopu
před kinem - současně bude probí-
hat grafi cký workshrop v prosto-
rách klubu. Začátek 8.7. ve 14 hod. 
Přihlášky na tel. čísle 773 625 007 
nebo na luftkinoklub@gmail.com
Doprovodný program:
od 19 hod. Vernisáž výstavy obrazů 
zásadního fenoménu české výtvarné 
scény Petra Nikla a od 21 hod. kon-
cert The Last Fight 

13.7. od 20 hod.
Vinylotéka
téma první části: Disco&Funky
Vstup volný

Út 19.7. od 20 hod.
The Display Team (UK)
Progresivní punk z Londýna. Po-
kud tuto kapelu propásnete na 
Mighty Sounds nebo se nechystáte 
do Holandska na Big Rivers, máte 
jedinečnou příležitost poslechnout 
si  tuto výbornou brit. kapelu i u nás.

Ne 24.7. od 15 hod. v letním kině 
Buchty a loutky: Zlatá husa

Podle pohádky bratří Grimmů se-
psaly a zrežírovaly Buchty a loutky 
pod vedením Marka Bečky. Pro-
fesionální loutkové divadlo, které 
např. vdechlo život i postavičce 
Kukyho ze Svěrákova fi lmu Kuky se 
vrací,  zahraje hru Zlatá husa. 
Vstupné: 70 Kč

St 27.7. od 20 hod. 
Pete Bentham & the Dinner 
Ladies Kitchen Sink Punk Rock 
& Roll
Jedinečná možnost shlédnout tuto 
skvělou liverpoolskou kapelu na je-
diném koncertě v Čechách v rámci 
jejich evropského turné.
Vstupné: 70  Kč
  
Ne 31.7. od 20 hod.
Eeva (Rus) + Remek (CZ)
EVA (Moskva, Rusko) - post-hc in-
spirovaný klasickým Dischordem 
a kapelami typu HOOVER nebo 
LUNGFISH, ale také francouzským 
emo hardcorem.
http://eeva.bandcamp.com/
REMEK (Praha - Silver Rocket) – 
emocore http://remekdiy.wordpress.
com/

Začátek projekcí od 21.30 hodin

Pá 1.7. 
V peřině 
Pohádka se odehrává v čistírně pe-
ří, jejíž majitel zjistí, že dokáže
lidem „odfi ltrovávat“ zlé sny, takže se 
všem hajá moc hezky. To ale nedělá 
radost místní vykladačce snů... 
Muzikál / Česko / 2011 / 103 min.
Vstupné: 90 Kč

So 2.7. 
Fimfárum: Do třetice všeho dobrého
Film, který dokazuje, že loutky 
a česká animace jsou stále kvalitním 
zbožím na trhu.
Loutkový / Pohádka / Česko / 2011 / 
75 min.
Vstupné: 90 Kč

Po 4.7.
Medvídek Pú
Díky disneyovskému seriálu budou 
nejspíš lidé Medvídka Pú už navždy 
vidět jen jako obtloustlého zloděje 
medu, kterému to moc nepálí. 
Animovaný / Rodinný / Komedie / 
USA / 2011 / 69 min.
Vstupné : 90 Kč

kinoklub

Út 5.7.
Králova řeč
Film je inspirován skutečným pří-
během krále Jiřího VI., získal 4 Os-
cary z celkem 12 Nominací včetně 
Oscara za nejlepší fi lm. 
Historický / Drama / Velká Británie / 
Austrálie / USA / 2010 / 118 min.
Vstupné: 90 Kč

So 9.7.
Rango
Než si začal říkat Rango a vybájil si
spoustu mýtů o svých hrdinských 
kouscích, obýval chameleon v havaj-
ské košili prostorné terrarium. Nic 
mu v něm nechybělo, snad kromě 
trochy akce. Té si začne naplno 
užívat když se (ne)šťastnou náhodou 
ocitne uprostřed vyprahlé pouště. 
Animovaný / Akční / Dobrodružný / 
USA / 2011 / 107 min.
Vstupné: 90 Kč

Út 12.7.
Piráti z karibiku: 
Na vlnách podivna
Další kolo pirátských dobrodružství. 
Tentokrát bude Johnny Depp pátrat 
po fontáně mládí, ale brzy zjistí, že 
mu po krku jde padouch jménem 
Černovous a jeho dcera (Penelope 
Cruz)...
Akční / Dobrodružný / Fantasy / 
USA / 2011 / 141 min.
Vstupné: 90 Kč

St 13.7.
Czech Made Man
Jakub chtěl v životě vždycky jen 
jednu jedinou věc. Prachy. A už od 
dětství dělal všechno pro to, aby je 
měl. Seznamte se s jedním takovým 
obyčejným klukem, který dokázal 
dobýt svět. 
Komedie / Drama / Česko / 2011 / 
90 min.
Vstupné: 90 Kč

Čt 14.7.
Voda pro slony 
Výpravná romance z cirkusového
prostředí 30. let minulého století 
o zakázané lásce, která se zrodí na
magickém místě plném dobrodruž-
ství, zázraků a nebezpečí...
Drama / USA / 2011 / 121 min.
Vstupné: 90 Kč

Pá 15.7.
Útěk ze Sibiře
Drama, založené na skutečné udá-

KINO ČERVENEC
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So 13.8.
Harry Potter a Relikvie smrti - část 1
Harry, Ron a Hermiona se vydávají 
na nebezpečnou misi, jejímž cílem je 
najít a zničit tajemství Voldemortovy 
nesmrtelnosti - viteály...
Dobrodružný / Drama / Rodinný /
Fantasy / Velká Británie / USA / 
2010 /  146 min.
Vstupné: 70 Kč
 
Út 16.8.
Nickyho rodina
Nový fi lm Mateje Mináče vypráví 
dosud neznámé osudy “Wintono-
vých dětí”. 
Dokumentární / Drama / Česko / 
Slovensko / 2011 / 96 min.
Vstupné: 90 Kč

St 17.8.
Shrek: Zvonec a konec
Po všech stránkách férové zakončení 
nejslavnější série studia Dream-
works. 
Animovaný / Dobrodružný / USA / 
2010 / 92 min.
Vstupné: 70 Kč

Čt 18.8.
Tři dny ke svobodě
Manželka Johna Brennana byla 
obviněna z vraždy a zdá se, že si 
odsedí pár desítek let. Právníci Joh-
novi nepomohli, a tak je na čase do-
stat ženu z vězení jinak...
Krimi / Drama / Romantický / 
Thriller / USA / 2010 / 122 min.
Vstupné: 90 Kč

Pá 19.8.
Ženy v pokušení 
Milostné patálie čtyřicátnice Hele-
ny, její dvacetileté dcery Laury a do-
konce i její šedesátileté maminky...
Komedie / Česko / 2010 / 112 min.
Vstupné: 70 Kč

St 24.8.
Čertova nevěsta
V království, kde král jezdí jen na 
lovy, prosí netrpělivá královna sva-
tou Kryšpínu o miminko. Když jí 
dojde trpělivost, obrátí se na čerta, 
žijícího nedaleko ve starém roz-
padlém mlýně...
Pohádka / Česko / 2011 / 101 min.
Vstupné: 90 Kč

Čt 25.8.
Princ a pruďas
Svižně odsýpající a po všech strán-
kách (včetně příběhu, triků a ak-
čních scén) vyladěná parodie na 
všechno mezi Barbarem Conanem 
a Highlanderem.

Danny McBride kleje a kouří, James 
Franco a Natalie Portman porcují 
nepřátele v gejzírech krve...
Komedie / Dobrodružný / USA / 
2011 / 102 min.
Vstupné: 90 Kč

Pá 26.8.
Piráti z Karibiku: 
Na vlnách podivna
Akční / Dobrodružný / USA / 2011 /
137 min.
Vstupné: 90 Kč

So 27.8.
Pouta
Antonín je nespokojený a chce 
všechno změnit. Bohužel pro sebe i 
své okolí žije v normalizační ČSSR a 
je tajným policistou. Disident Tomáš 
mu vlastně nic neudělal, jen má 
něco, co chce Antonín... 
Drama / Thriller / Česko / Slovensko 
/ 2009 / 140 min.
Vstupné: 90 Kč
 
St 31.8.
Harry Potter a Relikvie smrti - část 2
Několik viteálů je zničeno, ale 
několik z nich stále přežívá kdesi ve 
světě. Vše směřuje k závěrečné a vel-
kolepé bitvě. 
Dobrodružný / Drama / Rodinný / 
Fantasy / V. Británie / USA / 2011
Vstupné: 90 Kč

V případě nepříznivého počasí se 
projekce z letního kina přesouvají 
do stálého kina na Husově 
náměstí – aktuální info na tel.: 
773 625 007.

FILMY
2.9.  Auta 2
4.9.  Auta 2
10.9.  Harry Potter a Relikvie 
 smrti: Část 2
11.9.  Mr. popper a tučňáci
17.9.  Šmoulové
 
Rezervace prostřednictvím SMS 
na tel.: 602 258 582.

Upozorňujeme na
zákaz kouření 
v kavárně kina
před a v průběhu
fi lmových projekcí.

PŘIPRAVUJEME

jednoduchý námět přetavit v origi-
nálně-emotivní podívanou... 
Drama / Thriller / Mysteriózní / 
USA / 2010 / 108 min.
Vstupné: 90 Kč

St 27.7.
Odcházení
Světově uznávaný dramatik a poli-
tik Václav Havel se poprvé stal 
fi lmo-vým režisérem, aby převedl 
na plátno hru. Hlavním hrdinou je 
Dr. Vilém Rieger, který dlouhá léta 
pracoval pro vládu jako kancléř. 
Teď je ale nahrazen a musí ze svého 
místa odejít...
Drama / Česko / 2011 / 97 min.
Vstupné: 90 Kč

Čt 28.7.
Rio
Letní verze Doby ledové. Milý pří-
běh, vydařená animace, fenomenál-
ní hudební doprovod, spousty skvě-
lých vtípků...
Animovaný / Dobrodružný / Kome-
die / Rodinný / USA / 2011 / 96 min.
Vstupné: 90 Kč 

Pá 29.7.
Občanský průkaz
České komediální drama na mo-
tivy úspěšné knihy Petra Šabacha 
v režii Ondřeje Trojana, sleduje os-
udy čtveřice dospívajících mladíků, 
jejich přátel, lásek a rodičů.
Komedie / Drama / Česko / 2010 / 
137 min.
Vstupné: 90 Kč

So 30.7.
Opravdová kuráž
Western s deseti oscarovými nomi-
nacemi. Jak velkou kuráž musí mít 
čtrnáctiletá holka, aby pomstila 
tátovu smrt?
Western / Drama / Dobrodružný / 
USA / 2010 / 110 min.
Vstupné: 90 Kč

Začátky projekcí od 21.00 hodin

Út 2.8.
Román pro muže 
Podle vlastního bestselleru Román 
pro muže napsal Michal Viewegh 
scénář ke stejnojmenné komedii, 
která se stala diváckým hitem. 
Komedie / Drama / Česko / 2010 / 
100 min.
Vstupné: 90 Kč

St 3.8.
Kung Fu panda 2
Panďák Po a jeho kámoši se vrací 

a tentokrát budou muset bojovat 
proti nepříteli, který má tajnou 
neporazitelnou zbraň, s jejíž pomocí 
hodlá ovládnout celou Čínu a zničit 
kung-fu. 
Animovaný / Akční / Komedie / 
Rodinný / USA / 2011
Vstupné: 90 Kč

Pá 5.8. 
Gnomeo a Julie
Jeden z nejslavnějších milostných 
příběhů všech dob už dostal hodně 
podob a byl vyprávěný v různých 
dobách a kulturách. Tak proč ho 
neobléci do dalšího slušivého ani-
movaného kabátku a nepřiblížit ho 
i těm nejmenším divákům?
Animovaný / Dobrodružný / Roman-
tický / Komedie / V. Británie / USA / 
2011 / 84 min.
Vstupné: 70 Kč

So 6.8.
Kajínek
Celovečerní fi lm o nejslavnějším 
českém vězni, útěkáři a v Jáklově vizi 
“docela správným chlapovi”. Vinen 
nebo nevinen?
Akční / Thriller / Krimi / Drama / 
Česko /  2010 / 107 min.
Vstupné: 70 Kč

St 10.8.
Lidice
Příběh Lidic je příběhem obyčejných 
lidí, kteří se absurdní shodou náhod 
připletli do cesty dějinám...
Drama / Válečný / Česko / Polsko / 
2011 / 126 min.
Vstupné: 90 Kč

Čt 11.8. 
Zkus mě rozesmát
Plastický chirurg, který chodí s mno-
hem mladší učitelkou ze školy, po-
žádá svou věrnou asistentku, aby 
předstírala, že je jeho bývalou man-
želkou, aby mu tak pomohla urovnat 
jednu neuváženou lež. Když se mu 
ale vymstí ještě několik dalších lží, 
vloží se do věci i její děti...
Komedie / Romantický / USA / 
2011 / 117 min.
Vstupné: 90 Kč

Pá 12.8.
Biutiful
Děj se odehrává v podsvětí současné 
Barcelony, kde se Javier Bardem 
snaží nejen smířit se svou nemocí, 
ale především se postarat o své dvě 
děti... 
Drama / Španělsko / Mexiko / 
2010 / 148 min.
Vstupné: 90 Kč

KINO SRPEN
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Toulky minulostí
Karel IV. dětství a dospívání

6. září 2011 od 16.30 hodin 
beseda s PaedDr. Marií Kořínkovou

Vstup ZDARMA!

Městská knihovna
v Lysé nad Labem
Husovo nám. 23 (budova MěÚ - přízemí) 
289 22 Lysá nad Labem, tel.: 325 55 12 55
e-mail: info@knihovnalysa.cz
www.knihovnalysa.cz

Beletrie pro dospělé:
Tajemství morové jeskyně – Byr-
nes, M. * Klenot sedmi hvězd – 
Stoker, B. * S vlčí hlavou v erbu 
– Niedl, F. * Prsten Nibelungů – 
Hohlbein, W. * Muž, který přežil 
Lidice – Mahler, Z. * Dej mi své 
oči – Pettersson, T. * Nebeský ká-
men  – Whyte, J. * Podél cest –
Jazairová, P. * Deník starého 
muže – Fousek, J. * Dítě z Apulie 
– Vaňková, L. * Chlápek od ved-
lejšího hrobu  – Mazetti, K. * Běh 
o život – Bachman, R. * Kejklíř, 
Smrt a Blázen – Dvorecká, A. * 
Tajemství Chrámové hory – Byr-
nes, M. * Mistr X – Lutz, J. * Pro-
litá krev – Larsson, A. * Labyrint 
temnoty – Rovin, J. * Před usnu-
tím – Lee, R. * Malináda – Petrá-
ková, M. * Dítě číslo 44 – Smith, 
T. R. * Horečnatý sen – Preston, 
Douglas J. * Přehnaně rafi nova-
ná vražda – Chandler, R.

Naučná literatura pro dospělé:
Český atlas – Kocourek, J. * Čer-
nobílé idoly a jiní – Cibulka, A. 
* Planeta záhad – Vašíček, A. * 
Dynastie zrady – Hutchinson, 
R. * Fenomén Bohdalka * Sou-
kromý svět Habsburků – Vocel-
ka, K. * Pletení košíků z papíro-
vých pramenů – Králiková, M. * 
Výcvik psa – Fogle, B. * Česká a 

Výběr nových knih z fondu 
městské knihovny

světová literatura po roce 1945 * 
Dějiny kanibalismu – Constanti-
ne, N. * Hitlerova kněžka – Go-
odrick-Clarke, N. * Velká kniha o 
malých bunkrech – Svoboda, T.

Beletrie pro děti:
Bouráci – Kratochvíl, M. * Po-
hádky dědečka Fábulína – 
Bouchnerová, E. * Kobalka Ka-
rolínka – Machač, J. * Proroc-
tví sester – Zink, M. * Prázdni-
ny za všechny prachy – Brauno-
vá, P. * Příšerné příběhy strýce 
Montaguea – Pristley, Ch. * Roš-
ťák Bertík – MacDonald, A. * Dé-
mon a zloděj – Shan, D. * Kočko-
pes Kvído – Kratochvíl, M. * Te-
xaské rodeo – Poborák, J. 

Naučná literatura pro děti:
Geologická abeceda * Divocí 
Anglosasové – Deary, T. * Šoku-
jící elektřina – Arnold, N.

Kurz drátování
7. a 21. září 2011 od 16.30 hodin

Pokud máte možnost, přineste si malé štípací a tvarovací kleště.

Cena kurzu včetně materiálu je 50 Kč.

Novinky ve videopůjčovně
 - DVD:

Pro mládež:
Na vlásku, Méďa Béďa
Válečný:
Habermannův mlýn, 
Bitva o Hill 60
Ostatní:
Králova řeč, Napříč časem

V úterý 24. května 2011 se 
Městská knihovna v Lysé nad La-
bem popáté zúčastnila v pořadí již 
čtrnáctého ročníku Nonstop čtení.

Díky příjemnému prostředí kni-
hovny i atmosféře jsme se v duchu 
přenesli do období první poloviny 
dvacátého století, jež se stalo hlav-
ním tématem tohoto literárního ve-
čera. Během tří hodin, které nám 
pro čtení byly vyhrazeny, jsme se za-
poslouchali do textů známých auto-
rů, mezi které patřili například: Karel 
a Josef Čapkovi (Zahradníkův rok), 
Eduard Štorch (U veliké řeky), Karel 
Poláček (Bylo nás pět), bratři Mrští-
kové (drama Maryša) a mnohé další.

