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KULTURNÍ  PAMÁTKA
V   OKOLÍ  LYSÉ  N.  L. 

Zámek v Přerově
nad Labem
Objekt se nachází v jádru obce 
u rybníka. Z původní tvrze 
a zámku se zachovalo pouze 
gotické a renesanční ostění, 
renesanční krby a nástěnné 
malby. Ve  2. pol. 16. stol. nechal 
císař Ferdinand I. přestavět tvrz 
na lovecký zámeček.

Houboviště a Včeloviště

Vás srdečně zve k účasti 
na

KLADENÍ 
VĚNCŮ

U PŘÍLEŽITOSTI
OSLAV OSVOBOZENÍ

OD FAŠISMU

 8. května 2011  
v 9.00 hodin

Sraz před městským hřbitovem

Město Lysá nad Labem 
ve spolupráci

se Svazem bojovníků za svobodu,
s TJ Sokol 

a Kluby důchodců

U příležitosti Dne Země bylo veřejnosti v sobo-
tu 16. 4. 2011 předáno k užívání první lyské Hou-
boviště a Včeloviště. Naleznete je v zámeckém 
parku v Bludnici, nedaleko od Broukoviště. 

Důvodem vzniku byla snaha zatraktivnit 
zámecký park a současně přispět k posílení bio-
logických hodnot parku. Zatímco dřevěné prv-
ky budou děti moci využít jako herní prvky, 
vlastní Houboviště bude praktickou ukázkou 
biotopu dřevokazných hub v přírodě. Podrobněj-
ší informace o houbách i Houbovišti naleznou 
zájemci na instalovaných informačních panelech, 
a to včetně „malého atlasu“.

Včeloviště není zatím úplné. V průběhu květ-
na by do parku mělo být doplněno ještě několik 
úlů, nad kterými bude bdít pan Honzák z České-
ho klubu včelařů Lysá nad Labem. Úly umístíme 
dál do louky, aby nedošlo k nežádoucímu střetu 
s návštěvníky parku.

Na závěr dodávám, že autorem dřevěných plas-
tik je opět pan Jiří Nekola z Březnice a projekt se 
realizoval za fi nanční podpory Středočeského 
Fondu životního prostředí a zemědělství. Podě-
kování za instalaci patří zámeckému zahradníko-
vi panu Kolářskému.

Stanislav Svoboda, odbor ŽP
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6. jednání rady města se kona-
lo 22. 3. 2011. Program obsahoval 
35 bodů, skoro polovina z nich byla 
věnována pozemkovým, bytovým 
a nebytovým záležitostem a věc-
ným břemenům. Z nich vybírám 
bod č. 2, v němž byl schválen vý-
kup  pozemku o výměře 1 172 m2 
v sousedství hasičské zbrojnice ve 
Dvorcích od 3 vlastníků, a to za 
17,6 tis. Kč. Tím se (po schválení 
v zastupitelstvu města) získá dal-
ší prostor pro rozvoj spolkového ži-
vota ve Dvorcích. V bodech č. 4 a 5 
byl velký zájem o veřejné zakázky 
města na odbornou údržbu stromů 
ve městě. Zakázku na redukční řezy 
lip v různých částech města obesla-
lo 9 fi rem, 2 nebyly hodnoceny a 
kolem 7 nabídek se rozvinula dis-
kuse. Vítězem se stala fi rma ARBO-
NET z Prahy 9 s nabídkovou cenou 
60,5 tis. Kč. V dalším bodu se sou-
těžilo o ošetření lip na hřbitově. 
S ohledem na mohutnost stromů 
a nutnost použití lezecké techniky 
dorazily jen 3 nabídky. Zakázku za 
226 tis. Kč získala fi rma Treewal-
ker z Bystré nad Jizerou, která už 
pro město pracovala. K projedná-
ní bodu s č. 7 se dostavili 2 zástup-
ci Mysliveckého sdružení Černava. 
Rada města se znovu vrátila k pro-
nájmu pozemků v okolí vodní plo-
chy na Mlíčníku. Myslivci vysvětli-
li radním, s jakými se potýkají pro-
blémy, např. dochází k částečnému 
„ujíždění“ břehů do vody, činnost 
sdružení je dobrovolná a nepřiná-
ší zisk, takže většinu nákladů hradí 
ze svého. Rada proto stanovila nový 
nájem – symbolickou 1 Kč/rok 
s tím, že se myslivci zaváží k výsad-
bě břehového porostu a pravidelné 
péči o pronajaté pozemky. V bodu 
č. 8 rada uložila odboru správy ma-
jetku a investic, aby připravil návrh 
na rekonstrukci únikového schodiš-
tě v atriu ZŠ Komenského, pozor-
nost (a opravu) si po zimě zaslouží 
i boční schodiště do Eurestu.

V bodu č. 13 se rada znovu zabý-
vala veřejnou zakázkou, v níž sou-
těžili dodavatelé elektrické ener-
gie pro město. Vzhledem k malému 
počtu zájemců pak rada svůj pů-
vodní výběr dodavatele (CENT-
ROPOL ENERGY) z 15. 2. 2011 
zrušila a o věci se bude opakovaně 
jednat. V bodu č. 15 se na radu ob-
rátilo Územní středisko záchranné 
služby Středočeského kraje ve věci 
zvýšení nájmu o 40 % v nebytových 
prostorech města. Rada přihlédla 
k tomu, že záchranná služba není 

organizací k vytváření zisku, revo-
kovala původní usnesení a stanovila 
poloviční nárůst nájmu oproti roku 
2010, tj. 20 %.  Záloha na úklid spo-
lečných prostor bude ve výši 3 tis. 
Kč/měsíc. V bodu č. 17 se rozdělo-
valy dotace sportovním organiza-
cím, pracujícím s dětmi do 18 let. 
Konečné slovo bude mít v tomto 
případě zastupitelstvo města.