Knihovna se přenesla 
do minulého století…

Písmenkové království opět ožilo 
malými čtenáři

Celá akce byla přenášena on-line 
do internetové sítě a po posledním 
čtenáři jsme předali náš pomysl-
ný štafetový kolík do dalších kniho-
ven. Na závěr bychom rádi poděko-
vali nejen pořadateli – panu Karlu 
Srpovi, Jazzové sekci a rádiu Hor-
tus, díky jejichž spolupráci jsme 
se mohli k letošnímu Nonstop čte-
ní opět připojit, společnosti Sys-
tem602, která se postarala o bez-
chybný přenos do“éteru“, ale pře-
devším všem zúčastněným, kteří 
se na průběhu této akce spolu s kni-
hovnou podíleli. 

Kateřina Brynychová
a Městská knihovna Lysá n. L. 

Jak se již stalo příjemnou tradi-
cí, městská knihovna, proměně-
ná na jeden den v Písmenkové krá-
lovství, přivítala letošní prvňáčky 
k slavnostnímu pasování na čtená-
ře. Královsky vyzdobenou knihov-
nu letos navštívilo více než 120 prv-
ňáčků všech lyských základních 
škol. Královna Abecedka I. spolu se 
svojí dvorní dámou prověřily nejpr-
ve znalost čtení u všech adeptů na 
titul rytíře Řádu čtenářů. Po úspěš-

ném zdolání připravené „čtecí“ 
zkoušky byli všichni královnou pa-
sováni. Novopečení rytíři dostali na 
památku odznáček a pasovací glejt, 
který je opravňuje používat rytíř-
ský titul ČTENÁŘ. Spolu s přihláš-
kou si domů odnesli i krátké „poví-
dání“ o tom, co všechno v knihovně 
najdou, zažijí a jak si mohou vy-
půjčit knížky, které se jim líbí.

Michaela Baštecká,
Městská knihovna
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EU Peníze školám pro ZŠ J. A. Komenského Lysá nad Labem
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

1. června 2011 startuje na ZŠ
J. A. Komenského v Lysé nad La-
bem realizace projektu CZ.1.07/
1.4.00/21.2461 EU Peníze školám.

Cílem projektu je prostřednic-
tvím nových metod a nástrojů do-
cílit zlepšení stavu vzdělávání na 
ZŠ J. A. Komenského v Lysé nad 

Labem.  Zkvalitnění a zefektivnění 
výuky bude dosaženo metodickým 
vzděláváním a podpůrnými kurzy 
pedagogických pracovníků. Rea-
lizace projektu se zúčastní 12 pe-
dagogů naší školy, kteří budou tvo-
řit a následně používat nové meto-
dické pomůcky a učební materiá-

ly ve výuce. Podpořeny budou ta-
kové aktivity, které zvýší dynami-
ku, originalitu, názornost, interak-
ci mezi učitelem a žákem, motivaci 
žáků a zlepší jejich studijní výsled-
ky a dále aktivity, které umožní ná-
sledné zveřejnění a sdílení s peda-
gogickou veřejností. 

Snížení výskytu rizikového cho-
vání u žáků ZŠ a podpory rovného 
přístupu ke vzdělávání bude v pro-
jektu podpořeno prací speciálního 
pedagoga a pokračováním progra-
mu primární prevence.

Mgr. Jana Šenfelderová,
zástupkyně ředitelky školy

Vedení školy, učitelky a zaměst-
nanci Mašinky se 13. 6. 2011 
na slavnostním shromáždění sešli
s dětmi, jejich rodiči a blízkými, 
aby popřáli dětem hezké prázdni-
ny prožité v radosti, zdraví, hod-
ně úspěchů v prvním a dalších 
ročnících základní školy a mno-
ho štěstí v celém životě.  Popřá-
li také rodičům, aby prožívali 
z úspěchů svých dětí radost.  
Poděkovali rodičům za pomoc 
a všechny kroky, které přispěly ke 
spokojenosti dětí po celou dobu 

Mateřská škola Mašinka se loučila 
se svými předškoláky

předškolního vzdělávání a výcho-
vy.  Mnozí rodiče na oplátku po-
děkovali učitelkám, paní ředitelce 
i ostatním zaměstnancům ško-
ly nejen za poslední vystoupení 
předškoláčků a za dárky pro ně, 
ale za veškerou péči, kterou dětem 
věnovali ve škole, kterou jejich 
děti jako první v životě prošly.  Mi-
lými hosty na slavnosti byli oby-
vatelé Domova Na Zámku, kteří 
naše předškoláčky obdarovali po-
zornostmi.

Štěpánka Stehnová

Komu z vás by nic neříkalo jmé-
no jedné z našich nejznámějších 
světic, Anežky České? V letoš-
ním roce si připomínáme 800. vý-
ročí jejího narození. Odkaz Anež-
ky České je pozoruhodný a dodnes 
živý nejen z hlediska historického 
a kulturního, ale především morál-
ního a etického.

 Základní škola Bedřicha Hroz-
ného dlouhodobě spolupracuje 
s hnutím, které založila na pomoc 
dětem Běla Gran Jensen a které 
nese název „Na vlastních nohou“, 
v povědomí širší veřejnosti spí-
še známé jako „Stonožka“. A prá-
vě odtud přišla myšlenka přiblížit 
osobnost této světice a její mrav-
ní zásady našim žákům a studen-
tům. Ti byli osloveni, aby se i přes 
rozdíl několika set let, jež dělí naši 
dobu od té, kdy žila Anežka Česká, 
pokusili přiblížit tuto osobnost ne-
jen sami sobě a spolužákům, ale 
také veřejnosti. Děti se následně 
zapojily do vyhledávání a zpraco-
vávání informací o Anežce České 
a také dobovém kontextu, který rá-
muje její život a činnost.

Postupně vznikala díla, ať již in-
dividuálně nebo v pracovních sku-
pinkách, v různorodém pojetí. Ně-
které Anežka inspirovala literárně, 
jiní se zaměřili spíše na historická 
fakta, v hodinách výtvarné výchovy 
a českého jazyka vznikaly portréty, 
skici Prahy 13. století, životopisy, 
úvahy, básně a povídky, plakáty, 
leporela, pexeso, puzzle, stol-
ní hra... Pro další skupinku žáků 
pod vedením pana učitele Špring-
ra se toto téma ukázalo atraktivní 
po stránce dramatické, a důklad-
ným nacvičováním se tak zrodila 
milá scénka na námět Anežčina ži-
vota.

Všechny získané materiály se po 
vytřídění a zpracování využily jako 
příspěvky pro připravovanou výsta-
vu, pro niž své prostory poskytlo 
místní Muzeum Bedřicha Hrozného.

Na výstavě se svými pracemi 
podíleli žáci a studenti celkem tří 
lyských škol. Kromě té naší i ZUŠ 
F. A. Šporka a Střední škola oděv-
ního a grafi ckého designu. Za spo-
lupráci a vedení svých umělců a vý-
tvarníků děkujeme paní Haně Ma-
líkové a paní Evě Jelínkové.

Nastal „den D“, 20. 5. 2011, 
a my jsme v úvodu slavnostní ver-
nisáže, zahájené slovy ředitele ZŠ 
B. Hrozného, přivítali v prosto-
rách muzea vzácné hosty – zakla-
datelku hnutí „Na vlastních no-
hou“, p. Bělu Gran Jensen, zá-
stupkyni Pražského arcibiskupství 
– sestru Dominku, lyského faráře 
p. P. Porochnavce, paní místo-
starostku M. Chloupkovou a dal-
ší. Krásné tóny příčné fl étny, klaví-
ru a houslí, písně předvedené hu-
debníky a malým dětským sborem 
pod vedením p. Marie Mikuškové 
naladily všechny přítomné do slav-
nostní, avšak bezprostřední atmo-
sféry, která doprovázela vernisáž 
v celém průběhu až do konce a kte-
rou ocenili i všichni přítomní. Milým 
zpestřením programu bylo již zmi-
ňované krátké divadelní představe-
ní, jímž byla výstava považována za 
zahájenou.

Také jste si v květnových dnech 
našli čas navštívit výstavu? Mož-
ná jste si odnesli hezké dojmy, oži-
vili své znalosti, nebo jste se obo-
hatili o několik nových informací 
o této významné postavě českých 
dějin. Mohli jste sledovat vývoj ži-
vota královské dcery, o niž se uchá-
zelo několik evropských nápadní-

ků zvučných jmen, až k osobnos-
ti plně obětující svůj život pomo-
ci bližním… A třeba i vás napadlo, 
že by nebylo zas tak špatné, kdyby 
v naší společnosti přibylo víc po-
dobných „Anežek“, takových, ja-
kou byla dcera Přemysla Otakara I. 
Především však víc otevřených očí, 
které by vnímaly, že svět stojí na 
„opravdovějších“ hodnotách než 

Spolupráce škol na přípravě výstavy k 800. výročí narození Anežky České
je uctívání peněz a úspěchu. Lid-
ství, pomoci a empatii.

Děkujeme všem, kteří se v prů-
běhu několika týdnů jakýmkoliv 
způsobem podíleli na přípravě vý-
stavy – učitelům, tvůrčím žákům, 
Městu Lysá n. L., městské knihov-
ně a Muzeu B. Hrozného.

Stonožkoví žáci  a učitelé 
ZŠ B. Hrozného
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Letošního jubi-
lejního 10. roční-
ku soutěže Pros-
tějovská zlatá jeh-
la se zúčastnilo 13 
oděvních a umě-
leckých škol. Bylo 

předvedeno 40 soutěžních kolekcí, 
jejich tvůrci soutěžili ve čtyřech ka-
tegoriích. O výsledcích rozhodova-
la sedmičlenná porota v čele s Janou 
Šťastnou, zástupkyní šéfredaktor-
ky časopisu Burda. Porota hodnotila 
jak samotnou tvorbu a výsledný do-
jem, tak i preciznost a kvalitu jednot-
livých modelů.

 výuku anglického jazyka pro děti od 3 let
 výuku anglického jazyka pro studenty a dospělé
 přípravu k maturitním a jazykovým zkouškám

A proč s námi?
 motivující, pozitivní a přátelské prostředí
 malé skupinky umožňující individuální přístup
 příjemní a kreativní lektoři
 zajistíme kontinuitu výuky od 3 let až po maturitu

v době letních prázdnin organizujeme 
LETNÍ INTENZIVNÍ KURZY
PRO DĚTI OD 4 DO 10 LET 

ve dnech 11.–15. 7. 2011 v MŠ Dráček v Litoli
ve dnech 15.–19. 8. 2011 v MŠ Pampeliška v Lysé
Kurzy budou probíhat od pondělí do pátku od 9.00 do 17.00 hodin.
Cena kurzu:  2.650,- Kč (+ 250,- Kč oběd a odpolední svačina)
Celoroční  studenti  sleva 300,- Kč

v září 2011 otevíráme
MINIŠKOLKU

PRO DĚTI OD 3 LET
 individuální výchova v malé skupině (max. 6 dětí)
  klidné domácí prostředí, kde si děti můžou hrát, učit se  

novému, tvořit a skotačit

Jazyková škola
PO DOBRÉM
nabízí

Po dobrém

Alena Steinerová, tel.: 608 219 161
e-mail: alena.steinerova@gmail.com, www.podobrem.cz

učebny: Masarykova 299, 289 22  Lysá nad Labem

 V posled-
ních měsí-
cích se mů-
žeme poch-

lubit velkými úspěchy našich 
žáků v různých soutěžích. Uznání 
zaslouží i mimoškolní aktivity ně-
kterých z nich.

V březnu 2011 se Daniel Hanou-
sek, žák třídy 2.B, umístil na 2. místě 
v oblastním kole matematické soutě-
že Klokan. O týden později se žáky-
ně ze 4.B Petra Železníková zúčast-
nila devatenáctého ročníku Celostát-
ní matematické soutěže a s počtem 
9,5 bodu se stala úspěšnou řešitel-
kou. 

Dne 9. 5. 2011 se čtyři žákyně 
naší školy zúčastnily literární čás-
ti již XIII. ročníku soutěže Macha-
rův Brandýs. Žáci ze všech zúčast-
něných škol zde prezentovali své 
příspěvky do soutěže a přečetli své 
texty. Přínosná byla pro soutěží-
cí beseda s porotou. Získali obecné 
informace o tvůrčím psaní, a navíc 
jim porota podrobně zhodnotila je-
jich příspěvek. Naše škola rozhod-

Úspěchy žáků Obchodní akademie v Lysé nad Labem
ně nezapadla. Žákyně třídy 3.B Vlas-
ta Nováková získala 3. místo v lite-
rární soutěži a žákyně třídy 1.B Ni-
coleta Lupu obdržela Cenu Zámku 
Brandýs nad Labem spolu s pouka-
zem na volný výběr knihy v místním 
knihkupectví Sylvie. 

Historický úspěch jsme zazname-
nali i dne 26. 4. 2011 na volejbalo-
vém turnaji v Nymburce. Zúčastnilo 
se ho celkem pět týmů -  kromě Ob-
chodní akademie Lysá nad Labem 
i Gymnázium Nymburk (dvě druž-
stva), Gymnázium Poděbrady a Eko 
Gymnázium Poděbrady.  Naši školu 
reprezentovali David Čapek (3.B), 
Tomáš Cabrnoch (3.B), Petr Ur-
ban (4.B), Pavel Skála (2.A), Mar-
tin Dubský (1.A), Pavel Vraník (2.B) 
a  Klára Červenková (2.B) pod vede-
ním pana učitele Mgr. Zdeňka Dole-
žala. Všechna utkání byla vyrovna-
ná a o vítězství rozhodovaly jenom 
drobné chyby. Naše škola celý tur-
naj vyhrála!

Škola si velmi váží i žáků, kte-
ří pomáhali dne 28. 5. 2011 organi-
zátorům, tj. Klubu českých turistů 

a Městské policii, na tradičním dět-
ském dnu v  areálu v Čechově uli-
ci. S nápadem pomoci přišla Gab-
riela Sauerová (3.B) a získala pro 
něj i další žáky školy: Michaelu Bíl-
kovou (1.A), Michaelu Ratajovou 
(1.B), Natálii Krovozovou (1.B) a 
Richarda Daňkovského (2.A). Díky 
nim si mohly děti vyzkoušet stříhá-
ní bonbónů, házení kroužků na lah-

ve, skládání obrázků, házení tenisá-
ku do „lví tlamy“ i nošení pingpon-
gových míčků na lžíci. Žáci pomáha-
li se zaujetím, ve svém volném čase 
a samozřejmě zdarma.  Za to mají 
naše uznání.  

Mgr. Veronika Brynychová 
s přispěním  Nicolety Lupu (1.B),

Kláry Červinkové (2.B), 
a Gabriely Sauerové (3.B)
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Prostějovská zlatá jehla 2011 -
studenti si „dopluli“ pro první místo

Naše škola se ve velké konkuren-
ci Čechů, Slováků a Rakušanů umís-
tila ve dvou kategoriích. V kategorii 
Industriální móda jsme dosáhli tro-
feje nejcennější - 1. místa, a to s ko-
lekcí Queen Elizabeth 2, kterou na-
vrhla Dominika Zmítková (2.MG) 
a zrealizovali ji studenti druhého 
ročníku.  V kategorii jednotlivců, na-
zvané dle zadaného tématu Geomet-
rie a linie, se naše studentka Micha-
ela Nová (4.M) umístila na  3. místě.  
Svou kolekci pod názvem Z několi-
ka úhlů nejenom navrhla, ale také od 
začátku do konce sama zrealizovala. 

Dana Strnadová, SŠ OGD
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Dne 2. 6. 
2011 proběhl 
na naší ško-
le již tradič-

ní projekt „Ochrana člověka za mi-
mořádných událostí“. Díky tomuto 
projektu se žáci seznámí se zásada-
mi první pomoci, zdravým životním 
stylem a samozřejmě i s tím, jak se 
zachovat při hrozbě nebo vzniku 
mimořádných událostí. 

Projektu se zúčastnili žáci 1. – 3. 
ročníků. Žáci prvních ročníků se 
zaměřili na nácvik poskytnutí prv-
ní pomoci. Zhlédli fi lm o první po-
moci, dále ve skupinách absolvo-
vali u několika stanovišť ukázku 
poskytnutí první pomoci a sami 
si ji vyzkoušeli pod vedením pra-
covnic Červeného kříže. Na závěr 
vyplňovali vědomostní test. Žáci 
2. ročníků vyslechli přednáš-
ku profesionálních hasičů z IZS 
Nymburk. Dále vyhledávali a zpra-

Projektový den na OA Škola jako centrum životního učení
covávali informace k pojmům ži-
velná pohroma, havárie či integro-
vaný záchranný systém. Své po-
znatky prezentovali spolužákům. 
Žáci 3. ročníků měli program vě-
novaný zdravému životnímu stylu. 
Ve dvojicích připravovali power-
pointové prezentace, v nichž po-
rovnávali svůj jídelníček a jídel-
níček vytvořený dle zásad zdravé
výživy. Pomáhala jim odborni-
ce na zdravou výživu MUDr. Čej-
ková. Dále si dívky zacvičily
zumbu pod vedením cvičitelky
Romany Hanouskové a chlapci 
hráli fotbal.