V bodu č. 21 bylo schváleno re-
staurování jižního schodiště v zá-
meckém parku včetně 4 alegorií 
světadílů. Zakázku za 158,6 tis. Kč 
získal ak. sochař Vojtěch Adamec 
z Prahy 8. V následujícím bodu by-
ly schváleny částky dotací na ob-
novu památek ve městě. Jednota 
Nymburk obdrží z Programu re-
generace 110 tis. Kč a z rozpočtu 
města 90 tis. Kč, Římskokatolic-
ká farnost částky 105 a 30 tis. Kč. 
V bodech č.24 a 25 byly schváleny 
příspěvky z charitativního fondu: 
4 tis. Kč pro stacionář v Chotěši-
cích a 3 tis. Kč pro členy Sjednoce-
né organizace nevidomých a slabo-
zrakých (SONS) s trvalým bydliš-
těm v Lysé nad Labem.

Blížící se rekonstrukce městské 
čistírny odpadních vod se projevi-
la v bodu č. 26. Rada města schvá-
lila znění výzvy pro veřejnou za-
kázku, návrh mandátní smlouvy 
na technický dozor investora, slo-
žení komise pro otevírání obálek 
a pro hodnocení nabídek. V bodu 
č. 27 byl projednán návrh obecně 
závazné vyhlášky (OZV) č.3/2011, 
v němž je vyúčtování nákladů za 
sběr a likvidaci komunálního od-
padu za rok 2010. Na každého ob-
čana tak připadá 738 Kč nákladů 
(včetně dětí a seniorů), za rok 2009 
to bylo 713 Kč. Další bod přinesl 
OZV č.1/2011, o regulaci provozu 
výherních hracích přístrojů na úze-
mí města Lysá nad Labem. Po pro-
testech provozovatelů a upozorně-
ní z ministerstva vnitra se tato OZV 
týká jen „klasických“ hracích auto-
matů, jejichž povolování spadá do 
kompetence města. Nová povolení 
budou vydávána jen s provozní do-
bou od 10.00 do 22.00 hodin, vý-
herní hrací přístroje nebudou smět 
být provozovány v okruhu do 100 
metrů od škol, budov MěÚ, zdra-
votnických zařízení a zařízení so-
ciální péče. Obě OZV budou ješ-
tě schváleny v zastupitelstvu města. 

V bodu č. 29 rada projednáva-
la dopis obyvatel domů čp. 1416 
a 1417 z Jedličkova sídliště, kte-
ří nechtějí chodník pod svými okny 

k budoucímu obchodnímu centru. 
Stavební úřad do konce června při-
praví návrh řešení, projedná s do-
pravně bezpečnostní komisí a před-
loží opakovaně radě města.

V bodu č. 31 se rada velmi po-
drobně zabývala zápisem z Osadní-
ho výboru Dvorce, který rekapitulo-
val požadavky z veřejné schůze ob-
čanů ve Dvorcích dne 25. 2. 2011. 
Rada konstatovala, že skoro všech-
ny požadavky z prosincové petice 
(řešení dopravních problémů) se 
postupně daří plnit a je navrženo 
i zvýšení příspěvku na činnost o-
sadního výboru z 10 na 20 tis. Kč. 
Jak to dopadne, to záleží na zastu-
pitelstvu.

Dva obsáhlé body č. 33 a 34 při-
pravil odbor životního prostře-
dí. První z nich se týkal zámecké-
ho parku a jeho rozvoje v období 
2011 – 2015, druhý koncepce Envi-
ronmentálního vzdělávání, výchovy 
a osvěty (EVVO) na stejně dlouhé 
období. Hlavně u prvního materiá-
lu rada města pochválila práci pana 
Ing. Svobody, který se zámeckému 
parku věnuje delší dobu jak teore-
ticky, tak prakticky. Posledním bo-
dem bylo obnovení výběrového ří-
zení na dodavatele Technologické-
ho centra pro obec s rozšířenou pů-
sobností a jmenování komise pro 
hodnocení nabídek. Ze závěrečné 
diskuse vybírám informaci o pří-
pravě návštěvy Senior Parku v So-
kolči, který by mohl být schůdným 
řešením pro město, jak se postarat 
o občany staršího věku.

7. jednání rady města se konalo 
5. 4. 2011. Z programu o 32 bodech 
se 17 týkalo pozemkových, byto-
vých a nebytových záležitostí a věc-
ných břemen. Z tohoto bloku tro-
chu vybočoval jen bod č. 3, kde se 
vybíral dodavatel radaru pro měře-
ní rychlosti vozidel ve Dvorcích. Ze 
tří nabídek rada zvolila fi rmu Em-
pemont z Valašského Meziříčí s ce-
nou zakázky 66,7 tis. Kč.  Dále se 
přeneseme až do druhé poloviny 
jednání. V bodu č. 18 se rada města 
věnovala rozdělení dotací pro spo-
lečenské organizace, pracující s dět-
mi do 18 let. V diskusi se ukázalo, 
že navržená kritéria přestávají stačit 
a bude nutno se do konce roku za-
bývat jejich úpravou. Konečné roz-
dělení dotací schválí zastupitelstvo. 
V bodu č. 22 rada schválila rozděle-
ní hospodářských výsledků příspěv-
kových organizací města za rok 
2010. I k tomuto bodu bude potře-
ba souhlasu zastupitelstva. V bodu 

č. 24 rada rozdělila 660 tis. Kč půj-
ček z Fondu rozvoje bydlení, z toho 
obdrželi 4 jednotlivci po 30 tis. Kč 
a 540 tis. Kč Společenství vlastníků 
bytových jednotek čp. 1468 - 1470 
na zateplení domu v Jedličkově uli-
ci.

V bodu č. 25 se rada města sezná-
mila s odborným posudkem, který 
zpracovala fi rma Arbonet a týkal se 
stavu stromů na Náměstí B. Hroz-
ného. Posudek je zveřejněn na ji-
ném místě Listů. Bod č. 27 byl vě-
nován vyřizování petic a stížností 
za rok 2010, zpráva bude předlože-
na do zastupitelstva města. V bodu 
č. 29 rada reagovala na podněty 
k úpravě projektu na Revitaliza-
ci Náměstí B. Hrozného, konkrét-
ně na problém s izolací základů 
u domů čp. 12 a 13 (škola a dům) 
na náměstí. Odbor správy majetku 
a investic (SMI) předloží do kon-
ce dubna návrh na technické řeše-
ní včetně fi nancování. Další bod 
byl věnován způsobu odkanalizo-
vání lokality Vysoká Mez. Stavební 
úřad, stavební komise a vlastníci by 
měli do konce pololetí najít přijatel-
né řešení.

Z bodu č. 31 vyplynul úkol pro 
odbor SMI – zpracovat návrh na 
zjednosměrnění ulic Kačína, v cen-
tru města ulic Sokolská, 28. října 
a jižní část Husova náměstí. V po-
sledním bodu ke schválení rada ře-
šila podněty z březnového jednání 
Osadního výboru Byšičky. Citlivým 
tématem je kanalizace – v anketě 
23 vlastníků domů požaduje kla-
sickou gravitační kanalizaci, pou-
ze 3 vlastníci by akceptovali domov-
ní ČOV. Závěrečná diskuse už byla 
krátká, paní místostarostka infor-
movala o konání Farmářských trhů 
dne 21. 4. 2011.

8. jednání rady města se kona-
lo 18. 4. 2011, výjimečně v pondě-
lí. Z 28 bodů programu jich polo-
vina byla opět věnována pozemko-
vým, bytovým a nebytovým záleži-
tostem a věcným břemenům, a tak 
z důvodu rozsahu článku následu-
je přesun do druhé části jednání. 
V ní dostala slovo přizvaná ředitel-
ka Městské knihovny Lysá nad La-
bem, paní Václava Šolcová. Rada 
schválila doplněné znění zřizova-
cí listiny knihovny o činnosti, kte-
ré jsou přebírány z odboru školství 
a kultury – zejména pořádání kul-
turních akcí, vydávání Listů, orga-
nizaci tanečních kurzů. Dále rada 
posuzovala doplnění redakční rady 
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a diskutovalo se i o tom, jakým 
způsobem řešit narůstající rozsah 
(a s tím související) nárůst ceny za 
vydávání. V bodu č. 17 rada vzala 
na vědomí zprávu o tom, jak spo-
lečenské organizace prokazují po-
žadované údaje pro poskytnutí do-
tací na činnost s dětmi do 18 let. V 
bodu č. 19 byl předložen návrh na 
úpravu rozpočtu na rok 2011, ko-
nečnou podobu bude mít až po 
schválení v zastupitelstvu. Stejně 
tak zastupitelstvo bude schvalovat 
přijetí fi nančních darů od 10 sou-
kromých subjektů v souhrnné výši 
497 tis. Kč na výstavbu vodovodu 
v ulici Za Kruhovkou.

V bodu č. 22 rada schválila ná-
vrh zadávací dokumentace pro za-
kázku „Zavedení procesního řízení 
na MěÚ Lysá nad Labem“ a komi-
si pro hodnocení nabídek. V bodu 
č. 23 rada vzala na vědomí zápis ze 
stavební komise a uložila panu sta-
rostovi, aby v rámci stavebního říze-
ní projednal opatření týkající se bu-
doucího Obchodního centra Lysá 
n. L., mj. i již zmiňovaný chodník 
u čp. 1416 - 1417. V dalším bodu 
rada podpořila návrh nové ulice 
města – Průmyslová. První část je 
již hotová, druhá budoucí část po-
vede podél areálu Slovanu a vyús-
tí na Jedličkovu ulici. V bodu č. 25 
se diskutovalo o návrhu na zjed-
nosměrnění komunikace v Sídlišti 
u čp. 1455 - 1462. Návrh nebyl při-
jat. Také další bod se týkal Sídliš-

tě, a sice návrhů dopravně bezpeč-
nostní komise na rozšíření parkova-
cích ploch. Odbor SMI návrhy po-
soudí a předloží radě města na po-
sledním červnovém jednání. Bod 
č. 27 přinesl statistiku městské po-
licie o průjezdech nákladních aut 
v Mírové ulici v Litoli za období 
8. 3. - 31. 3. 2011. Sledování prů-
jezdů bude pokračovat ještě mě-
síc, údaje z kamer se porovnají se 
záznamy fi rmy Ars-Altmann a pak 
rada rozhodne, co dál. V posled-
ním bodu ke schválení byl předlo-
žen program nadcházejícího zase-
dání zastupitelstva, v němž 37 bodů 
ke schválení signalizuje opět „pro-
dlouženou“. Závěrečná diskuse 
byla věnována především informa-
cím z návštěvy v Senior Parku v So-
kolči. Investiční náklady na objekt 
s 25 byty pro 50 klientů činí zhru-
ba 25 mil. Kč. Prostředí pro klien-
ty je na úrovni, zajištění lékařské 
služby a ostatní péče rovněž. Pro-
bíhá příprava na Farmářské trhy, 
které se po úvodním představení 
v parku u Penny přesunou od květ-
na do areálu bývalé Fruty, čímž bu-
dou ukončeny diskuse o tom, zda 
vybírat nebo nevybírat poplatek za 
prodejní místa. 

2. zasedání zastupitelstva měs-
ta se konalo 27. 4. 2011, už po re-
dakční uzávěrce, a tak si informace 
přečtete až v červnu. 

Miloš Dvořák
tajemník MěÚ Lysá nad Labem

PŘISTAVOVÁNÍ KONTEJNERŮ
KVĚTEN 2011 

Velkoobjemové kontejnery se budou přistavovat 3. sobotu 
v měsíci, tj. 21. 5. 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.