Žákům se tento projekt veli-
ce líbí a je kladně hodnocen i pe-
dagogy, proto je každoročně zařa-
zován do výuky. Žáci se poutavou 
formou dozvědí zajímavé informa-
ce, které se jim mohou hodit v běž-
ném životě. 

 Mgr. Zdeněk Doležal
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Žáci tře-
tích roční-
ků Obchod-
ní akade-

mie v Lysé nad Labem se měli mož-
nost v květnu 2011 zúčastnit čtrnác-
tidenní stáže v Anglii nebo ve Fran-
cii. Na tyto stáže byli připravová-
ni nejen v běžných hodinách ang-
ličtiny a francouzštiny, ale i v de-
setihodinovém přípravném kurzu. 
V něm se seznámili s historií země, 
jejími pamětihodnostmi, se specifi ky 
dané země a slovní zásobou, kterou 
budou potřebovat při své práci v ci-
zině. O stáži v Anglii napsal poutavý 
článek žák 3.B Radek Forejtar.

Kdyby bylo po mém, vystihl bych 
čtrnáctidenní praxi v Anglii jedinou 
anglickou frází: „ It was amazing“, 
ale byl mi svěřen úkol, abych vám 
o našem zájezdu pověděl více, tak po-
zorně čtěte.

Do Anglie jsme přiletěli v sobotu 7. 
května okolo jedné hodiny odpoledne 
místního času. Po rychlém odbavení 
jsme nasedli do vlaku a ujížděli směr 
Londýn. Když jsme přijeli do Londý-
na, měli jsme přibližně dvě hodiny 
volna, než nám jel autobus do naše-
ho pracovního města Derehamu, tak 
jsme se všichni sebrali a svižným kro-
kem pelášili po nejvýznamnějších pa-
mátkách Londýna. Bohužel jsme ne-
stihli všechno, protože čas nás tlačil a 
my museli zpět na autobus.

Do Derehamu jsme dorazili kolem 
sedmé hodiny. Po příjezdu nás čeka-

Stáže žáků Obchodní akademie v Anglii a Francii
lo ubytování, které proběhlo skoro 
bez problémů, až na holky, které chtě-
ly obsadit pokoj, ve kterém se usídlil 
spolužák Marek Zeman, ale zvítězilo 
právo silnějšího, a holky musely sklo-
pit hlavy a upalovat do vedlejšího po-
koje.  Všichni byli po dlouhé cestě una-
vení, a tak se šlo brzy spát.

Druhý den jsme se sešli v bowlingo-
vém centru s místními studenty. At-
mosféra byla příjemná a všichni jsme 
si to užívali.  Večer všem začalo dochá-
zet, že se blíží pondělí, a tím pádem i 
povinnost každého vstávat poprvé do 
práce. Pondělní ráno nebylo nikomu 
do zpěvu, protože vzduchem proudila 
nervozita a stres. Každý jsme měli po 
dvojicích určenou školu, kam budeme 
po dobu čtrnácti dnů docházet.

Já s mou spolužačkou Katkou Kul-
hánkovou jsme dostali školu Saint Ni-
cholas Primary School, kam dochá-
zely děti od 5 do 11 let. Všichni k nám 
byli velice vstřícní, takže jsme se v prá-
ci rychle zaběhli.

Dny plynuly a blížil se víkend. Plá-
ny na sobotní den byly jasné, a to vy-
razit do krajského města Norwich. 
Někdo obdivoval místní památky, ale 
většina se vydala do obchodního cen-
tra utrácet peníze. Do Norwiche jsme 
přijeli okolo jedenácté hodiny ranní 
a návrat do Derehamu byl ve čtyři ho-
diny odpoledne. Všichni vybalova-
li tašky s nákupy a v konvici se hřá-
la voda na polévku z pytlíku. Po veče-
ři jsme se rozhodli vyjít ven a pozoro-
vat místní kulturu. Procházka byla 

příjemná. Neděle byla odpočinkovým 
dnem, a proto jsme se dívali na fi lmy 
a odpočívali na hotelu. 

V pondělí začínal druhý týden pra-
xe a my s nadšením vyrazili do míst, 
kde jsme pracovali. Druhý týden byl 
více odpočinkový, protože jsme s Kat-
kou navštěvovali třídy a sledovali vý-
uku. Někteří učitelé chtěli seznámit 
žáky s naší zemí, tak jsme vzali do 
ruky ukazovátko a rázem byla výuka 
naše.

Ve středu jsme dostali za úkol vy-
tvořit nástěnku o České republice, 
díky níž se mohli místní žáci sezná-
mit s typickým českým jídlem, památ-
kami, školním systémem a především 
s naší lyskou Obchodní akademií. 
Dali jsme si záležet, což ocenili všich-
ni učitelé.

Pátek byl poslední den práce, a tak 
si ho všichni užívali. Loučil jsem se 
s těžkým srdcem, protože když jsem tu 
poznal bezva lidi. 

V sobotu jsme se jeli ještě všichni 
podívat do Norwiche a nakoupili ně-
jaké ty suvenýry pro rodiče a nafotili 
poslední fotky z Anglie.

Zhodnocení praxe? Musím vám 
všem říct, že to bylo úžasné! Nejen 
krásná Anglie, ale hlavně mentali-
ta občanů, kteří jsou naprosto skvělí. 
Přivezl jsem si nejenom spoustu zku-
šeností, ale i nekonečný seznam zá-
žitků, na které budu vzpomínat celý 
svůj život. 

Dejme slovo i dalšímu žákovi ze 
3.B, Ondřeji Hankemu, který se 

pro změnu zúčastnil stáže ve fran-
couzském Štrasburku: „Vykonával 
jsem především práci administrativ-
ního charakteru v kanceláři, archivu 
i knihovně. Stáž mne obohatila hlav-
ně po jazykové stránce, měla však pří-
nos i pro můj profesní život, dala mi 
spoustu nových zkušeností a dokon-
ce i přátel.“ 

Obchodní akademie počítá s po-
dobnými stážemi i v příštích letech. 

Mgr. Veronika Brynychová,
Radek Forejtar 3.B
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Střední škola 
oděvního a gra-
fi ckého designu 
v Lysé nad La-
bem je známa 
především jako 
škola poskytují-

cí počáteční (středoškolské) vzdě-
lání v uměleckých oborech Oděv-
ní design a Grafi cký design. Kon-
cem roku 2009 se však zapojila 
do projektu UNIV 2 KRAJE, 
jehož cílem je nabídnout široké 
veřejnosti dospělých krátké vzdě-
lávací programy, které by podchy-
tily jejich potřeby profesní i záj-
mové.  

Jako první byl učiteli odbor-
ných předmětů zpracován vzdě-
lávací program s názvem Úpra-
vy a opravy oděvů, který je určen 
zájemcům o osvojení si znalostí 
a dovedností práce se šicím stro-
jem a textilním materiálem. Ab-

solvent tohoto kurzu získá osvěd-
čení o dílčí kvalifi kaci a své zna-
losti může využít pro své nové pro-
fesní zařazení nebo osobní potře-
bu. Všichni účastníci budou mít 
k dispozici vlastní šicí stroj, zá-
kladní materiál a veškeré technické 
vybavení šicí dílny. Výuka v tom-
to prvním kurzu bude zahájena 
v září 2011 a pro všechny zájem-
ce bude zdarma.   

V následujícím období budou 
zpracovány výukové programy pro 
zájemce o kresbu a malbu a další 
výtvarné techniky.

Projekt je spolufi nancován ESF 
a státním rozpočtem ČR. 

Kontaktní osoba:
Alena Hlavatá - vedoucí učitelka 
praktického vyučování
Tel.: 325 551 064, 728 770 412
E-mail: spvlysa@seznam.cz
www.soulysa.cz
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Za krásného dubnového počasí
se žáci třídy 2.G SŠ OGD vydali do 
pražské zoologické zahrady za vzdě-
láním a zajímavým programem O-
hrožené druhy. Výukovým progra-
mem nás provázela usměvavá lek-
torka, která žáky seznámila s někte-
rými ohroženými druhy v pražské zo-
ologické zahradě. Žáci si zahráli hru 
o skoro vyhubené Majně rothschil-
dově, kdy se žáci na chvíli stali domo-
rodci, překupníky těchto ptáků a tu-
risty. Za neustálého zajímavého vý-
kladu žáci prošli pavilony želv, slonů, 
plazů, Čambal – pavilon Gaviálů in-
dických a pavilon goril. S pracovními 
listy plnili žáci úkoly a získali znalosti 
o ochraně jednotlivých druhů, dozvě-
děli se o úmluvě CITES, která se za-
bývá obchodem s ohroženými dru-

Za vzděláním do ZOO Praha
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

hy a objasnili si příčiny a důsledky 
vyhubení jednotlivých druhů. Za-
jímavá a trochu smutná byla pasáž 
o výrobcích z kůží želv, hadů a kroko-
dýlů. Myslím, že tyto výrobky se ni-
komu z nás nelíbily a žádná z dívek 
by se takovým suvenýrem neozdobi-
la. V druhé části dne se žáci věnovali 
tomu, co je baví, a to je kresba a pohy-
bové studie zvířat.

Vzdělávací program se uskutečnil 
v rámci projektu Výchova a vzdělá-
vání pro život v environmentální ob-
lasti, který je zaměřen na ekologickou 
výchovu. Projekt je spolufi nancován 
z Evropského sociálního fondu a stát-
ního rozpočtu České republiky v rám-
ci Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost.

Ing. Iva Bittnerová

Školní rok 
2010/2011 se 
blíží ke konci 
a s ním i první 
rok pilotní vý-
uky Super Na-

ture na naší škole. Tento projekt je re-
alizován v rámci grantového projek-
tu SUPER-NATURE PRO ZŠ - Roz-
šíření výuky AJ na ZŠ Středočeského 
kraje zavedením výuky AJ od 1. roční-
ku ve školním roce 2010/2011. Pro-
jekt je spolufi nancován Evropským 
sociálním fondem a státním rozpoč-
tem České republiky.

Výuka podle této metodiky se 
v prvním ročníku osvědčila a my mů-
žeme práci dětí doma i ve škole hod-
notit kladně.

Učení metodou Super Nature je 
založeno na poznatku, že do sedmi let 
věku dítěte se ukládají do stejné ob-
lasti mozku veškeré vjemy, které sou-
visejí s řečí. Z tohoto důvodu je vní-
mán cizí jazyk stejně dobře jako jazyk 
mateřský. 

Tato metoda vykazuje pokro-
ky v učení těch dětí, jejichž rodi-
če se zapojili do spolupráce se ško-
lou a doma dětem pravidelně pouš-
těli výukové CD, které bylo součástí 
zakoupeného setu. Děti, které doma 
výukové CD poslouchaly, reagovaly 
v hodinách na pokyny učitele mno-
hem lépe v porovnání s běžnou me-
todou bez domácího poslechu.

Ve dvou ze třech pilotních tříd 
má naše škola dvě integrované děti 
s Aspergerovým syndromem. Tyto 
děti mají k ruce asistenta pedagoga, 
který jim pomáhá zorientovat se po-
mocí piktogramů. V případě potřeby 
opustí dítě třídu a přemístí se do re-
laxační místnosti, kde je na počíta-
či nainstalovaný program, který ob-
sahuje hry k dané výuce. Tato ob-
měna audionahrávek jim pomáhá 
k lepšímu přijetí a zapamatování 
informací. Děti s asistencí se postup-
ně do práce v hodině zapojily natolik, 
že dnes bez větších problémů zvlád-
nou s ostatními dětmi sedět či stát 

v kroužku, zpívat písničku nebo hrát 
hru.

Po celoročním sledování pokroků, 
reakcí dětí a po kladné odezvě ze stra-
ny rodičů, můžeme konstatovat, že je 

tato metoda vhodná pro každé dítě, 
které má doma CD přehrávač a chuť 
se učit.

Mgr. Petra Zemanová,
vyučující Aj v 1.A

Metoda Super Nature ve výuce angličtiny na ZŠ J. A. Komenského
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V době od 
15. do 21. 5. 
se 30 žáků 
ZŠ B. Hroz-
ného se dvě-
ma učiteli zú-

častnili studijního vzdělávacího zá-
jezdu do Paříže a Velké Británie.

První zastávkou na dlouhé a dob-
rodružné pouti byla Paříž. Město 
bohémů, umění a Eiffelovky, kterou 
jsme samozřejmě museli navštívit 
a pokochat se výhledem z její věže. 
A byl to pohled úžasný. Pak jsme 
postupně navštívili další známá 
místa jako jsou Martovo pole, Inva-
lidovna, nábřeží Seiny, chrám No-
tre Dame, Latinská čtvť, Lucem-
burské zahrady, Sorbona, Panteon 
a samozřejmě Louvre. Monu Lisu 
jsme si nemohli nechat ujít.

Po dvanácti kilometrové procház-
ce jsme byli opravdu rádi, když nás 
naložil autobus a odvezl  do hotelu 
F1 a mohli jsme si konečně odpoči-
nout.

Druhý den nás čekala Anglie. 
Hned po zdolání Eurotunelu jsme  
se rozjeli na východ do města Bath. 
Navštívili jsme starořímské lázně 
a prohlédli si toto lázeňské město, 
které leží v romantickém údolí řeky 
Avony. A večer nás čekaly waleské 
rodiny, kam jsme se opravdu těšili. 
Mnozí z nás měli trochu obavy, bu-
deme-li  rozumět a jestli se s nimi 
domluvíme. 

Hned druhý den ráno jsme si sdě-
lovali dojmy a shodli se, že rodiny 
byly příjemné, snažili se nám pomo-
ci a komunikaci v angličtině jsme 
zvládli. 

První výlet ve Walesu jsme za-
hájili prohlídkou města Car-
diff, jeho hradu a Testcenra
pro mládež, kde jsme se vyřá-
dili na různých pokusech a počí-
tačových testech. Odpoledne jsme 

Navštěva Paříže a Velké Británie

pak navštívili Muzeum of Welsh 
Life, skanzen, který ukazoval his-
torii tohoto kraje. Den jsme zakon-
čili nákupy dárků.

Poslední den ve Welsu jsme nejpr-
ve navštívili hrad Caerphilly a odpo-
ledne jsme strávili na pobřeží  poloo-
strova Gower v zátoce Rhossili Bay. 
Bylo to kouzelné místo. Pláž obklo-
povaly křídové útesy, po nichž ved-
la stezka a odkud se otevíraly nád-
herné výhledy na oceán a bílé ven-
kovské domky malých vesniček. Pak 
jsme sestoupili na pláž.Někteří z nás  
smočili v ledové vodě alespoň kotní-
ky a pak  jsme soutěžili o nejkrásněj-
ší mušli. To bylo úlovků. Ty nejhez-
čí jsme dovezli domů. Neradi jsme 
se loučili s tímto místem, ke které-
mu vedla jen úzká silnička mezi ži-
vými ploty, pastvinami a starobylými 
vesnicemi, kde náš autobus působil 
skoro nepatřičně a měl problém  se  
vytočit.

Následující ráno jsme se museli 
rozloučit s našimi hostiteli a opustit 
Wales, abychom naše putování za-
končili v Londýně. Navštívili jsme 
Muzeum Madam Tausand, pro-
šli jsme se kolem Buckinghamské-
ho paláce, Hauses of Parliament, 
Big Benu a WestmisterAbbey. Vy-
zkoušeli jsme i metro, to byl neopa-
kovatelný zážitek, tolik linek, tolik 
lidí, ale neztratil se naštěstí nikdo.
Přesunuli jsme se jím na Trafalgar 
Square, pak k Toweru a do autobu-
su jsme nastupovali večer u London 
Eye. Cesta domů přes Francii, Bel-
gii a Německo byla dlouhá, ale ubí-
hala, protože jsme si měli o čem po-
vídat, zážitků bylo opravdu hodně. 
Všichni jsme se shodli, že to bylo 
šest dnů úžasného poznání a skvě-
lé zkušenosti. Už teď se těšíme, kam 
pojedeme příště.

 Žáci ZŠ B. Hrozného,
Lysá nad Labem

MUDr. KAMIL KUBELKA 

PRAKTICKÝ LÉKAŘ

přijímá do péče nové pacienty

 Ve vyhrazené ordinační době je 
 možné i interní vyšetření, včetně 
 EKG, popřípadě diabetologické
 vyšetření
 Adresa ordinace:
 Masarykova 214 (Vichrova vila), Lysá n. L.
 tel.: 325 553 663

 Ordinační hodiny:
 PO  7.30 - 9.00*     11.30 - 18.00
 ÚT 8.00 - 12.30   13.00 - 18.00
 ST 8.00 - 9.00*      11.30 - 17.00
 ČT 8.00 - 12.30    13.00 - 18.00
 PÁ 8.00 - 11.00
 *Ordinace v Kovoně Lysá n. L.

Návštěvy v ordinaci i na objednání.
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Program 
Červenec, Srpen 2011

Mateřské centrum Parníček je
od 1.7. do 10.7.2011 ZAVŘENÉ!