Alena Durdanová, referent SMI

Obecně závazná vyhláška
č.7/2010 o místních poplatcích

Výzva

Schváleno usnesením Zastupitelstva města Lysá n. L. 22. 12. 2010.

Za psa v rodinném domě s 1 - 2 byty v Lysé n. L. a Litoli
1. pes  132 Kč
2. pes a další 550 Kč
Za psa v bytovém domě se 3 a více byty v Lysé n. L. a Litoli
1. pes  660 Kč
2. pes a další 1650 Kč
Za psa v rodinném domě  v Byšičkách a Dvorcích
1. pes  66 Kč
2. pes a další 275 Kč

Za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdov-
ského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem pří-
jmu, anebo poživatel sirotčího důchodu:
Za psa v rodinném domě s 1 - 2 byty v Lysé n. L. a Litoli
1. pes  88 Kč
2. pes a další 300 Kč
Za psa v bytovém domě se 3 a více byty v Lysé n. L. a Litoli
1. pes  200 Kč
2. pes a další 300 Kč
Za psa v rodinném domě v Byšičkách a Dvorcích
1. pes  44 Kč
2. pes a další 110 Kč

Miloš Dvořák, tajemník MěÚ Lysá n. L.

Upozorňujeme občany, kteří jsou majiteli psů a ještě neuhradili
poplatek daný obecně závaznou vyhláškou města o místních po-
platcích do 15. února, aby neprodleně poplatek zaplatili v hoto-
vosti v pokladně Finančního odboru MěÚ Lysá nad Labem nebo
platbou bezhotovostně na účet 19-0504268369/0800, variabilní 
symbol - 1341 a číslo známky psa. Variabilní symbol je důležitý pro 
identifi kaci poplatníka.                                

Alena Kopecká, fi nanční odbor

Ceny rámečkové sloupkové
inzerce v Listech
+DPH 20%
1 strana (A4)  4 000 Kč  800 Kč
1/2 str. (A5)  2 000 Kč  400 Kč
1/4 str. (A6)  1 000 Kč  200 Kč

š. x v.
9 x 10 cm     839 Kč  168 Kč
9 x 9 cm     757 Kč  151 Kč
9 x 8 cm     675 Kč  135 Kč
9 x 7 cm     593 Kč  119 Kč
9 x 6 cm     511 Kč  102 Kč
9 x 5 cm     429 Kč    86 Kč
9 x 4 cm     347 Kč    69 Kč
9 x 3 cm     265 Kč    53 Kč
9 x 2 cm     183 Kč    37 Kč
9 x 1 cm     100 Kč    20 Kč
9 x 0,5 cm (1 řádek) ZDARMA!

Uzávěrka je vždy 10. dne v předchozím měsíci!

Sleva při opakování inzerátu 3x a více - 20 %!

Text inzerátu zasílejte na email: listy@knihovnalysa.cz.

Při platbě na fakturu uvádějte při objednání fakturační
adresu, IČO a DIČ. Inzerci je možno zaplatit i v hotovosti 
v Městské knihovně.
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Město Lysá nad Labem prostřed-
nictvím projektového manažera ob-
jednalo dne 17. 2. 2011 Odborný 
posudek na zhodnocení aktuální-
ho stavu 24 ks vzrostlých stromů 
v parku na náměstí Bedřicha Hroz-
ného v Lysé nad Labem. Cílem po-
sudku je: 1) posoudit aktuální vita-
litu zdravotní stav a provozní bez-
pečnost stromů a určit, zda stro-
my ohrožují své bezprostřední okolí 
svým pádem či zlomy větví v koruně 
a 2) Rozhodnout, které stromy 
v parku je nutné z hlediska jejich 
aktuálního snížení vitality a stabili-
ty (provozní bezpečnosti) pokácet, 
které je vhodné na stanovišti zacho-
vat a ošetřit a to kdy a jakým způ-
sobem. Zhotovitelem posudku je 
Arbonet s. r. o., Dolská 2486/12, 

Zhodnocení vitality, zdravotního stavu a provozní bezpečnosti
24 ks vzrostlých stromů v parku na náměstí Bedřicha Hrozného 

Profi l města je součástí strategického plánu rozvoje města (SPRM)

Praha 9 – Horní Počernice. Jmeno-
vitě zpracovatel posudku Ing. Pavel 
Wágner a Ing. Marek Žďárský.

Jižní stromořadí v parku je tvoře-
no 14 ks lip srdčitých Tilia cordata 
Miller a 1 ks lípy velkolisté Tilia pla-
typhyllos Scop. Severní stromořadí 
v parku je tvořeno 9 ks jírovců ma-
ďalů Aesculus hippocastanum Linné 
a 1 ks  javoru mléče Acer platanoi-
des Linné. 

Je nutné stromy v parku po-
kácet, či je stačí pouze odborně 
ošetřit?

Závěrem odborného posudku je 
konstatování, že lípy srdčité č. 3, 8, 
10 (označeno pořadí od rohu s uli-
cí Komenského) jsou vitálně výraz-
ně oslabené, provozně nebezpeč-

né a množstvím zdravých, ale i pa-
togeny napadených tlakových větví 
v koruně (viz. lípa č. 8 s klanolíst-
kou na kmeni a kosterních větvích) 
a již poměrně silnými suchými vět-
vemi na obvodu svých korun. Tyto 
lípy je nutné pokácet a provést ná-
slednou výsadbu mladých lip velko-
listých na stejné místo tak, aby byl 
zachován současný ráz liniové vý-
sadby v  parku. K výsadbě doporu-
čuji použít nikoli lípu srdčitou, ale 
lípu velkolistou, která zcela jedno-
značně lépe snáší nepříznivé stano-
vištní podmínky na dané lokalitě. 
V severním stromořadí jírovců je 
nutné pokácet provozně silně ne-
bezpečný jírovec maďal č. 16 (na-
proti ČS a.s.). Spolu s ním doporu-
čujeme pokácet i dospívající, ale ne-

vzhledný a od obvodu pomalu pro-
sychající javor mléč č. 17. Oba tyto 
stromy doporučujeme nahradit no-
vými výsadbami jírovců. Pro tyto 
účely je možné použít jírovec pleťo-
vý Aesculus x Carda Hayne, který je 
téměř rezistentní vůči poškození lis-
tů klíněnkou jírovcovou.