Otevírací doba od 11.7.2011 do 2.9.2011
úterý, středa, čtvrtek        9.00 – 12.00 hodin

HERNA  OTEVŘENA  UVNITŘ  I  NA  DVOŘE
(venkovní herna nabízí velkou trampolínu, pískoviště, skluzavku, 
houpačky, vodu na osvěžení dětiček)

PROGRAM PRO DĚTI
- každé úterý od 9.30 do 10.30 hodin CVIČENÍ
   vstupné 50 Kč anebo na permanentku 45 Kč
- každé úterý od 9.30 do 10.30 hodin TVOŘENÍ
   vstupné 30 Kč

CVIČENÍ PRO DOSPĚLÉ s hlídáním dětí 
- každé úterý a čtvrtek od 10.30 do 11.30 hodin
   CVIČENÍ NA MÍČÍCH, CHI-TONING, PILATES,
   JÓGA dle rozpisu na webu
   vstupné 50 Kč anebo na permanentku 45 Kč

BENJAMÍN pro děti 3-5 let + MINIBENJAMÍN pro děti 2-3 roky 
(program pro děti na celé dopoledne – cvičení, tvoření, řízená 
zábava, procházky venku)
- úterý, středa a čtvrtek od 8.00 do 12.00 hodin
   vstupné 120 Kč / dopoledne

PRÁZDNINOVÁ PLAVBA na Parníčku
(22.8. – 26.8.2011 od 6.30 do 16.30 hodin)
- celodenní program pro děti od 4 do 6 let, které již navštěvují školku
cena 1.300 Kč včetně stravování

NABÍZÍME K VYPŮJČENÍ:
- kojeneckou váhu + šátek na nošení dětí (4,5 metru dlouhý)
- rodinou vstupenku (2 děti+2 dosp.) do ZOO Praha 
  a středověké vesničky BOTANICUS

Více informací a aktuální oznámení na www.mcparnicek.cz
MC Parníček - Československé armády 29/11, Lysá nad Labem, 

e-mail: info@mcparnicek.cz, tel.: 775 685 501

Prázdninová
plavba na Parníčku

22.8.-26.8.2011
od 6.30 h do 16.30 h

(po domluvě možnosti 29. 8. - 31. 8.2011)

Nemáte pro své dítko zajištěn program na poslední 
týden o prázdninách?
S MC Parníček se nudit nebudete. Je připraven bohatý 
celodenní program. Nebude chybět cvičení, tvoření, 
angličtina hravou formou, pobyt venku, společné hry.

Plavba na Parníčku je určena dětem od 4 do 7let,které již 
navštěvovaly mateřskou školku a jejichž rodiče pracují.
Bude probíhat v prostorách Mateřského centra Parníček 
na adrese Čsl. armády 29/11, Lysá n. L.
CENA: 1.000 Kč/týden + 300 Kč na oběd a svačinu
POZOR – je volných pouze 11 míst, proto je nezbytná 
rezervace a složení zálohy 400,- Kč.

Již po druhé 
uspořádalo Mateř-
ské centrum Par-
níček v první po-
lovině června Po-

hádkovou cestu v areálu Zámecké-
ho parku v Lysé nad Labem. 

Letošní ročník na všechny malé 
i velké návštěvníky čekaly pohádko-
vé bytosti z království vody, sněhu, 
tmy, slunce, měsíce a dále z růžo-
vého království a z království zvon-
kového zastoupeného kašpárkem.
U každé ze sedmi pohádkových 
bytostí musely děti samy anebo
ty menší za pomoci svých rodičů 
splnit úkol. Po absolvování celé po-
hádkové cesty čekala na děti bohatá 
odměna.

Krátce po čtvrté hodině odpoled-
ní ještě děti shlédly divadelní před-
stavení v podání Liduščina divadla 
z Roztok u Prahy, které si připravilo 
Zpívánkový kabaret – zábavný pro-
gram složený z pohádek inspirova-
ných lidovými písničkami. 

Po celou dobu trvání Pohádkové 
cesty, tedy od dvou do šesti hodin, 

bylo pro všech téměř 250 dětských 
i dospělých účastníků, připraveno 
menší občerstvení a děti se mohly 
zabavit skákáním na trampolíně či 
v nafukovacím hradu se skluzavkou.

Děkujeme všem, kteří přišli. Jsme 
velice rádi, že námi pořádané akce 
navštěvujete, protože BEZ VÁS by 
jejich pořádání nemělo smysl. Věř-
te, že si ceníme každého návštěv-
níka, a budeme se těšit, že se opět 
shledáme, např. již na začátku října 
na BRAMBORIÁDĚ či na tradiční 
MIKULÁŠSKÉ PRO NEJMENŠÍ.

Závěrem bychom chtěli poděko-
vat všem, kteří Pohádkovou cestu 
podpořili, a to Městu Lysá nad La-
bem, které nám přispělo fi nanční 
částkou 1.750 Kč, a obchodní spo-
lečnosti BOTANICUS spol. s r. o. 
z Ostré a cukrárně a kavárně CAM-
PIELLO na Nám. B. Hrozného 
z Lysé n. L., kteří nám obohatili 
odměny pro děti. Současně také dě-
kujeme Toušeňskému Rodinnému 
centru u Myšáka za poskytnutí ská-
kacího hradu.

Organizační tým MC Parníček

Pohádková cesta s Parníčkem

VENKOVNÍ HERNA

OTEVÍRACÍ DOBA OD 11.7.2011 DO 2.9.2011
úterý - čtvrtek       9.00 – 12.00 hodin

 velká trampolína / skluzavka / houpačky (pro miminka 
i větší děti) / domeček / houpadlo / kuchyňka / 

pískoviště / bazének pro osvěžení dětiček a spousta 
dalších hraček určených ven

Pro rodiče i děti nabízíme občerstvení (kávu, čaj, vody, 
šťávy, džusy, křupavé chlebíky, křupky, sušenky, tyčky)

Návštěvníci mají k dispozici mikrovlnku a ledničku.
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Mateřské centrum Parníček pro Vás od září 2011 
připravuje nový odpolední program „ZVONEČEK“, který 

bude alternativou školní družiny s programem.
Klub je určen žáčkům 1. a 2. tříd ZŠ, kteří nemají 

možnost navštěvovat  družinu ve své škole, nebo chtějí 
strávit příjemné  odpoledne jinou formou.

Děti budou vyzvedávány po skončení výuky, okolo 11.25 hodin, 
uvnitř budovy ZŠ před šatnami. Společně se půjde na oběd do jídel-
ny „Eurest“. Poté bude následovat odpolední program. 
Alespoň 2 hodiny z odpoledne bude probíhat organizovaná činnost 
ve formě pohybové hry, cvičení, činnosti na rozvoj koordinace, 
hudebně–řečových aktivit, zpívání, říkadel, výtvarné a tvořivé 
činnosti, dramatické výchovy. 
V případě pěkného počasí budeme trávit volné chvíle venku. 
Zázemím pro děti budou prostory MC Parníček, kde si děti budou 
moci odpočinout, pohrát, psát - se svolením rodičů - úkoly, malovat, 
hrát společenské hry …

Klub ZVONEČEK bude v provozu každý pracovní den 
od 11.25 do 16.30 hodin mimo období školních prázdnin. 
Dítě musí být včas přihlášeno na určitý den  pravidelné 

docházky. Omezená kapacita: 11 žáků.

Cena: 120,- Kč/odpoledne. Platba vždy na měsíc dopředu.

O přihlášky na školní rok 2011/12 si můžete požádat 
na e-mailové adrese: miluse.medova@seznam.cz 

nebo na recepci MC Parníček. 
Zde také obdržíte více informací.

www.mcparnicek.cz, info@mcparnicek.cz, tel.: 775 685 501
Čsl. armády 29/11, 289 22 Lysá nad Labem

Chcete se odreagovat?
Potřebujete si odpočinout?
Chcete začlenit svého potomka do kolektivu?
Potřebujete hlídání?
Chcete si zlepšit kondici?
PŘEDSTAVUJEME VÁM

FAJN KLUB
NABÍZÍME VÁM
 Cvičení a relaxační hodiny pro těhotné 
 a ženy po porodu
 Zázemí pro rodiče i děti od nejútlejšího věku
 Prodej kvalitních produktů pro děti 
 za příznivé ceny 
 Cvičení matek s dětmi, Zumbu a tanečky 
 pro slečny
 Možnost trávit čas v naší herně, 
 kde je zajištěno i hlídání
 Miniškoličku v „ULITĚ“
 Kroužky pro děti od 3 let
 Zajištění víkendových oslav 
 Jednorázové tématické akce 
 (karnevaly, diskotéky,…)
 Přednášky
 Zájmové kurzy pro dospělé
 Cvičení pro těhotné, pilates, chi- toning, zumba 
Kde nás najdete, jak nás můžete kontaktovat?
Poděbradova 1707, Lysá nad Labem
(5 metrů z náměstí)
Tel.: +420 777 141 243,
e-mail: klubfajn@seznam.cz
www.klubfajn.estranky.cz, 
Prázdniny:
středa a čtvrtek  9.00 – 16.00
Od září dle rozvrhu.

Klub
Fajn

Klub
Fajn

VÝUKA JAZYKŮ
P. OTRADOVSKÝ

Čapkova 508, 289 22 Lysá nad Labem

Zajišťujeme:
• individuální a skupinovou výuku pro děti před-
 školního věku, žáky ZŠ, studenty SŠ a dospělé 
• fi remní výuku 
• přípravné kurzy na jazykové zkoušky 
• přípravné kurzy k maturitě
• konverzace s rodilým mluvčím 
Nabízíme: 
• kurzy AJ, NJ, FJ, IJ, ŠJ, RJ a ČJ pro cizince, 
výuku v malých skupinách max. 8 osob

Začátek kurzů: Září 2011
Přihlášky:
• www. kurzylysa.cz
• v knihkupectví CESTA 
 (Sokolská ulice naproti Penny)
• v obchodě Prádla (Masarykova ulice)
Bližší informace:
AJ - Mgr. Petr Otradovský, tel.: 728 678 993,
e-mail : otradovsky@kurzylysa.cz
Ostatní jazyky – Mgr. Hana Otradovská,
tel.: 728 863 271, e-mail: otradovsky@kurzylysa.cz

Prázdninový provoz Fajn klubu

Otevřeno:
středa a čtvrtek dopoledne školka
odpoledne do 16.00 hodin herna

Cvičení:
Ch-toning, pilates, cvičení pro těhotné
a zumba budou probíhat dle rozvrhu na našich 
stránkách www.klubfajn.estranky.cz

Na září připravujeme:
 Keramiku pro děti a dospělé
 Šikovné ručičky
 Cvičení pro děti s maminkami
 Cvičení pro děti od tří let
 Kurz zumby pro děti

2.9.2011 pořádá Taneční škola Easy dance 2000
zápis na školní rok 2011-2012 pro děti od 3let
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Návštěva v chatové osadě Řehačka
Od narození jezdíme do chaty na 

Řehačce. Seznámili se tu nejen naši 
rodiče, ale dokonce i naši prarodiče, 
kteří zde měli víkendovou chatu mezi 
prvními. Je to krásné klidné místo, 
a tak jsme se v roce 2004 s mým ši-
kovným bráchou Tomášem rozhod-
li, že pro Řehačku také něco uděláme. 
Nejprve jsme stvořili webové stránky 
http://www.rehacka.unas.cz, kde od 
té doby uchováváme mnoho infor-
mací nejen o Řehačce, ale i okolí. 

Na jaře 2006 jsme začali vydávat 
informační list jménem Řeháček. Je 
vydáván třikrát do roka, vždy na Ve-
likonoce, první víkend v červnu a po-

slední víkend v srpnu. Všechna jeho 
čísla si můžete přečíst na našich we-
bových stránkách. Koncem srpna 
2008 vyšlo jubilejní 10. číslo časopi-
su Řeháček a při této příležitosti 
vznikla v historii 1. samostatná po-
hlednice osady Řehačky, kterou jsme 
měsíc předtím vyfotili z ptačí per-
spektivy. Vyšla v nákladu 1000 kusů 
a přesto, že v dnešní moderní době 
pohlednice už tolik “nefrčí”, jsme jich 
během několika dní prodali přes 250 
kusů. Stále jsou u nás k mání a jistě se 
jednou stanou sběratelskou raritou. 

V témže roce jsme vybudovali 
velkou informační nástěnku u 

Telefonické konzultace dětských lékařů

MUDr. Čerňanská       
tel. 602 830 242
MUDr. Dáňová           
 tel. 728 234 392

MUDr. Chocholová    
 tel. 606 840 451

MUDr. Matasová        
 tel. 607 746 211

 (po ordinačních hodinách)

Pro registrované pacienty těchto lékařů: 

Všední dny:  
17.00 - 22.00 hodin

Sobota, neděle a svátek: 
8.00 - 20.00 hodin

Pá 1.7. MUDr. Matasová
So 2.7. MUDr. Dáňová
Ne 3.7. MUDr. Dáňová
Po 4.7. MUDr. Čerňanská
Út 5.7. MUDr. Matasová
St 6.7. MUDr. Čerňanská
Čt 7.7. MUDr. Dáňová
Pá 8.7. MUDr. Dáňová
So 9.7. MUDr. Čerňanská
Ne 10.7. MUDr. Čerňanská
Po 11.7. MUDr. Čerňanská
Út 12.7. MUDr. Matasová
St 13.7. MUDr. Matasová
Čt 14.7. MUDr. Čerňanská
Pá 15.7. MUDr. Čerňanská
So 16.7. MUDr. Matasová
Ne 17.7. MUDr. Matasová
Po 18.7. MUDr. Chocholová
Út 19.7. MUDr. Matasová
St 20.7. MUDr. Chocholová
Čt 21.7. MUDr. Chocholová
Pá 22.7. MUDr. Matasová
So 23.7. MUDr. Chocholová
Ne 24.7. MUDr. Chocholová
Po 25.7. MUDr. Chocholová
Út 26.7. MUDr. Matasová
St 27.7. MUDr. Chocholová
Čt 28.7. MUDr. Dáňová
Pá 29.7. MUDr. Matasová
So 30.7. MUDr. Dáňová
Ne 31.7. MUDr. Dáňová
Po 1.8. MUDr. Dáňová
Út 2.8. MUDr. Matasová

St 3.8. MUDr. Chocholová
Čt 4.8. MUDr. Dáňová
Pá 5.8. MUDr. Dáňová
So 6.8. MUDr. Chocholová
Ne 7.8. MUDr. Chocholová
Po 8.8. MUDr. Dáňová
Út 9.8. MUDr. Matasová
St 10.8. MUDr. Chocholová
Čt 11.8. MUDr. Dáňová
Pá 12.8. MUDr. Chocholová
So 13.8. MUDr. Matasová
Ne 14.8. MUDr. Matasová
Po 15.8. MUDr. Čerňanská
Út 16.8. MUDr. Matasová
St 17.8. MUDr. Chocholová
Čt 18.8. MUDr. Chocholová
Pá 19.8. MUDr. Čerňanská
So 20.8. MUDr. Čerňanská
Ne 21.8. MUDr. Čerňanská
Po 22.8. MUDr. Čerňanská
Út 23.8. MUDr. Matasová
St 24.8. MUDr. Čerňanská
Čt 25.8. MUDr. Čerňanská
Pá 26.8. MUDr. Matasová
So 27.8. MUDr. Čerňanská
Ne 28.8. MUDr. Čerňanská
Po 29.8. MUDr. Čerňanská
Út 30.8. MUDr. Matasová
St 31.8. MUDr. Matasová
Čt 1.9. MUDr. Čerňanská
Pá 2.9. MUDr. Dáňová
So 3.9. MUDr. Dáňová
Ne 4.9. MUDr. Dáňová

mostku v dolní části osady. Mů-
žete se zde dočíst o historii osady, 
která pramení nejen z knih, ale i ze 
vzpomínek našeho dědy. Část této 
historie již byla publikována v kni-
ze “Smrt knížete Václava” od Pav-
la Toufara. Dále jsou na nástěn-
ce informace o toku Labe a všu-
dypřítomných polabských povod-
ních, díky kterým je Polabí pose-
to malebnými tůněmi. Nechybí ani 
fotografi e z povodní a pohled z pta-
čí perspektivy nejen na Řehačku, 
ale i na Byšičky.  

Také jsme tak trochu pyšní na 

vlastní ceduli při vjezdu do osady 
s označením “Osada Řehač-
ka”, neb ji chatové osady ne-
mívají, tu jsme instalovali také 
v roce 2008. Ze stejného ma-
teriálu nám byly vyhotoveny 
i cykloukazatele, které směrují 
správným směrem všechny cykli-
sty, kteří hojně navštěvují Řehačku 
a rádi si odpočinou na lavičce u in-
formační nástěnky. Pro lepší ori-
entaci jsme letos vyrobili i stojan 
s podrobnější mapou okolí. 

Neváhejte a navštivte Řehačku :-)
Lukáš a Tomáš Vožehovi

ZÁPIS do ŠKOLNÍ DRUŽINY
J. A. KOMENSKÉHO 1534, LYSÁ n. L.

se bude konat ve dnech:

 30. srpna 2011 10 – 13 hodin
 31. srpna 2011 14 – 17 hodin
            1. září 2011   7 – 10 hodin
Kriteria pro přijetí dítěte do školní družiny:
-  děti od nejnižšího ročníku s potvrzením o zaměstnání 
 obou rodičů (doložit při zápisu)
-  dítě docházející do školní družiny nejméně 3x týdně 
 alespoň na 3 hodiny
-  děti dojíždějící
-  včasné přihlášení
-  přednost mají děti ZŠ J. A. Komenského
-  řádné a včasné zaplacení poplatku školní družiny 
 – 1.000 Kč na celý rok, lze hradit ve formě dvou splátek
 – do 20. září I. splátka a do 21. února II. splátka

ZÁPIS do ŠKOLNÍHO KLUBU
se bude konat:

1. září 2011  od 7.00 do 10.30 hodin
Přednost zde mají ze zákona děti z II. stupně ZŠ J. A. Ko-
menského Lysá, dojíždějící děti zaměstnaných rodičů 
(doložit potvrzení o zaměstnání při zápisu), včas přihlášené, 
které mají do 30. září 2010 zaplacený poplatek 400 Kč.
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Zámecké novinky 
Letos k nám léto dorazilo poně-

kud dříve, je v plném proudu se vše-
mi svými proměnami. Letní slun-
ce osvítilo zámek i zámecký park. 
Ohřálo nás jak na těle, tak na duši.