Celé znění posudku č. 031101 
je zveřejněno na webových strán-
kách města do 30. 6. 2011 nebo 
je možné nahlédnout do originá-
lu u projektového manažera Jany 
Javorčíkové, budova MěÚ Lysá 
nad Labem, Husovo náměstí 23, 
II. patro, od schodiště doprava, 
č. dveří 46.

Jana Javorčíková
projektový manažer

Město Lysá n. L. 

Práce na vytvoření SPRM zača-
ly koncem února a v průběhu břez-
na. Pět pracovních skupin se sešlo 
na několika pracovních schůzkách, 
členové skupin si rozdělili úkoly 
a vyhledávali podklady a údaje 
z konkrétních oblastí: ekonomický 
rozvoj, infrastruktura města, bez-
pečnost ve městě, sociální rozvoj 
a lidské zdroje, životní prostře-
dí. Do práce se zapojili i členové 
zastupitelstva města, kteří zpraco-
vali „za domácí úkol“ své představy 
o tom, jakým směrem by se město 
mělo rozvíjet a jaké jsou jejich před-
stavy o budování města v časových 
horizontech let 2014, 2022 a 2030. 
Děkuji všem, kteří si s úkolem dali 
tu práci – jejich nápady určitě budou 
v plánu použity. V letním období pak 
dostane příležitost i veřejnost, aby 
se ke strategickému plánu vyjádřila, 
o formě a možnostech budou čtená-
ři informováni.

Důležitým datem byl 17. bře-
zen, kdy se odehrály porady všech 
skupin s konzultanty ze společnos-
ti LB plán. Byla dohodnuta osno-
va prvního dokumentu, který vznikl 
zhruba do poloviny dubna, a tím je 
Profi l města. Ten podává obrázek 
o historickém vývoji města a sou-
časném stavu a pro pozorného 
čtenáře je to zajímavé čtení. Na 
dalších schůzkách všech skupin 
14. dubna byl dokument o rozsahu 
asi 75 stran projednán a v některých 
bodech doplněn.

Dalším krokem pak bude analý-
za silných a slabých stránek města, 
možná rizika rozvoje, zdroje fi nan-
cování rozvoje. Odtud už vede přímá 
cesta k vytvoření Strategického plá-
nu rozvoje města Lysá nad Labem, 
který by měl být v létě předložen za-
stupitelstvu města ke schválení.   

Miloš Dvořák
tajemník MěÚ Lysá nad Labem

Od 1. 4. 2011 začala Městská knihovna Lysá nad Labem plnit funkci 
informačního střediska. Kromě již tradičních služeb bude knihovna po-
skytovat turistům informace o městě, jeho pamětihodnostech atd. Nová 
služba bude zajišťována v běžné pracovní době knihovny, ale novinkou 
je rozšíření na sobotní dopoledne od 9 do 13 hodin během turistické se-
zóny do 30. 9. 2011.  

Miloš Dvořák, tajemník MěÚ Lysá nad Labem

Městská knihovna rozšiřuje služby
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Krimi střípky
Dne 11. 3. 2011 od 23.00 do 

01.00 hodin proběhla na území 
města Lysá nad Labem bezpeč-
nostní akce zaměřená na podává-
ní alkoholu mladistvým v místních 
restauracích. Během této akce bylo 
zjištěno celkem 11 osob, kterým 
neměl být alkohol podán. V jed-
nom případě se jednalo o 14 letého 
mladíka, kterému dechová zkouš-
ka zjistila hodnotu přes 2 ‰. Oso-
by byly následně předány rodičům. 
Zjištěné skutky bude projednávat 
sociální odbor a v dalším případě 
byl dán podnět správnímu orgánu 
na zahájení správního řízení s od-
povědnou osobou restaurace.

Dne 21. 3. 2011 v 10.55 hodin 
přivedly na služebnu Městské po-
licie dvě ženy malou holčičku ve 
věku 3 let, která se sama pohybo-
vala u velmi frekventované silnice 
v ulici Družstevní a žádná dospělá 
osoba se v blízkosti nenacházela. 
Holčičku si strážníci převzali a ná-
sledně se jim podařilo zjistit jmé-
no a adresu, kde holčička bydlí. Po 
cca. hodině se podařilo zkontakto-
vat rodiče a holčička byla předána 
37 leté matce. Strážníci si vyslechli 
vysvětlení od matky, jak mohlo do-
jít k této situaci a vysvětlení bylo 
velmi jednoduché. Matka si odsko-
čila do lékárny pro léky, holčičku 
doma zamkla u televize a domní-
vala se, že vše proběhne v pořádku. 
Čiperná holčička, ale z rodinného 
domku v Lysé nad Labem odešla 
tím způsobem, že si v přízemí ote-
vřela okno, kterým vylezla a vyda-
la se mamince naproti směrem do 
centra města. O celé situaci byla 
vyrozuměna sociální pracovnice 
z odboru MěÚ, která celou událost 
s matkou ještě týž den projednala. 
Nakonec tedy celá věc měla šťast-
ný konec nebýt našich všímavých 
spoluobčanů, ale není snad potře-
ba zdůrazňovat, jak by to mohlo 

dopadnout v tom horším případě 
viz. „ANIČKA“.