I toto období bylo velice bohaté 
na naši činnost a náš život. Probíha-
ly přednášky Univerzity volného času 
a paní Dr. Marií Kořínkovou, v červ-
nu uzavřeme další „školní rok“. Osla-
vili jsme Den matek a to s přispěním 
pěveckého souboru FONTÁNA ze 
ZŠ B. Hrozného z Lysé pod vedením 
paní uč. Lenky Kremlíkové. Navští-
vili jsme výstavu pan Petra Gregora 
a pana Jaroslava Mokrého, kteří pre-
zentovali svá umění (vyšívání a mal-
bu) zasvěcená městu Lysá.

11. května jsme uspořádali již 
II. ročním Lyského pětiboje a se-
šlo se nás cca 70. Týmy jak z okol-
ních domovů pro seniory (Domov 
ANNA Český Brod, Luxor Poděbra-
dy, CS Mělník a domácí z Domova 
Na Zámku z Lysé) tak týmy slože-
né ze seniorů z města Lysá (Klub dů-
chodců, Baráčníci, zahrádkáři) sou-
těžili ve sportovních, kulinářských 
i vědomostních úkolech. Klání pro-
běhlo v přátelské a pohodové atmo-
sféře. Jak jinak.

26. května proběhla Svato fi lipská 
pouť – vyhrávala kapela Šporkovjan-
ka, soutěžilo se, jedlo a pilo.

Začátkem června se uskutečnil 
„Biograf s muzikou“. Z velkého pro-
mítacího plátna k nám přicházela 
dechová hudba s krásnými tradiční-
mi i netradičními písničkami.

Ale to už byla před námi naše nej-
větší letošní akce – Oslava 50. výro-
čí založení našeho domova, Domo-
va Na Zámku v Lysé nad Labem. 
První červnová neděle 4. 6. 2011 
byl opravdu horký den. Období vel-
kých příprav se zúročilo. Dopoled-
ne v 10.00 hodin se v zámecké kap-
li rozezněl milý hlas lyského katolic-
kého faráře otce Pavla a libozvučný 
zpěv Chrámového sboru u sv. Jana 
Křtitele. Mše svatá byla důstojným 
počátkem oslav. Ofi ciální program 
byl zahájen odpoledne ve 13.00 ho-
din vystoupením mažoretek ze ZŠ 
B. Hrozného z Lysé pod vedením 
paní uč. Jany Tovarové a našim mi-
lým hostem herečkou a dabérkou 
paní Růženou Merunkovou. Po při-
vítání hostů Paní místostarostky 
Marcely Chloupkové, paní Emílie 
Třískové ředitelky CSS Poděbrady, 
paní Věry Součkové vedoucí středis-
ka pečovatelské služby, paní Boženy 
Chmelové předsedkyně Klubu dů-
chodců v Lysé a jejich projevech nás 
paní Merunková obdařila chvilkou 
poezie. Nebyla na to však sama. Na 
pomoc ji přišla její sestra paní Hana 
Moravová. Obě rodačky z Lysé nad 
Labem. Zazněly, mimo jiné, básně 
od básnířky paní Rychetské z Kos-
tomlat n. L. Všechno do sebe pěkně, 
cíleně a chytře zapadalo. K oslavám 
přispěl milými slovy i dlouholetý 
obyvatel domova pan Josef Türner, 
předseda Výboru obyvatel. Velkým 
zpestřením bylo vystoupení orchest-
ru ZUŠ F. A. Šporka z Lysé i s aktiv-

ní účastí paní ředitelky Vlasty Blaž-
kové. Zámeckou atmosféru umoc-
nila skupina historického šermu 
MORDÝŘI z Mladé Boleslavi, rom-
ská taneční skupina MIRIKLE. Pro-
bíhal i doprovodný program, který 
tvořila výstava fotografi í zachycující 
50 let života domova, výstava prací 
výtvarníka pana Gennadije Alexan-
drova, informace o domově a zám-
ku, občerstvení, prodej výrobků ze 
zámecké dílny, dětský koutek. V pro-
deji byl i Almanach – Podzim života, 
vydaný k příležitosti oslav a zachycu-
jící, doufejme, vše podstatné za uply-

nulých padesát let. Krásně vyzdobe-
né nádvoří plné květin zářilo radostí 
a štěstím. Kdo naše oslavy navští-
vil, mohl posoudit. Těm, kdo se na 
oslavách podíleli, patří velký dík.

Před námi byla příprava prezenta-
ce naší expozice, doprovodného pro-
gramu a účasti v soutěži Šikovné ruce 
našich seniorů a to na každoroční 
výstavě Senior – Handicap 2011.

Je pořád co dělat, jak se stále za-
pojovat do společenského dění a ne-
být stranou. Prostě žít.

Mgr. Jiří Hendrich, ředitel
Domova Na Zámku Lysá n. L.

Šestý ročník Polabských variací je 
věnován poezii. Pod název „Poetic-
ký podzim“ jsme přiřadili nejen tra-
diční Dny evropského dědictví, ale 
i neobvyklý koncert na Bon Repos.

Dny evropského dědictví budou 
tentokrát třídenní. Začneme v so-
botu 10. 9. 2011 (13 – 17 hodin) 
v kostele sv. Jana Křtitele, kde usly-
šíme přednášky odborných pracov-
níků Národního památkového ústa-
vu. Seznámíme se s movitými kul-
turními památkami v Lysé, které 
byly dosud stranou zájmu širší veřej-
nosti i odborníků. Kdo z nás si napří-
klad pamatuje, jak vypadalo původní 
věčné světlo z kostela? Nebo jaké pa-
mátkově chráněné obrazy se nachá-
zejí v zámku? Odpovědi se dozvíme 
právě na přednáškách. Mimocho-
dem kdo přijde, bude překvapen do-
plňkovým programem, který bude 
do poslední chvíle utajen.

Co přinesou Polabské variace 2011
V neděli 11. 9. 2011 se na kolech 

(anebo pěšky) podíváme do míst 
bývalé poustevny sv. Františka ve 
Dvorcích. Začátek je plánován po 
půl třetí a bude věnován historii 
místa. Poté se v lesním tichu 
staneme účastníky malého di-
vadelní představení Dvořan 
a Poustevník divadelního 
spolku DUE DI KUCKUS 
z Kuksu. Závěr si zpestří-
me čarodějnými písněmi 
z doby F. A. Šporka.

Neděle 18. 9. 2011 od 
15.00 hodin bude patřit Wi-
liamu Shakespearovi a jeho 
sonetům. Herec Pavel Sou-
kup spolu s loutnistou Milo-
slavem Študentem nás přenesou 
do alžbětinské doby. Poetické od-
poledne bude zahájeno v refektáři 
bývalého augustiniánského kláš-
tera.

Poezii v krajině prověříme také 
na autobusovém zájezdu, který vý-
jimečně vyrazí ve státní svátek 
28. 9. 2011. Nebudeme hledat sto-
py svatého Václava, ale v Mácho-
vě kraji zapátráme po básníko-

vých inspiracích. Prohlédneme 
si tajemnou Housku i hrdý 

Bezděz. A po malém pře-
kvapení vyrazíme do Zá-
kup. Zájemci si mohou 

již nyní v Městské knihov-
ně v Lysé nad Labem zare-

zervovat za 250 Kč jízdenku 
v našem autobusu. 

Třešničkou na po-
etickém dortu bude kon-

cert na Bon Repos. V nedě-
li 2. 10. 2011 se možná symbolic-
ky rozloučíme s babím létem. Od 
16.00 hodin nám do ucha budou 
znít tóny Čtvera ročních dob v podá-
ní vynikajícího mladého komorní-

ho souboru BAROCCO SEMPRE 
GIOVANE. Poetický podzimní kon-
cert probarví příjemný hlas Alfré-
da Strejčka a sonety neznámého ital-
ského mistra. I zde případným zá-
jemcům sdělujeme, že vstupenky je 
možné zakoupit v Městské knihovně 
v Lysé n. L., a to v ceně 200 Kč.

O listopadových plánech Vás bu-
deme informovat v zářijových Lis-
tech. I zde však slibujeme zajíma-
vé zážitky. Naopak již nyní děkuje-
me Městu Lysá nad Labem a zámec-
kému zahradníku panu Kolářskému 
za fi nanční podporu Polabských va-
riací 2011. Za organizační podporu 
děkujeme Městské knihovně v Lysé 
nad Labem.

Aktualizace programu či bliž-
ší informace naleznete též na 
www.polabskevariace.wz.cz.

za pořadatele
Stanislav Svoboda
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Areál zámku Bon Repos na Čiha-
dlech, který byl několik desítek let 
takřka ukryt před očima veřejnosti, 
v poslední době otevírá své brány 
stále častěji.

Letošní sezona byla zahájena již 
tradiční akcí KOUZELNÉ JARO 
těsně před prvním jarním dnem. 
Areál, probouzející se po zimě, při-
vítal své první návštěvníky a v rám-
ci odpoledne začal i nový cyklus vě-
novaný (nejen) dětem. 

ZÁMECKÉ POHÁDKY, které se 
konají každou třetí sobotu v měsíci, 
si již našly své příznivce. Není to jen 
pohádkové představení, které děti 
do areálu láká. Vždy je připraveno 
něco navíc – velká trampolína nebo 
skákací hrad, krmení koníků nebo 
jízda na oslíkovi, pečené sýkorky 
nebo perníček přímo od Ježibaby… 
a spoustu dalších zajímavých věcí se 
teprve chystá. V červenci je na pro-
gramu kouzelnická pohádka a mož-
ná přijde i opravdický kouzelník a 
naučí děti některé ze svých kouzel… 

Koncem května se zámecký are-
ál opět oblékl do květin. Květinovou 
slavnost zde už popáté pořádal lyský 
Spolek rodáků (informace na jiném 
místě Listů). Na plakátech sice bylo 
napsáno „dnes naposled“, ale kdo ví .

V srpnu si na své přijdou milov-
níci LESNÍCH ROHŮ, které k Bon 
Repos a k jeho zakladateli, hrabě-
ti Šporkovi neodmyslitelně patří. V 
rámci 20. ročníku mezinárodních 
interpretačních kurzů Hornclass 
2011 se v pátek 12. srpna uskuteč-
ní jedinečné setkání s hudbou v nád-
herném prostředí zámeckého parku. 
Hudební zastaveníčka pod staletými 

stromy, koncert v Čínském pavilonu 
i závěrečné večerní halali za účasti 
několika desítek špičkových hornis-
tů slibují neopakovatelný zážitek pro 
všechny zúčastněné. „Třešničkou na 
dortu“ jistě bude přislíbená účast 
pana Stephana Swert-Sporcka.

V září opět proběhne ŠPORKOV-
SKÉ ČIHAŘENÍ, které je věnováno 
ptákům. Vždyť se také kopci, na kte-
rém Bon Repos stojí, kdysi dávno ří-
kalo Ptačí Hůrka.

Pravidelný říjnový koncert v Čín-
ském pavilonu pořádá jako vždy pan 
Stanislav Svoboda (informace na ji-
ném místě Listů).

V předvánočním čase se se svý-
mi návštěvníky zámek rozloučí ne-
jen slavnostním koncertem, ale již 
tradičně i sklenicí zámeckého pun-
če podávaného u plápolajícího krbu 
… ale do té doby ještě uplyne spous-
tu času.

Zámek je v poslední době velice 
často vyhledáván také fi lmaři a foto-
grafy. Natáčely se zde reklamy, epi-
zody několika českých seriálů (zá-
meckými komnatami procházel 
s noblesou sobě vlastní Juraj Kuku-
ra), při vaření pomáhal Jiří Babica 
a svůj kalendář pro rok 2011 tu nafo-
tila Miss World Taťána Kuchařová.

Mnoho novomanželských párů si 
řeklo své „ano“ v zámecké kapli nebo 
v rozkvetlém parku. Mnoho turistů 
z blízka i z daleka prošlo zámeckou 
branou, aby se mohlo pokochat zno-
vu objevenou krásou tohoto místa.

Mnoho nového připravuje zámek 
Bon Repos i pro Vás ….

  Věra Škvrnová
 www.zamekbonrepos.cz

Jak se žije na zámku
Ani příchod opravdu letního po-

časí a tropických teplot nezmen-
šil nadšení dětí z našich atrakcí a 
dětského hřiště s korábem, a proto 
jsme dali na prosby mnohých z Vás a 
v měsíci červnu jsme upravili dobu, 
kdy je pro Vás CaféInfo otevřeno. 
Navštívit nás nyní můžete společně 
se svými přáteli a dětmi v příjemném 
prostředí Zåhrady každý den - od 
pondělí do neděle - od 10 do 19 ho-
din.

Počátkem měsíce června se naše 
CaféInfo opět změnilo na malou ga-
lerii umění prostřednictvím výstavy 
Střední školy oděvního a grafi ckého 

Červen v CaféInfo
designu v Lysé nad Labem. Studen-
ti druhého ročníku společně se svou 
vyučující, ak. mal. Hanou Malíko-
vou, u nás představili veřejnosti své 
fi gurální kresby. Výstava probíhala 
od 3. do 23. 6. 2011.

Dospělým návštěvníkům Zåhra-
dy jsme zpříjemnili parné dny jed-
němi z nejoblíbenějších mícha-
ných tropických drinků. Osvěžit 
jste se mohli letními nápoji Cuba 
libre a Martini Dry.

Přejeme Vám krásné léto a těšíme 
se na Vaši návštěvu!

Ivana Šmídová, Martin Serbus,
CaféInfo v Zåhradě

V neděli 22. května jsme si prožili 
krásné odpoledne na farské zahradě. 
Soutěžili jsme, sázeli květiny pro děti 
z Dětského domova a tančili. Zazpí-
vala nám zpěvačka Inka Rybářová 
s manželem. Po celé odpoledne pro 
všechny připravila krásný program, 
plný písniček. Že paní Inka zpívá 
srdcem, pozná každý, hlavně děti. 
Také jsme pokřtili lentilkami její no-
vou knížku. 

Zpívání na farské zahradě

I letos s námi trávily odpoled-
ne děti z Dětského domova v Mi-
lovicích se svými tetami a moc si 
to vše užívaly. Počasí nám přálo, 
a tak na závěr jeden z pořadate-
lů všechny děti zkropil vodou, což 
se jim samozřejmě moc líbilo. Dě-
kuji všem, kteří pomáhali připra-
vit těm dětem nezapomenutelný 
zážitek. 

J. Labutová 
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Paní Vrbová, ve své odvetě za-
stupiteli P. Eliškovi jste neuvedla 
skutečný důvod nouzového řešení, 
tj. přesunutí hudební demonstra-
ce proti destrukci kultury z Husova 
náměstí před prostory kina. 

Po mailu (Váš kontaktní mail 
z 21. 3. 7:17 začíná: „jelikož v žá-
dosti o zvl. užívání není na Vás uve-
deno tel. spojení píši emailem“ 
- v příspěvku do Listů píšete: „po 
marných pokusech o telefonic-
ké spojení jsem se s p. Pavlem Ko-
peckým spojila emailem“), poté te-
lefonicky, i před paní Chloupkovou 
jsme si vysvětlovali, že není pro-
blém s el. připojením (zajištěním 
agregátu), s předložením žádos-
ti do rady (ověřovalo se telefonicky 
u Jiřího Havelky), ale s vašim vyjá-
dřením, že i když rada 22. 3. žádost 
akceptuje, nestihnete do termínu 
konání demonstrace 30. 3. zvlád-
nout úřední formality. 

Také jste nezmínila, že žádost byla 
podána jak na podatelnu, tak přímo 
na správu majetku - tvrdila jste, že 
z nějakého důvodu šla odtud zase na 
podatelnu- měly by tam tedy být dvě 
potvrzení o přijetí. 

Také jsme si vysvětlovali, že ná-
hradní termín není možný, protože 
na základě osobního příslibu Jiřího 
Havelky o povolení akce (podání žá-
dosti mělo být jen pojistnou formali-
tou) byl již zajištěn program, techni-
ka, účinkující,…

Je nutno ale ocenit, že v člán-
ku operujete s konkrétními, třeba-
že někdy nepřesnými nebo neúpl-
nými údaji. 