Dne 2. 4. 2011 v 01.35 hodin 
prováděli strážníci asistenci policis-
tům z místního oddělení v restauraci 
v ulici U Braňky. Při příjezdu na mís-
to, zde byl nalezen zraněný 45 letý 
majitel restaurace, který měl v oblas-
ti břicha bodné zranění (zranění bylo 
lékařem vyhodnoceno jako středně 
těžké), které mu měl způsobit 41 letý 
muž z Lysé nad Labem. Na místo 
byla přivolána RZS, která zraněné-
ho muže převezla do zdravotnické-
ho zařízení v NBK. Dalším šetřením 
se podařily zjistit bližší informace 
o muži, který na majitele restaurace 
zaútočil nožem. Tohoto muže „ná-
silníka“ se podařilo dohledat v mís-
tě přechodného bydliště v Lysé nad 
Labem, odkud byl následně předve-
den na místní oddělení Policie ČR 
k provedení nezbytných úkonů k ob-
jasnění tohoto trestného činu. Ná-
slednou dechovou zkouškou na 
přítomnost alkoholu byla u muže 
naměřena hodnota blížící se ke 4 ‰ 
alkoholu. Okolnosti tohoto skutku 
jsou předmětem šetření Policie ČR.

Dne 10. 4. 2011 v 9.10 hodin při-
jala dozorčí služba telefonické ozná-
mení, že na místním nádraží sto-
jí osoba, po které pravděpodobně 
pátrá Policie ČR. Hlídka 17 letého 
muže s trvalým pobytem v Lysé nad 
Labem vyvedla následně z rychlíku, 
kterým chtěl odcestovat do Prahy. 
Muž se zpočátku snažil strážníkům 
namluvit, že si ho spletli s bratrem, 
po kterém Policie pátrá, ale násled-
nou lustrací u Policie ČR byla jeho 
pravá totožnost potvrzena: „jedná 
se o celostátně hledanou osobu“. Po 
tomto zjištění strážníci předvedené-
ho muže přenechali kolegům k pro-
vedení dalších opatření.

Luboš Zita,
zástupce ředitele MP

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

Matyáš Sommer
Matěj Kralčák
Matouš Nohejl

Lucie Krulišová
Jan Sekera

Ema Freibergová

Amálie Jirásková
Jakub Vlasta
Michal Vlasta

Dorota Ďurišová
Agáta Laibnerová

Vítání občánků
se  uskutečnilo dne 31. 3. 2011

Mezi občany našeho města byly přivítány tyto děti:

Blahopřání

       Cicero:
„Jarní čas nám představuje mládí, naznačuje nám plo-

dy, které můžeme od budoucnosti očekávat. Další období 
jsou přizpůsobena k žatvě a ke sklizni ovoce. Plody stáří, 
jak jsem již často řekl, tvoří bohaté vzpomínky a všechno 
dobré, co jsme dřív zakusili. Všechno pak, co se děje pod-

le přírody, musíme pokládat za dobré a užitečné.“

Městský úřad v  Lysé nad Labem blahopřeje jubilan-
tům, kteří oslavili své významné narozeniny a přeje 

jim dobré zdraví a pohodu do dalších let.

   Marcela Chloupková

85 let
Jaroslav Synek

80 let
Věra Mikšovská
Teodor Charuk

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme čtenáře Listů a všechny dopisovatele, 

že od 1. 4. 2011 dochází ke změně redakce Listů
města Lysá nad Labem a okolí. 

Adresa nové redakce je Městská knihovna,
Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem,

tel.: 325 551 255, e-mail: listy@knihovnalysa.cz

 
Děkujeme za spolupráci!      

Oznamujeme občanům, že byla 
městem zřízena a nově otevřena 
čekárna pro cestující v suterénu 
nové nádražní budovy v Lysé nad 
Labem.  Čekárna, sousedící s po-
kladnou pro cestující, byla předá-

na do správy ČD a poskytuje po-
hodlných 18 míst k sezení. Vstup 
je možný pouze s platnou jízden-
kou.

Ota Balík,
referent OSMI

Nová čekárna na nádraží v Lysé n. L.

Poděkování
REDAKČNÍ RADA LISTŮ DĚKUJE PaedDr. VĚŘE BODNÁROVÉ 
A KOLEKTIVU ODBORU ŠKOLSTVÍ A KULTURY ZA DOSAVAD-

NÍ PRÁCI PŘI VYDÁVÁNÍ LISTŮ MĚSTA LYSÁ NAD LABEM.

Články dodané po 10. dni v měsíci nebudou 
z technických důvodů otištěny v daném čísle.
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1.5. od 16.00 hodin
Polabské prozpěvování
v kostele sv. Jana Křtitele

1.5.
3. voříškiáda O Marlenčin dort
cvičiště u dostihového závodiště
www.superpes.cz

2.5. od 20.00 hodin
The Dead Class (UK)
v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz

3.5. od 16.30 hodin
Přemysl Otakar II.
beseda s PaedDr. Marií Kořínkovou
v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

4.5. od 19.00 hodin
Učíme se stonat, učíme se umírat
beseda s mjr. Mgr. Pavlem Rumlem
ve sborovém domě Českobratrské 
církve evangelické

6.5. od 20.00 hodin
NSOS, Zemědělské družstvo, 
Konec Konců
koncerty v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz

6.5. od 10.00 hodin
Solární a kosmetické přípravky 
pro děti
beseda v MC Parníček
www.mcparnicek.cz

7.5. od 20.00 hodin
Stephen Brandon (Australia)
v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz

8.5. od 9.00 hodin
Kladení věnců u příležitosti oslav 
osvobození od fašismu
na městském hřbitově

9.5. od 18.00 hodin
Luisa Kremerová
v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz

11.5. od 16.30 hodin
Kurz drátování
v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

12.5. od 20.00 hodin
Lucie Redlová
v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz

13.5. od 10.00 hodin
První pomoc u dětí
beseda v MC Parníček
www.mcparnicek.cz

13.5. od 20.00 hodin
Jacksontéka
v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz

14.5.
Mezinárodní agility závody SU-
PERPES 2011
cvičiště u dostihového závodiště
www.superpes.cz

14.5.
LES YEUX de la Téte (Francie)
koncert v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz

14.5.
Májový závod Superpes
www.superpes.cz

18.5. - 22.5.
Výstava NATURA VIVA 2011
Výstaviště Lysá nad Labem
www.vll.cz

20.5. od 10.00 hodin
Očkování dětí, důvody pro a proti

beseda v MC Parníček
www.mcparnicek.cz

20.5. od 20.00 hodin
Jamsession se Subway
v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz

22.5. od 14.00 hodin
Dětské odpoledne
s Inkou Rybářovou
na farské zahradě
labutova@seznam.cz

22.5. od 17.00 hodin
Koncert k 15. výročí
Chrámového sboru
v kostele sv. Jana Křtitele
pajilek@gmail.com

25.5. od 16.30 hodin
Kurz drátování
v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

25.5. od 20.00 hodin
Vinylotéka
v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz

27.5. od 10.00 hodin
Mléčná výživa, mlíčko s kaší
beseda v MC Parníček
www.mcparnicek.cz

27.5. od 21.00 hodin
BeeTee
Strict Sense, DJ Stone Deaf
v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz

28.5. od 13.00 hodin
V. květinové slavnosti 
na Bon Repos
Stará Lysá – Bon Repos
d.papackova@seznam.cz

Kulturní kalendář Květen / Červen  2011

Podrobnější informace o akcích se dozvíte na webových stránkách organizátorů.

28.5.
Krajská výstava psů společenských 
a loveckých plemen
Výstaviště Lysá nad Labem
www.vll.cz

28.5. od 13.00 hodin
Dětský den
dětský areál v Čechově ulici
blazekfra@atlas.cz

28.5. od 19.30 hodin
DS Jelita: Ducháčkové
divadelní představení v kině na 
Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz

28.5. - 29.5.
Memoriál Jiřího Vejlupka
Veslařský klub Lysá nad Labem
vklysa@seznam.cz

3.6. od 10.00 hodin
Psychomotorický vývoj dítěte
beseda v MC Parníček
www.mcparnicek.cz

3.6.
Z. Izer: Ve dvou se to lépe táhne
představení v letním kině
www.luftkinoklub.cz

7.6. od 16.30 hodin
Přemysl Otakar II. - pokračování
beseda s PaedDr. Marií Kořínkovou
v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

8.6. od 16.30 hodin
Kurz drátování
v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

10.6.
Tři sestry
koncert v letním kině
www.luftkinoklub.cz

Druhou dub-
novou sobotu 
navštívil naše 
město soubor 
Ribston Hall 
High School 
z města Glou-
cester z Vel-

ké Británie. Na čtyřicet studentů 
ve věku 11 - 18 let si pro své čes-
ké turné připravilo velmi zajíma-
vý repertoár, od světové klasiky 
až po soudobou hudbu. Tak ved-
le děl Beethovenových a  dalších 
světových mistrů předvedli mla-
dí účinkující zaplněnému evange-
lickému kostelu například i sklad-
bu od Eltona Johna. Koncert  byl 
propojením  vokálních skladeb 
a hudby orchestrální. A i když 
hra na hudební nástroje neby-
la vždy stoprocentní, koncert za-
čínajících hudebníků  publikum 
zaujal, což náležitě ocenilo dlou-
hým potleskem, po kterém při-

Ribston Hall High School v evangelickém kostele

šel i přídavek. Koncert ve spolu-
práci s Městem uspořádal Sbor 
českobratrské církve evangelic-
ké. I když  britšti studenti poby-
li v Lysé jen několik hodin, urči-
tě si rádi vzpomenou nejen na sa-
motný koncert, ale i na skvělé zá-
zemí, které jim připravili manže-
lé Vejnarovi spolu s farníky, a na 
milé přijetí starostou města, pa-
nem Mgr. Jiřím Havelkou.     

(jzk)
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   PROGRAM  Květen 2011   Husovo náměstí 25, Lysá nad Labem, mob.: 773 625 007

AKCE

Po 2.5. od 20.00 hodin
The Dead Class (UK)
- Punk / Alternative 
Villy - Guitar, vox. 
Jake - Bass, attitude.
Tony T - Drums, drums drums. 
Dog - woof, fucking woof.
vstupné: 80 Kč
 
Pá 6.5. od 20.00 hodin 
Punk-Rock párty
NSOS (Přerov), Zemědělské 
Družstvo (Kratonohy), Konec 
Konců (Praha) 
vstupné: 70 Kč

So 7.5. od 20.00 hodin
Stephen Brandon (Australia) 
“Urbanfolk”
Koncert originálního kytaristy, 
zpěváka a skladatele, který pochází 
z východní Austrálie, v současnosti 
žije v Berlíně a koncertuje po Evropě.
vstupné: 80 Kč

9.5. od 18.00 hodin
Luisa Kremerová:
Absolventský koncert
Večer plný různých hudebních 
stylů. Jazz, sambu, ale i modernu 
z dílny Víta Andršta, budete moci 
poslechnout v první půli koncertu, 
v druhé půlce koncertu nastoupí 
pop-punková kapela Season Crack. 
Hosté: Vít Andršt – příčná fl étna, 
saxofón, Ondřej Černohorský – 
klávesy, žáci ZUŠ Lysá nad Labem
vstup: volný

Čt 12.5. od 20.00 hodin 
Lucie Redlová
Koncert folk-rockové muzi-
kantky, členky skupiny Docuku, 
dcery známého písničkáře Vlasty 
Redla, která ve spoluprácí s isrkou 
kapelou The Walls v roce 2009 
vydala svou první sólovou desku 
s názvem První, poslední, která opět 
potvrdila, že si valašská melodika 
a mentalita rozumí s tou irskou.
vstupné: 70 Kč