Výstupem hudební demonstra-
ce byla petice adresovaná radě města 
s výzvou přehodnocení usnesení 
RM, které mělo za následek zruše-
ní pozice jediného referenta odboru 
kultury, a tím i zrušení odboru kul-
tury jako takového, ve které se uvá-
děla prognóza negativních dopadů, 
která se záhy ukázala více jak opod-
statněná: ve zveřejňovaném kultur-
ním přehledu jsou nesprávné, neo-
věřené informace, některé plánované 
akce zde vůbec nejsou uvedeny, Jazz-
fest měl třetinovou návštěvnost opro-
ti minulým ročníkům z důvodu nedo-
statečné propagace, ve „zrekonstruo-
vaném“ areálu letního kina se nekoná 
v celé letošní sezóně jediná akce měs-
ta/knihovny, knihovna nemá zájem 
ani o realizaci předjednaných akcí od-
borem kultury na letošní rok (Iva Bit-
tová, Vltava, Petr Čtvrtníček, Karel 
Plíhal, Vlasta Redl, Ivan Mládek, To-
xique, divadelní představení atd.).

Požadavky vyplývající z petice pro-
ti zrušení místa referentky kultu-
ry a sportu předložené do rady měs-
ta byly přesto radou zamítnuty. Otáz-
kou však je, zda lze její rozhodnutí po-
kládat za platné, když vycházelo z ne-
pravdivých podkladů tajemníka Mi-
loše Dvořáka, což lze fakticky doložit.

Pavel Kopecký

Dvojí míra 

Myslivci nemohou zvěř lovit ne-
omezeně. Kdy, kde a které druhy 
zvěře mohou myslivci lovit, určuje 
Zákon o myslivosti č. 449/2001 sb. 

Kolik mohou myslivci lovit je 
dáno plánem chovu a lov vypraco-
vaným dle vyhlášky Ministerstva 
zemědělství č. 491/2002 sb. 

Myslivci jsou často kritizováni, 
že střílí příliš mnoho zvěře a v dů-
sledku lovu hrozí vyhubení vzác-
ných druhů zvěře. Myslivci mají zá-
jem na trvalém využívání populací 
zvěře. Od doby co existují moderní 
myslivecké zákony, nebyl u nás žád-
ný druh podléhající tomuto zákonu 
vyhuben. Myslivci ctí stále se rozši-
řující listinu ohrožených nelovných 
i lovných druhů zvěře. 

Ochrana zvěře a její využívá-
ní jsou dvě navzájem nerozlučné 
funkce. První zákony na ochranu 
a hájení zvěře byly iniciovány mys-
livci, když poznali, že určitých dru-
hů ubývá. Každý druh má v pří-
rodě svou nezastupitelnou funk-
ci a přemnožení určitého druhu 
je zpravidla zaviněno člověkem. 
Z toho důvodu je nutné, s ohle-
dem na měnící se životní podmín-
ky, stavy zvěře regulovat. Mysliv-
ci mají ze zákona povinnost hos-
podařit se zvěří tak, aby její stavy 
neklesaly pod existenční minimum, 
které je nutné k zabezpečení její při-
rozené biologické reprodukce. 

Přístup k volně žijícím živoči-
chům a zvěři se v porovnání s mi-
nulostí od základů změnil. Napří-
klad medvěd, rys, vlk, vydra, sokol, 
orel a jiné druhy byly až do počát-
ku minulého století pronásledová-
ny jako “škodlivé” druhy. Lovci byli 

vyzýváni svými nadřízenými je při 
každé vhodné příležitosti usmrco-
vat. Za tuto činnost byli odměňová-
ni a chváleni. Později lidé poznali, 
že dravá zvěř není jen konkurence 
jejich obživy, ale plní v přírodních 
vztazích podstatné funkce. Mysliv-
ci se proto dnes aktivně podílejí na 
různých záchranných programech 
k zachování ohrožených druhů zvě-
ře a zvířat vyhynutím. V některých 
nevládních organizacích věnujících 
se ochraně přírody lze pozorovat 
upřednostňování ochrany dravců 
a šelem před jinými druhy. 

Myslivci pro ohrožené druhy ak-
tivně obnovují životní prostředí 
a kriticky nízké stavy této zvěře do-
plňují velmi nákladným umělým od-
chovem. Podle stavu ohrožení mo-
hou příslušné krajské úřady omezit 
nebo i zakázat lovit i druhy zvěře, 
jejichž lov je zákonem povolený.

Provinění proti předpisům o do-
bě hájení je kvalifi kováno jako trest-
ný čin, který může být potrestán až 
několikaletým vězením. 

Dnes neohrožují zvěř myslivci lo-
vem, ale zvěř je ohrožována přede-
vším intenzivním hospodářským 
využíváním krajiny a nevhodným 
chováním lidí v přírodě při rekrea-
ci (vodní sporty, lyžování, motoris-
mus, turistika atd.). 

Opačným extrémem je obviňová-
ní myslivců, že loví příliš málo zvě-
ře. Myslivci jsou obviňováni za ško-
dy na polních kulturách a ničení les-
ních kultur. Znovu je nutné zdůraz-
nit, že myslivci loví dle plánu lovu 
a ten reaguje i na meziroční zvyšo-
vání neb snižování stavů zvěře na 
základě jejího každoročního sčítání.

Škody zvěří nelze bagatelizo-
vat, protože zvěř se nachází v kon-
kurenčním prostředí zemědělské a 
lesnické činnosti. Škody zvěří ne-
platí veřejnost, ale uživatel honitby, 
proto MS mají značný zájem o plně-
ní plánu lovu. 

Přirozeností zvěře je živit se 
rostlinami, ale škody na kultu-
rách nesmí překročit tolerova-
nou míru. Umírání lesa není způ-
sobeno zvěří, nýbrž škodlivými 
látkami z ovzduší. Lesní rostliny 
byly vždy potravou býložravé zvě-
ře, aniž by to uškodilo lesu. Nad-
měrné stavy zvěře mohou způsobit 
v lese neúměrné škody a to je zo-
hledněno v plánech lovu spárkaté 
zvěře. 

Škody zvěří mohou mít rozlič-
né příčiny. Může to být ztráta nebo 
omezení životního prostoru zvěře, 
nedostatečná úživnost, zvýšené vy-
sazování rostlin, které jsou zvláš-
tě náchylné na škody a nadměrné 

stavy zvěře, které nejsou přiměřené 
danému prostoru. Pro věcně správ-
né zabránění škodám je nutné zjis-
tit skutečné příčiny a pak podnik-
nou protiopatření. Snížení stavu 
zvěře je jedna z více možností sníže-
ní škod a nemůže být prezentována 
za jedinou. 

Plány lovu musí být schvále-
ny vlastníkem pozemků (nebo zá-
stupcem honební společnosti) 
a zkontrolovány státní správou. 
Jsou-li zjištěny nedostatky, nebo 
nedodržování plánu lovu má pří-
slušný úřad pravomoc provést 
potřebný zásah na náklady uživa-
tele. 

Myslivci neloví jen na základě své-
ho zákonného závazku, nýbrž mají 
potěšení z lovu a zájem na trvalém 
a odpovědném využívání trvalé ob-
novitelného přírodního zdroje hod-
not, jímž je lovná zvěř. 

Edvard Blahut 
MS Lyá n. L. - Černava 

Myslivost a její význam v životě člověka - 7

Vážení pořadatelé kulturních a společenských akcí v Lysé nad 
Labem a okolí, pokud máte zájem o zveřejnění informací v kul-
turním kalendáři, který bude otištěn v Listech a uveřejněn na we-
bových stránkách knihovny, zašlete nám informace na e-mail: 
listy@knihovnalysa.cz nebo doneste osobně do knihovny či volejte na 
tel.: 325 551 255. Plánujeme každé čtvrtletí uspořádat schůzku ohled-
ně plánovaných akcí, aby se případné aktivity nekryly a zajistila se tak 
co největší účast veřejnosti. Informaci o jejím konání ještě upřesníme 
v Listech. Za Městskou knihovnu Lysá nad Labem Vám všem děkuji 
a přeji Vám mnoho spokojených diváků.

Václava Šolcová

Seznam prodejních míst měsíčníku Listy:
Trafi ka u pošty, Masarykova ul. (pí R. Landová) / Trafi ka Husovo ná-
městí 21 (p. T. Vítů) / Papírnictví B. Hrozného 727 (pí V. Nováková) / 
Trafi ka Masarykova ul. (pí H. Šubrtová) / Trafi ka Jedličkova 916 
(p. Adam) / Trafi ka Na Sídlišti (Happy Planet) / Zelenina Jirásko-
va 54 – Litol (pí M. Jelínková) / Městská knihovna, Husovo nám. 23
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Sokolská jednota uspořádala 
v květnu dvě lehkoatletické akce. 
Nejprve 10. května veřejné závo-
dy pro žactvo lyských škol, které-
ho se zúčastnilo celkem 52 děv-

čat a kluků. Soutěžili v klasickém 
trojboji – sprint, skok do dálky 
a hod kriketovým míčkem. A pro-
tože děti chceme motivovat a pro 

Lehká atletika pro nejmenší

Pokračování na str.  23

Protože se zrovna nalézáme v ob-
dobí rojení včel (květen, červen), při-
pravili jsme pro Vás několik rad, jak 
se zachovat, když se takový včelí roj 
usadí blízko Vašeho obydlí. 

Rojivost je přirozená vlastnost 
včel. Kromě včel se rojí např. také 
mravenci. Je to způsob dělení jejich 
společenstev, způsob rozmnožování.

Roj se nejčastěji usadí někde 
v blízkosti úlu. Většinou na vět-
vi, kmeni stromu, střešním trámu 
apod. Včely se semknou v chumáč 
a vytvoří typický rojový hrozen. Ten 
na místě vydrží několik hodin, lec-
kdy i den či dva. Lidské příbytky je 
však naštěstí příliš nelákají a roje do 
domů zalétávají jen zřídka.

Zatímco roj sedí semknutý do 
hroznu, včely pátračky hledají nové 
dobré obydlí pro hnízdění. Tam se 
celý roj přemístí a usadí. Roj se často 
usadí v dutinách stromů, škvírách ve 
zdích, starých střechách apod.

Rojové včely jsou mimořádně 
klidné a neútočné, dá se říci, že nej-
více mírné, jak jen nejspíše včely mo-
hou být. Navíc nemají hnízdo, které 
by bránily. 

Jak se správně zachovat?
Pokud máte na zahradě roj včel 

a nevisí vám přímo u dveří, nepani-
kařte! Není-li člověk silně alergický 
(bodnutí jej ohrožuje na zdraví či ži-
votě) je zcela zbytečné bát se rojících 
se včel a to ať jsou ještě rozlítané či již 

semknuté do hroznu. Vyrojené vče-
ly mají jiné starosti, než rozdávat ži-
hadla. Počkejte, než se roj na daném 
místě usadí a mezitím můžete kon-
taktovat níže uvedeného kompetent-
ního člověka, který vám pomůže. 

Bojovat proti včelám svépomocí 
je zbytečné a nebezpečné. Zaútočí-
te-li na roj třeba koštětem, proudem 
vody nebo podobně, rychle zjistíte, 
že i mírná a najedená včela dokáže 
bolestivě bodnout.

Pokud Vám roj nijak nepřekáží, 
může jej nechat prostě být. Roj sám 
za pár hodin či dní odletí. Pokud se 
bojíte, nepřibližujte se k němu a po-
zorujte jej z povzdálí. Pokud vás zvě-
davost přemůže, dělejte tak pomalu 
a rozvážně.

Jste-li z Lysé n. L. a okolí a obje-
víte-li náhodou včelí roj, zavolejte na 
níže uvedené telefony členů Základ-
ní organizace včelařů v Lysé n. L. a ti 
budou kontaktovat nejbližšího vče-
laře v okolí místa nálezu a zároveň 
vyberou nejlepší postup odchycení, 
případně likvidace roje. 
Bedřich Fér: 325 561 259
Jiří Stehlík: 325 561 085 
nebo 722 951 285

Roje neznámého původu se musí 
likvidovat z důvodu prevence šíření 
nebezpečných včelích nemocí (žád-
ný strach – nejsou přenosné na člo-
věka).

Český svaz včelařů Lysá n. L.

Co dělat, když se u vás usadí roj včel?

Dne 5. června 2011 se uskuteč-
nil v obci Stará Lysá jubilejní X. roč-
ník závodu branné všestrannosti po-
žárních hlídek mladých hasičů o po-
hár města Lysá nad Labem. Jednalo 
se o závod 3. Lyseckého okrsku a zú-

Mladí hasiči soutěžili
častnilo se 11 hlídek mladých hasičů 
z SDH Lysá nad Labem,SDH Sta-
rá Lysá,SDH Milovice,SDH Dvorce 
a SDH Byšičky a to v kategorii star-
ších žáků od 11 do 15 let a mladších 
žáků od 6 do 10 let.

Trať měřila 1800 metrů pro kate-
gorii mladších a 2200 metrů pro ka-
tegorii starších žáků a bylo na ní roz-
místěno celkem pět stanovišť, na kte-
rých děti plnily úkoly z oblasti střelby 
ze vzduchovky, vázání uzlů, topogra-
fi e a orientace v terénu, požární tak-
tiky a zdravotní přípravy – první po-
moc při úrazu ruky a nohy.

Slavnostní nástup byl proveden 
v 10.00 hodin v místním areálu no-
hejbalového klubu Stará Lysá a byli 
ho přítomni i místostarosta Lysé 
nad Labem pani Marcela Chloupko-
vá, starosta Staré Lysé pan Vladimír 
Vaněk, člen Krajského sdružení ha-
sičů ČMS pan Vladimír Jeník a dal-
ší funkcionáři a hosté z řad jednotli-
vých SDH obcí a města Lysá nad La-
bem. Po slavnostním nástupu, přiví-

tání hostů a krátkých projevech byl 
závod v 10.40 hodin odstartován 
a na trať se vydala první hlídka mla-
dých hasičů.

Po doběhnutí poslední hlíd-
ky bylo provedeno vyhlášení vý-
sledků a předání pohárů, které 
provedli paní Marcela Chloupko-
vá a pan Vladimír Vaněk. V kate-
gorii mladších žáků o pohár měs-
ta Lysá nad Labem zvítězilo druž-
stvo z SDH Milovice, na druhém 
místě se umístilo družstvo SDH 
Lysá nad Labem a ne třetím místě 
SDH Stará Lysá. Kategorii star-
ších žáků zvítězilo družstvo SDH 
Milovice A, na druhém místě druž-
stvo SDH Milovice B a třetí místo 
patřilo žákům z SDH Stará Lysá. 
Pro vítěze starších žáků věnoval 
navíc pohár starosta obce Stará 
Lysá, který jej osobně vítěznému 
družstvu předal.

Po vyhlášení výsledků bylo sta-
rostou 3. Lyseckého okrsku podě-
kováno paní pplk. Karle Kubečkové 
za její aktivní činnost z mládeží, kte-
ré se věnuje do současné doby, kde 
jí osobně pan Koštíř předal kytici 
s přáním hodně zdraví a osobní vita-
lity do dalších let. Dále bylo předáno 

malé ocenění panu Jiřímu Hercoko-
vi, majiteli Baru Jack Daniels z Lysé 
nad Labem za jeho 10 letou podporu 
mladých hasičů SDH Lysá nad La-
bem při organizování soutěží a dět-
ských akcí.

Po ukončená této akce děti pokra-
čovaly v zábavním odpoledni v areá-
lu nohejbalového klubu, kde pro ně 
byla připravena jejich oblíbená pěna 
a koupání v bazénu.

Touto cestou bychom chtěli po-
děkovat majitelům klubu nohejba-
lu, manželům Janu a Simoně Ma-
chovým za poskytnutí celého krás-
ného areálu, dále panu starostovi 
obce Stará Lysá, který nad celou akcí 
převzal záštitu a zároveň za fi nanční 
dar na konání celé akce. Dále děku-
jeme všem sponzorům, kteří se podí-
leli na uskutečnění celé akce a všem 
členům SDH, kteří celou akci zajiš-
ťovali.

Zároveň mi dovolte pozvat všech-
ny příznivce mladých hasičů na 
X. ročník závodu v požárním úto-
ku o pohár města Milovice, který se 
uskuteční 3. září 2011 na Hakenově 
stadionu v Milovicích.

Za kolektiv mladých hasičů 
Vladimír Juříček
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Letošní závodní sezona zača-
la 16. dubna Mistrovstvím ČR 
na dlouhé trati v Hoříně u Mělní-
ka. Jedná se jediný závod na 6 km 
a podle výsledků se závodníci kva-
lifi kují do tréninkového centra 
mládeže a zároveň se závodníci 
kvalifi kují na následující kontrolní 
závody v Račicích. V Hoříně uspě-
la juniorka Pavlína Zoubková, kte-
rá odsadila druhé místo, ale i ostat-
ní závodníci a závodnice obsadili 
velmi kvalitní umístění. Například 
dorostenky Ivana Hradecká a Bára 
Dvorská byly na 3. a 4. místě. Dále 
se kvalifi kovali na kontrolní závo-
dy Žaneta Nebáznivá. Z dorosten-
ců se kvalifi kovali na kontrolky také 
Antonín Mareš, Michal Kyncl a Lu-
káš Vrátil.

Následné Kontrolní závody v Ra-
čicích proběhly 30.4 a 1.5. Zde se 
ukázala síla našich závodníků, kdy 
se naše dorostenka Bára Dvor-
ská neztratila v kategorii juniorek 
a odsadila konečné 2. místo a Iva-
na Hradecká s Pavlínou byly na 
9. a 10. místě. Dorostenec Michal 
Kyncl také obsadil 2. místo v cel-
kové kvalifi kaci dorostenců, Ton-
da Mareš byl 8. a Lukáš Vrátil 13. 
Díky těmto výsledkům se sedm na-
šich závodníků kvalifi kovalo do 
Sportovního centra mládeže! Kro-
mě velkých pražských oddílů jsme 
jediný oddíl s takovým počtem čle-
nů SCM.

Následně jsme se zúčastnili me-
zinárodní regaty v Mnichově, kde 
Bára Dvorská byla členkou české 
reprezentace juniorů, a ostatní zá-
vodníci reprezentovali náš veslař-
ský klub. Zde se ukázala síla me-

Veslaři v první půli sezony
zinárodní konkurence z celé Evro-
py a my jsme viděli kvalitní výkony 
všech našich závodníků, kde hlavně 
sbírali mezinárodní zkušenosti.

Ale ani naši mladší závodníci ne-
zaháleli, pilně se připravovali a je-
jich prvními závody byly závody v 
Praze, kdy jsme přivezli celou řadu 
medailí. Kromě jiného lze vyzdvih-
nout výsledky nadějných čtyřek 
žáků mladších Martin Céza, Ra-
dek Michal, Tomáš Rechtig, Maty-
áš Uvíra za první místo a žákyň star-
ších Eliška Marešová, Anna Krum-
pholcová, Marie Hamerová, Mag-
dalena Lambertová za druhé místo. 
Nicméně je nutné připomenout, že 
všichni si pěkně zazávodili a dosáh-
li velmi dobrých výsledků.

Také závody v Neratovicích 7. a 
a 8. května a v Ústí nad Labem 
14. a 15. prověřily naše mladé zá-
vodníky a vždy jsme přivezli opět 
celou řadu vítězství.

Následovala Mezinárodní rega-
ta v Brně, kde se odehrávala kvalifi -
kace dorostenců na závody CEFTA 
v Maďarsku. Jsou to závody olym-
pijských nadějí a z našeho klubu 
jsme měli sedm závodníků! A v této 
silné konkurenci jsme uspěli. Při-
vezli jsme dvě zlaté a jednu bronzo-
vou medaili.

I během takto náročné závod-
ní sezony se nám daří stále přijí-
mat nové členy a připravovat je na 
jejich první závody. Vždy rádi uví-
táme každého, kdo má o tento 
pěkný ale zároveň těžký sport zá-
jem. Další informace lze také zís-
kat na našich webových stránkách 
www.vklysa.cz.

Jiří Kyncl

Výborného výsledku dosáhli kluci 
ze čtvrté a páté třídy ZŠ T.G.M. v Li-
toli v McDonald´s Cupu, největším 
fotbalovém turnaji pro žáky první-
ho stupně základních škol. Letos se 
koná již 14. ročník a do turnaje se 
pravidelně přihlašuje přes tři tisí-
ce ZŠ z celé republiky. Litolští kluci 
v silně obsazeném okrskovém kole 
v kategorii starších sice nejprve pod-
lehli ZŠ Milovice, ale ZŠ Kostomla-
ty, ZŠ Semice i obě lyské školy po-
razili. Protože milovická ZŠ dvakrát 
remizovala, vybojovali si tak překva-
pivě postup do okresního fi nále. Ve 
fi nále, které se též konalo na stadio-
nu FK Slovan Lysá nad Labem dne 
25. května, po skvělých a bojovných 
výkonech nejprve porazili ZŠ R.A.F. 
Nymburk 2:0 a následně remizovali 
se silnou ZŠ z Městce Králové. 
Vzhledem k pravidlům turnaje, 

Kluci ze ZŠ T.G.M. v Litoli druzí 
na okrese v kopané

kdy při rovnosti bodů rozhodova-
lo skóre, bylo nutné poslední utká-
ní se ZŠ Rožďalovice, jasně nej-
slabším týmem fi nále, vyhrát o de-
set gólů. V poločase litolští borci 
vedli již 6:0 a měli výborně nakro-
čeno k postupu do krajského kola! 
Ve druhé půli, která se již hrála 
pouze na jednu branku, pálili kluci 
jak u Verdunu, nastřelili čtyři břevna, 
mnoho střel jen těsně míjelo bran-
ku, ale síť se rozvlnila již jen třikrát. 
Po výhře 9:0 nám tak pouhý jeden 
jediný gól chyběl k postupu do kra-
je, kam postoupila ZŠ Městec Králo-
vé. I tak je druhé místo na okrese pro 
naši malou školu ohromným úspě-
chem. Pochvala za organizaci obou 
velmi dobře připravených turnajů 
patří i Mgr. Františku Hajnému ze 
ZŠ Komenského.                          

Petr Eliška

sportovní aktivity získat (i když 
v tomto věku to je celkem snad-
né), dostali vždy první 3 v kategorii 
krásné medaile, diplomy a všichni 
pak nějakou sladkost. Díky počasí 
a zkušeným sokolským cvičitelkám 
a cvičitelům proběhly závody ve 
svižném tempu a mládež si sporto-
vání užila. Jediným kazem byl stav 
škvárové dráhy, která už doslouži-
la v minulém století. Vedení města 
by mělo toto sportoviště zařadit do 
svých priorit, vždyť tartanové drá-
hy dnes mají mnohem menší obce 
než je Lysá.        

Druhou akci, která se v naší jed-
notě už stala tradicí, byly závo-
dy předškoláků a rodičů s dětmi 
24. května, opět na stadionu u ško-
ly T. G. Masaryka. Na startu bylo 
celkem 28 dětí a ti nejmenší s ma-
minkou nebo tátou. Závodilo se 

opět v trojboji, kde v kategorii nej-
mladších se sečítaly výkony žáka 
a rodiče. V některých případech 
nebylo snadné vysvětlit začínající-
mu sportovci, co se od něj očekává, 
ale ambiciózní tatínkové se v ně-
kterých případech opravdu hodně 
snažili, aby se svou ratolestí „stá-
li na bedně“. Ono se to nezdá, ale 
když tatínek skočí do dálky z místa 
např. 150 cm, pak není jedno, jest-
li synek skočí 20 nebo 22 cm. Kaž-
dý centimetr se počítá. A posled-
ních 10 metrů v běhu na 30 met-
rů, kdy dvojice běžela společně za 
ruku, se ani nedá popisovat. Tak-
že legrace bylo hodně a škvárový 
prach až za ušima. Opět velmi po-
vedená akce. Čokoládové medaile 
pro vítěze a sladkosti pro všechny 
samozřejmostí. 

Jaroslav Denemark

Pokračování ze str. 22
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Šachisté bilancovali
A družstvo ŠK JOLY pod komerč-

ním názvem Výstaviště Lysá nad La-
bem hrálo jako nováček celostát-
ní nejvyšší šachovou soutěž, Extrali-
gu družstev. Postupem do extraligy, 
jsme si chtěli dát malý dárek k 90. vý-
ročí založení organizovaného šachu v 
Lysé nad Labem. Nebylo jednoduché 
sestavit družstvo, které bude úspěš-
ně čelit nejlepším kolektivů republi-
ky, které mají za sebou dlouho tradi-
ci v této soutěži a mají mnohem vět-
ší členskou základnu. I když patříme 
k větším šachovým klubům, na extra-
ligu je to přece jen málo. Podařilo se 
nám dát dohromady dobré družstvo, 
které v průběhu sezóny docela kom-
plikovalo život favoritům, remízova-
li jsme například s mistrovským No-
vým Borem 4 : 4, a obsadili jsme v 
soutěži velmi slušné sedmé místo.

Vcelku jsme spokojeni i s tím, ja-
kou partu se podařilo vytvořit. Není 
tam nikdo, kdo by působil rušivě, kdo 
by nezapadl. Nejsme úplně spoko-
jeni s umístěním, plánovali jsme ne-
skromně do pátého místa, ale po ně-
kolika výpadcích a po obětování jed-
noho zápasu extraligy ve prospěch 
postupu do 1. ligy, se to nepodařilo. 
Ne vždy bylo družstvo kompletní, ne 
všem hráčům se dařilo. Velmi kladně 
hodnotíme přítomnost mezinárodní-
ho velmistra Vlastimila Jansy v druž-
stvu a v oddíle. Uspořádal již dva tré-
ninkové dny pro členy našeho oddí-

lu. Výborně se osvědčil i hráč na prv-
ní desce, mezinárodní velmistr Yeme-
lin Vasily, který tuto velmi těžkou ša-
chovnici vyhrál a porazil i nejlepšího 
šachistu ČR Davida Navaru. Samo-
zřejmě dozná družstvo pro příští se-
zónu určitých změn. Cílem je stabili-
zace kádru a boj o některou medaili. 
Družstvo na to jistě má.

Naše B družstvo bojovalo celou se-
zónu s AD Jičín o postup do 1. čes-
ké ligy. V loňské sezóně jsme s AD Ji-
čín A prohráli 3,5:4,5, a tak jsme jim 
to chtěli letos oplatit. Z toho důvodu 
jsme oslabili A družstvo v jednom zá-
pase extraligy o několik hráčů a po-
slali do Jičína vítěznou sestavu. Vy-
hráli jsme v Jičíně 4,5:3,5 a mohli 
jsme již kolo před koncem 2. ligy sla-
vit postup do 1. ligy.

B družstvo splnilo svůj úkol, po-
stoupit do 1. české ligy, beze zbyt-
ku. Přestože náš největší konkurent, 
B družstvo Jičína, kousal, mělo přece 
jen víc výkyvů ve výkonnosti a proto-
že jsme je ve vzájemném souboji po-
razili, postoupili jsme do vyšší soutě-
že právem. Nejlepší výsledek dosáhl 
Luboš Neckář, který ziskem 9 bodů / 
10 partií vyhrál i soutěž jednotliv-
ců,Miroslav Jurásek se umístil na 
místě pátém. Radek Londýn získal 
6,5 bodů / 8 partií a skončil na 
12. místě.

C družstvo mělo za úkol prověřit 
výkonnost nově vytvořené soutěže 

a v případě vhodné situace, bojovat 
o jedno ze dvou postupových míst 
do 2. ligy. Po smolném podzimu, 
kdy jsme prohráli tři kola v řadě, bylo 
po nadějích, a ani výborný jarní vý-
kon nás nezachránil, bylo po postu-
pu. Několik hráčů na podzim nehrálo 
z vážných důvodů pravidelně, nebo 
neměli potřebnou formu.

Po neúspěšném podzimu jsme 
spokojeni jen s jarní částí sezóny to-
hoto družstva. Umístění mohlo být 
ještě lepší, ale do posledního kola 
v Rakovníku nastoupili jen dva hrá-
či základní sestavy a to nešlo uhrát. 
Z družstev umístěných v tabulce před 
námi jsme prohráli jen s družstvem 
Kralup, Mladou Boleslav jsme pora-
zili a s dalšími dvěma soupeři jsme 
remízovali.

Závěrem bych chtěl jen konsta-
tovat, že jsme se sezónou spokoje-
ni. Pokud si totiž jednotlivá družstva 
dají náročné cíle, nepodaří se vždy vše 
dotáhnout do cíle. Soupeři také chtě-
jí vyhrávat. Patříme k nemnoha druž-
stvům v ČR, která „vlastní“ extraligu 
i 1. ligu a usilujeme i o ligu druhou.

Toto vše by nebylo možné bez fi -
nanční podpory, bez sponzorů. Pro-
to touto cestou děkujeme všem, kteří 
nám pomáhají, především však měs-
tu Lysá nad Labem, které přispělo 
jednak fi nančně, ale i možnosti pořá-
dat dvě kola extraligy v zasedací síni 
městského úřadu. Rovněž děkuje-

me Výstavišti Lysá nad Labem, kte-
ré nám vychází velmi vstříc a fi nanč-
ně nás podporuje.

Informace pro rodiče, každé pon-
dělí se koná ve Škole J. A. Komen-
ského šachový kroužek, který vede 
přední hráč lyského šachového klubu 
Ing. Postupa Pavel. Začátek ve 13.15 
hodin, ukončení kolem 15.00 hod. 

Každý pátek se pro ty, kterým se 
to v pondělí nehodí, či jsou úplnými 
začátečníky, koná trénink v klubov-
ně ŠK JOLY v Sojovické ulici 268/3 
(areál Chovatelů) od 16.00 hod. 

Důležité upozornění: Šachový
klub v Lysé nad Labem oslaví na pod-
zim 90 let od svého ustavení. Plá-
nujeme uspořádat slavnostní akci 
20. srpna na Výstavišti Lysá nad La-
bem. Součástí akce bude simultán-
ní utkání nejlepšího šachisty ČR GM 
Ing. Navary Davida se členy našeho 
klubu a VIP simultánka GM Vlasti-
mila Jansy s význačnými osobnosti. 

Máme velký zájem setkat se, při 
této příležitosti, s i s dřívějšími členy 
šachové rodiny, bývalými žáky a do-
vědět se něco o jejich životě. Pokud 
budou tyto řádky číst oni, nebo oso-
by jim blízké, předejte prosím kon-
takt na tyto osoby na adresu: Saeckl 
Petr mob. 723 071 701 (např. SMS) 
nebo na mailovou adresu petr.sae-
ckl@worldonline.cz.

Petr Saeckl, předseda 
ŠK JOLY Lysá nad Labem

Extraliga České republiky 20010/2011 – konečná tabulka
poř. družstvo V R P body skóre partie
1. 1. Novoborský ŠK 9 2 0 29 61.0 42
2. A64 VALOZ Grygov 7 1 3 22 48.5 32
3. Tatran Litovel 6 3 2 21 48.5 30
4. ŠK Rapid Pardubice 6 1 4 19 42.5 19
5. ŠK Labortech Ostrava 5 3 3 18 45.5 25
6. BŠŠ Frýdek-Místek 4 4 3 16 44.5 22
7. Výstaviště Lysá n. L. 3 4 4 13 46.0 25
8. ŠK Zikuda Turnov 3 4 4 13 42.0 19
9. ŠK Zlín 3 3 5 12 39.5 17
10. 2222 ŠK Polabiny 3 1 7 10 38.0 16
11. ŠK Mahrla Praha 2 2 7 8 39.5 18
12. TŽ Třinec 0 2 9 2 32.5 10

Nejúspěšnější hráči A družstva
des. jméno hráče ELO body partie % výkon
5. Yemelin Vasily 2572 7,0 11 63,6 2701
6. Jansa Vlastimil 2499 5,5 9 61,1 2539
7. Likavský Tomáš 2466 3,0 4 75,0 2638
8. Priehoda Vítězslav 2398 6,0 10 60,0 2485
11. Špaček Petr Ing. 2408 5,5 10 55,0 2410

2. česká liga C 2010/11 – B družstvo – čelo konečné tabulky
poř. družstvo V R P body skóre partie
1. JOLY Lysá nad Labem B 9 1 1 28 56.0 42
2. ŠK AD Jičín B 8 1 2 25 51.0 33
3. TJ Pankrác B 5 4 2 19 46.5 30
4. TJ Slavia Hradec Králové B 5 2 4 17 45.5 28
5. Sokol Kolín 4 3 4 15 44.0 22

Nejúspěšnější hráči B družstva
des. jméno hráče ELO body partie % výkon
5. Londýn Radek Ing. 2350 6,5 8 81,25 2470
6. Neckář Lubomír 2349 9,0 10 90,00 2555
7. Jurásek Miroslav Ing. 2305 7,5 10 75,00 2333
8. Fiala Robert 2295 4,5 5 90,00 2426
11. Husárik Braňko Ing. 2176 5,5 7 78,57 2306
13. Jirk Aleš Ing. 2177 4,5 8 56,25 2113
15. Postupa Pavel ml. 2136 5,0 9 55,56 2094
18. Postupa Martin 1970 2,0 3 66,67 2122

Krajský přebor 2010/2011 – C družstvo – čelo konečné tabulky
Poř. Družstvo V R P body skóre partie
1. Klub šachistů Říčany 1925 A 7 4 0 25 55.0 39
2. ŠK Kralupy nad Vltavou 7 3 1 24 48.5 31
3. Sokol Mladá Boleslav 6 3 2 21 51.0 39
4. Sokol Kolín B 5 4 2 19 49.0 31
5. JOLY Lysá nad Labem C 5 2 4 17 49.5 35
6. SK Pyrit Příbram 5 2 4 17 47.0 31

Nejúspěšnější hráči C družstva
des. jméno hráče ELO body partie % výkon
1. Fiala Robert 2287 4,5 7 64,3 2244
3. Čermák Michal Ing. 2099 4,5 9 50,0 2108
4. Kolář Pavel Ing. 2116 4,5 7 64,3 2186
5. Postupa Martin 2049 5,0 9 55,6 2121
8. Postupa Pavel st. Ing. 2071 6,5 11 59,0 2054
10. Kožený Pavel Ing. 2056 5,5 8 68,7 2135
11. Musil Martin Ing. 2046 7,0 8 87,5 2244
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Jako každoročně pořádala MO 
ČRS ve spolupráci s Rybářským klu-
bem v Lysé nad Labem dne 21. květ-
na 2011 ke Dni dětí rybářské závody 
dětí a mládeže do patnácti let. Počasí 
nám velmi přálo a již na začátku pre-
zentace bylo zřejmé, že letošní účast 
bude po několika chudších letech 
opět velmi vysoká.  Na startovní povel 
v 8.00 hodin pak do rybníku Okrouh-
líku nahodilo své pruty dokonce 
48 mladých závodníků, mezi kterými 
znovu nechyběly také dívky! Téměř 
všichni vydrželi tříhodinový závod 
až do konce, přestože to některým 

moc nebralo. Ti šťastnější lovili pře-
devším bílou rybu, ale také úhoříky 
a kapry, z nichž největší měřili přes 
půl metru. O pěkné ceny se rozdělili 
v kategorii mladších Pavel Kaucký, 
který s přehledem vyhrál výkonem 
210 cm a stal se i celkovým vítězem, 
na dalších místech se umístili Hon-
za Kudrna (156 cm) a Pavel Hous-
ka (111 cm). Ve starší kategorii zví-
tězil Matěj Hataš s 99 centimetry, 
na druhém a třetím místě se umístili 
Tomáš Jansa (80 cm) a Matěj Slípek 
(78 cm).                   

Petr Eliška 

Rybářské závody mládeže

v tělocvičně nové školy Obchodní akademie v Lysé n. L., 
ul. Komenského (vchod ze zadního traktu po železných schůdkách)  
od 19.00 hodin do 20.00 hodin
POWER JÓGA + CVIČENÍ „5 TIBEŤANŮ“
 1.8.  power jóga...
 8.8. cvičení 5 Tibeťanů ...
 15.8.  power jóga...
 22.8. NECVIČÍME!!!
 29.8. cvičení 5 Tibeťanů...

od 20.00 hodin do 21.15 hodin
BODYSTYLING
 4.7. posilování s gumičkami...
 11.7. posilování s činkami...
 18.7. posilování s použitím cviků s Kalanetiky...
 25.7. břicho speciál...
  1.8. posilování s gumičkami...
  8.8. posilování s činkami...
 15.8. posilování s použitím cviků s Kalanetiky...
 22.8. NECVIČÍME!!!
 29.8.  břicho speciál...

w
w

w.houzvickova.w
z.cz

e-m
ail: houzvickova.hana@

seznam
.cz

tel.: 721 658 766

Zumba s Romčou Hanouskovou

Nové fi tness cvičení, při kterém si vyzkoušíte, co je to mix 
aerobiku a latinskoamerických tanců – merengue, salsa, 
samba, bachata, quebradita, chacha, reggaeton, cumbia atd.
60 minut Zumby naplní Vaše tělo endorfi ny na několik následu-
jících hodin. Pozor na závislost. Budete odpočítávat dny a ho-
diny do další lekce.

VHODNÉ I PRO ZAČÁTEČNÍKY A „TANEČNÍ DŘEVA“!

ROZVRH V ČERVENCI A SRPNU:
• ÚTERÝ 20 – 21 h., CVIČÍME VENKU

na tenisových kurtech naproti ZŠ J. A. Komenského, 
v případě špatného počasí je hodina zrušena

(není nutná rezervace)

• ČTVRTEK 18 – 19 h., CVIČÍME VENKU,
na tenisových kurtech naproti ZŠ J. A. Komenského, 

v případě špatného počasí je hodina zrušena 
(není nutná rezervace)

Cvičíme ve dnech: červenec - 5., 7., 12., 14., 19., 21.
                      srpen -       9., 23., 25., 30.

Rozvrh se může změnit, aktuálně vypsané hodiny sledujte na 
níže uvedených kontaktech.

Cena hodin je 60 Kč, možnost zakoupení permanentky
500 Kč/10 lekcí.

Aktuální informace na www.zumba.unas.cz,
na Facebooku skupina Zumba s Romčou,

e-mail: hanouskova@seznam.cz,
tel.: 723 951 565

V sobotu 11. 6. 2011 se na kur-
tech TK Slovan Lysá n. L. uskuteč-
nil již 3. ročník mixového beach-
volejbalového turnaje, kterého se 
zúčastnilo 12 smíšených dvojic 
z Lysé, Nymburka, Milovic, Vše-
chlap a Loučeně.

Město Lysá nad Labem podpo-
řilo turnaj dotací ve výši 1.500 Kč 
z Fondu sportu a volného času.

Beachvolejbalový turnaj 

 1. místo Jakub Janek Romana Bäumeltová
 2. místo Luděk Juříček Alena Frankeová
 3. místo Dominik Grus Kristýna Svobodová
 4. místo Petr Čejka  Lenka Čejková
 5. místo Michal Ježek Kristýna Lajnerová
 6. místo Petr Tomek Eva Jonášová
 7. místo Roman Goerojo Michaela Trojanová
 8. místo František Kokeš Diana Bakešová
 9. místo Roman Hybler Eva Matajová
10. místo Ota Šesták Dominika Šestáková
11. místo Štěpán Blecha Věra Zoubková
12. místo Karel Peša Iva Bittnerová

Poděkování patří také těmto 
sponzorům turnaje:

Drogerie – Jaroslav Matouš
Galanterie O. Bláhová
Květiny Carthamus
Luft kinoklub
JPC s.r.o.

Alena Frankeová
Volejbalový oddíl TK Slovan 

Lysá nad Labem
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Lysá nad Labem byla 22. 5. 2011 
dějištěm prvního ofi ciálního deblo-
vého turnaje realizovaného v rám-
ci letošní jedenadvacáté ofi ciální 
sezony republikového šampionátu 
ve středočeském regionu.

Turnaj smíšených dvojic pro-
běhl ve dvou třídách - mistrovské 
kategorie se zúčastnily seniorské 
páry, ve druhé třídě proti sobě na-
stoupili mladí volejbalisté a hráčky 
ZŠ Komenského Nymburk, kte-
ří jsou členy Kokojanovi volejba-
lově-deblové přípravky SKP-ZŠ 
Komenského Nymburk, která fun-
guje při výše uvedené základce 
již od roku 2005.

V seniorské kategorii se v pod-
statě nic zvláštního nestalo, když 
s přehledem zvítězil mnohonásob-
ný republikový šampion Vojta Vě-
chet před mnohonásobným vice-
mistrem České republiky ve volej-
balových deblech a míčovém sed-
miboji Tomášem Kokojanem. 

Turnaj samotný by se dal z hráč-
ského hlediska s lehkou nadsázkou 
nazvat jako sportovní akce dvou 
velkých deblových návratů, tzv. 
„comebacků“. Konkrétně se jed-
nalo o extravagantní deblové týp-
ky, v podání J. Litery a J. Vecka. 
Oba chlapci se na ofi ciálním deb-
lovém kolbišti objevili po zhruba 
dlouhých patnácti letech, což se 
dá v oblasti dublového sportu po-
važovat za velkou raritu. V kon-
frontačním souboji obou šťastných 

a sympatických navrátilců se na-
konec poměrně nečekaně radoval 
Litera, který zpařeného Vecka při 
setové rovnosti přetlačil o jediný 
bod, díky čemuž také bral lichotivé 
páté místo konečného pořadí.

Ve fi nálovém kvartetu opět her-
ně částečně zkolaboval pan Ko-
keš (turnajový ředitel), na kterého 
v konečném účtování zbyly již pro 
něj tradiční „brambory“, tzn. kon-
krétně smutné čtvrté místo. „ Mám 
bolest, navíc Kokos mi dal ošklivé-
ho kanára, to byl smutný turnaj“, 
mrzela se upřímně všechlapská de-
blová modla a zakladatel vesnic-
kého volejbalu sportovní vesnič-
ky střediskové, František „Dobro-
ta“ Kokeš.

Za největší turnajové překvape-
ní se dá považovat právě porážka 
herně usmoleného všechlapského 
srdcaře s mladým a perspektivním 
Tomášem Hukalem z Lysé nad La-
bem, který otřesenému turnajové-
mu promotérovi dokonce nadělil 
hanebnou porážku 20:1, což s pa-
nem Kokešem a jeho spoluhráč-
kou Dianou Bakešovou evidentně 
otřáslo. 

„Věřila jsem si na ně, mám to-
tiž výborného individuálního tre-
néra - díky Tome.“, spokojeně kon-
statovala jedna z tria turnajových 
promotérů, volejbalová a životní 
srdcařka, Alena Frankeová.

Ve fi nálovém duelu jasně domi-
novali Vojta Věchet s Vlaďkou Mar-

tínkovou, kterým zraněný Koko-
jan příliš nevzdoroval a absolvoval 
špíl v poklidném tréninkovém tem-
pu. Zálabský veterán pojal fi nálo-
vý špíl spíše modelově a zasvětil ho 
především deblovému zapracování 
své nové a nadějné mixové partner-
ky Blanky Markové.

V turnaji druhé třídy se dařilo 
především mladým reprezentan-
tům 8.B (sportovní třída T. Koko-
jana), kteří vybojovali pěkný fi -
nálový zápas. V něm se prosadili 
J. Pipek a S. Šoulová, kteří po boji 

Pořadí mistrovské kategorie:  
1.  V. Věchet + V. Martínková (Réma Nymburk)
2.  T. Kokojan + B. Marková (SKP Nymburk)
3.  T. Hukal + A. Frankeová  (TK Slovan Lysá n. L.)
4.  F. Kokeš + D. Bakešová (Lysá n. L.)
5.  J. Litera + J. Benešová (Nymburk)
6.  J. Vecko + J. Suchánková (Kolín / Lysá n. L.)

porazili J. Svobodu a S. Sršňovou. 
Bronz bral M. Rychetský se S. Ku-
bíčkovou.

Ceny do turnaje MČR laska-
vě věnovali: TV-VIDEO Cent-
rum Skuhrovec a syn, Květiny 
Romantic a Drogerie – Jaroslav 
Matouš.

Město Lysá nad Labem pod-
pořilo turnaj MČR dotací ve výši 
1000 Kč z Fondu sportu a volné-
ho času.

Mgr. T. Kokojan
předseda AVD ČR

V letošním roce se mohl náš 
tradiční závod agility pochlubit 
názvem mezinárodní! Přijely si 
k nám totiž zasoutěžit dvě závod-
nice z Polska, a to především díky 
soutěži Bull Cup, které se zúčast-
nily se svými bulteriéry.

Celkem závodilo 83 závodníků 
z celé republiky a bylo opravdu 
na co koukat, protože se výsled-
ky závodů započítávaly do kvali-
fi kace na mistrovství ČR v agility, 
a tak byla většina soutěžících 
již zkušenými a ostřílenými zá-
vodníky.

Prezence závodníků začala 
v časných ranních hodinách a prv-
ní závodník se svým psem stanul 
na startovní čáře v 8 hodin, při 
takovém množství soutěžících je 
nutné začínat včas, aby se ceny 
a medaile nerozdávaly za tmy.

Májový závod SUPERPES IV. – 14. 5. 2011
Celý den bylo hezké počasí 

bez deště, vše klapalo, jak mělo, 
k žádným nepříjemným událos-
tem nedošlo a tak závod proběhl 
podle plánu. Všichni členové Psí 
školy Superpes se závodu zúčast-
nili, využili svých členských vý-
hod nezaplatit startovné a celý den 
pomáhali a všichni přiložili ruku 
k dílu, včetně našich juniorů.

Věřím, že se všem závodníkům 
u nás v Lysé líbilo a že přijedou 
i na další agility závody, které se 
budou konat 6. 8. 2011. 

Velký dík patří fi rmě TENESCO, 
která nám věnovala ceny pro vítě-
ze a dárkové balíčky pro každého. 
Dále bych chtěla poděkovat paní 
Novákové (fi rma SPC-NET), kte-
rá nám každoročně vyrábí zdarma 
reklamní plakátky a medaile pro 
vítěze zkouškových běhů. Velký 

dík patří také všem závodníkům 
i divákům, kteří přispěli fi nančně 
na pejsky z azylového domu paní 
Schilteové (www.utulek-skrivany.
estranky.cz), celkem se vybralo 
3.200 Kč a tato částka byla poslá-
na na účet útulku.

V neposlední řadě bych ráda 
poděkovala městu Lysá nad La-
bem, které tento závod podpořila 
fi nančně a nemalou částkou pod-
pořilo i činnost našich dětí a ju-
niorů.

Podrobné výsledky závodu, vel-
ké množství krásných fotek (za 
které děkujeme hlavně paní Ka-
mile Kuchařové) a ohlasy na pro-
běhlý závod najdete na webových 
stránkách www.superpes.cz, sek-
ce Škola.

Za Psí školu Superpes
Romana Hanousková

1. ofi ciální ročník mixového turnaje ve volejbalových deblech v rámci
21. sezony deblového Mistrovství České republiky novodobé éry
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NÁKLADNÍ AUTODOPRAVA
STĚHOVÁNÍ

Přivezeme, odvezeme, přestěhujeme, dodávkové
a nákladní vozy s hydraulickým čelem.

Tel.: 602 419 556, 728 612 554
e-mail: info@autoopravakunc.cz

www.autodopravakunc.cz

NOVÉ P EDŠKOLNÍ ZA ÍZENÍ V ELÁKOVICÍCH

ZA ÍNÁME 1.9.2011
ZÁPIS JIŽ NYNÍ
www.vetrnicek.cz

ÚPRAVY A OPRAVY ODĚVŮ
KURZ V PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

ZAHÁJENÍ KURZU:
Září 2011

MÍSTO KONÁNÍ:
Střední škola oděvního a grafi ckého designu
v Lysé nad Labem
Oděvní a grafi cké dílny, ul. U Dráhy 1280,
Lysá nad Labem

DÉLKA KURZU:
180 výukových hodin
(středy odpoledne, soboty)

CENA KURZU:
PRO VŠECHNY ZÁJEMCE JE KURZ ZDARMA
(Program kurzu je pilotně ověřován v rámci projektu UNIV 2 KRAJE.)

ABSOLVENT ZÍSKÁ OSVĚDČENÍ O DÍLČÍ KVALIFIKACI
Přihlásit se lze telefonicky nebo e-mailem.
Kontaktní osoba:
Hlavatá Alena - vedoucí učitelka praktického vyučování
Tel.: 325 551 064 , 728 770 412, e-mail: spvlysa@seznam.cz

Vážení milovníci dobrého vína,
máme za sebou další sklizeň 

a stejně jako loni pro Vás připra-
vujeme košt vína, abychom společ-
ně “posoudili”, jakýže ten uplynu-
lý ročník vlastně byl. Opět ve dvou 
dnech ochutnáme průřez produk-
cí našich spřízněných vinařů, kdy 
Vám s radostí oznamujeme, že se 
jejich řady utěšeně rozrůstají. 

A co Vás tedy vlastně čeká?
Stejně jako loni “okoštujete” při-

pravené vzorky v počtu řádově 120 
druhů, které budou znovu pře-
hledně zpracovány v katalogu, kte-
rý každý z Vás obdrží při příchodu, 
pochutnáte si na grilovaných i ji-
ných specialitách a když již poča-
sí dovolí, tak samozřejmě popijete 
čerstvý vinný burčák.    

Dále, abychom potěšili také du-
cha, tak jsme pro Vás připravili bo-
hatý kulturní program, kdy Vám 
oba dny zpříjemní živá hudba k po-
slechu a některým i k tanci. 

Tímto tedy zveme Vás všech-
ny, kdo máte rádi dobré víno a vše 
s ním spojené.

Na Vaši návštěvu se těší,
Lucie a Jaroslav Blažkovi 

Bližší info o programu na
www.vinoteka-lysa.cz nebo přímo 
ve Vinotéce.
Vinotéka Lysá nad Labem,
Husovo náměstí 22
+420 603 237 363
+420 724 242 310

III. LYSKÝ KOŠT  VÍNA
ve dnech 16.9. od 15.00 hodin
a 17.9. od 12.00 hodin

Brzy otevíráme posezení u Myšáka
Domácí cukrářské a pekařské výrobky, 
výborná káva, fresh nápoje.
Dětské hřiště a příjemná atmosféra.

Aktuálně nabízíme stánek 

s čerstvou českou zeleninou
a sedlčanskými jahodami.
Adresa: Masarykova 1739, Lysá nad Labem
Tel.: 776 886 290

  Levné palivové dřevo
Akce! 690,- Kč
Tel.: 326 994 546, mob.: 608 352 197

Volejbal - výsledková tabulka
Krajský přebor I. třídy žen (2010 /11)
1. TJ EMĚ Mělník 36 26 10 91  :  47 3133 : 2768 62
2. TJ Baník Příbram A 36 26 10 90  :  56 3303 : 3007 62
3. TJ Auto Škoda Ml. Bol. 36 23 13 80  :  59 3043 : 2928 59
4. VK Rakovník A 36 18 18 72  :  66 3008 : 2935 54
5. VK Karbo Benátky n. J. A 36 17 19 71  :  75 3125 : 3156 53
6. TJ Sokol Dobřichovice B 36 17 19 67  :  74 2989 : 3061 53
7. TK Slovan Lysá n. L.  36 17 19 70  :  78 3146 : 3182 53
8. TJ Sokol Komárov A 36 14 22 59  :  78 2923 : 3086 50
9. TJ Sokol Benešov 36 12 24 60  :  88 3108 : 3308 48
10. TJ Kralupy A 36 10 26 49  :  88 2770 : 3117 46

Alena Frankeová, TK Slovan Lysá n. L.

ZŠ J. A. Komenského Lysá nad Labem přijme od 1. 9. 2011 
vychovatelku do klubu na poloviční úvazek.

tel.: 325 551 220, e-mail: info@zsjaklysa.cz
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www.MONTERO.cz

široký sortiment
nábytku přímo

od výrobce!

SKLADEM

DOPRAV
A

ZDARMA

roh ulic Obchodní a V Oblouku 266, 
obchodní zóna Průhonice - Čestlice
naproti Aquaparku

intermont@intermont-nabytek.cz

Otevřeno:  PO-NE  10.00 - 20.00

PRODEJN
A

2000m
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