Pá 13.5. od 20.00 hodin
Jacksontéka
vstupné: dobrovolné

So 14.5. od 20.00 hodin
Les Yeux de la Téte (Francie) 
– jazzpunk
Samuel Frin - saxofon, Luc Muteau 

- baskytara, Ivan Guerrand - bicí
Skupina vznikla v roce 1999 v Caen,
Normandie, Francie. V roce 2007, 
po řadě CD vydaných vlastními 
silami (hnutí DIY - Do It Yourself), 
konečně vychází ofi ciální debut 
L’Oeuf du Cyclone. Free-rock 
jazzové trio hraje v obsazení saxo-
fon, baskytara a bicí a hodně se 
svou hudbou přibližuje tvorbě 
rakouských Tres Hombres, ale je
jazzovější a hudebně mnohem ná-
paditější. Repertoár je směsí vlast-
ních a “šílených coververzí” či pře-
dělávek, stylový záběr sahá od 
F. Zappy a I. Stravinského až 
k A. Piazzolovi a J. Hendrixovi. 
vstupné: 100 Kč

St 25.5. od 20.00 hodin 
Vinylotéka
Téma první části: “Women in mu-
sic”, poté prostor pro vaše vinyly – 
kvalitní technika k dispozici.
vstup: volný

Pá 27.5. od 21.00 hodin
BeeTee
Strict Sense (houseový projekt; 
Neratovice), DJ Stone Deaf 
(Neratrovice), Nasty & Sunfl ower 
Bitches DJ’s - Nostalgická house-
ová noc pod taktovkou Sunfl ower 
bitches. Přijďte si zavzpomínat!
vstupné: 50 Kč

So 28.5. od 19.30 hodin
DS Jelita: Ducháčkové
Nymburský divadelní soubor 
JeLiTa uvádí novou hru z pera Lu-
míra Kubátka. Duchařská komedie 
z neživota jednoho hřbitova. 
Zneuznaný spisovatel Vilém Zá-
ducha se jednou přesně o půlnoci 
zastřelí. Jako nový duch svým 
přístupem otřese konzervativní 
Radou starších, najde si milenku,
zkouší duchařské možnosti, ale 
jeho posmrtný život komplikuje 
jistý po moci toužící chlapík... 
vstupné: 60 Kč

KINO

St 4.5. od 20.00 hodin
Králova řeč 
Po smrti otce, krále Jiřího V. (Micha-
el Gambon) a skandální abdikaci
svého bratra, je Bertie (Colin Firth), 
trpící vadou řeči, nečekaně koruno-
vaný králem Jiřím VI. Země stojí 
na prahu 2. světové války a zoufale 

potřebuje silného vůdce. Proto se 
stekává s excentrickým terapeutem 
řeči Lionelem Loguem (Geoffrey
Rush). Po tuhém začátku se tito
dva ponoří do neobvyklého způso-
bu léčby a časem mezi nimi vznik-
ne nenarušitelné pouto. Krále Jiří-
ho (Bertieho) čeká zásadní řeč v rá-
diu, která má inspirovat anglický 
lid a spojit jej ve válečné bitvě proti 
Německu... 
Historický / Drama / Velká Británie / 
Austrálie / USA / 2010 / 118 min.
vstupné: 90 Kč

Čt 5.5. od 20.00 hodin
Fighter
Christian Bale kraluje sociálnímu 
dramatu, které je zároveň boxer-
ským fi lmem s Markem Wahlber-
gem v hlavní roli. Tyhle dvě věci se 
ale nebijí, naopak jsou organicky 
propojeny do emocionálně vtahu-
jícího celku, který se špatně ška-
tulkuje. Cesta k fi nální bitvě je 
v tomhle případě plná skvělých 
hereckých výkonů, krutých vzta-
hových veletočů a především u-
přímné moderní fi lmařiny, jakou 
bychom v kinech potřebovali vidět 
častěji. 
Drama / Sportovní / Životopisný / 
USA / 2010 / 115 min.
vstupné: 90 Kč

Út 10.5. od 20.00 hodin
Gulliverovy cesty
Jack Black hraje Lemuela Gulli-
vera, obyčejného chlápka, který 
třídí poštu v redakci newyorských 
novin a sní o tom, že z něj bude 
autor cestopisů. Podfukem se mu 
podaří přesvědčit editorku Darcy, 
kterou tajně miluje, aby ho pověřila 
napsáním článku o Bermudském 
trojúhelníku. Během výpravy na 
Bermudy Gulliver ale ztroskotá 
a dostane se do dosud neobjevené 
země Liliputánů... 
Komedie / Dobrodružný / Rodinný / 
USA / 2010 / 85 min.
vstupné: 90 Kč

St 11.5. od 20.00 hodin
projekce DVD v kavárně kina
Mozartova sestra
Příběh začíná v roce 1763 a sleduje 
namáhavý život Mozartovy rodiny 
na cestách kočárem z jednoho 
královského dvora na druhý, kde 
šlechta žasne nad zázračným 
talentem mladého Wolfganga. 

kinoklub

Ale skvělá zpěvačka, cembalistka, 
houslistka Nannerl, Wolfgangova 
o pět let starší sestra, byla jako první 
známa jako zázračné dítě rodiny...
Drama / Francie / 2010 / 120 min.
vstupné: 70 Kč

So 14.5. od 15.00 hodin 
HOP             
Hlavním hrdinou snímku je veliko-
noční zajíček Hop snící o budouc-
nosti rockové hvězdy. Jednoho dne 
však Hopa přejede autem Fred, 
mladý ulejvák, u kterého se v tu 
chvíli probudí něco jako černé svě-
domí. Vezme Hopa domů a slíbí 
mu, že se postará jak o něj, tak 
o část jeho velikonočních povin-
ností. Oba nesourodí spolubydlící 
se však velmi rychle naučí, že je čas 
dospět.
Komedie / USA / 2011 / 95 min.
vstupné: 90 Kč

Út 17.5. od 18.00 hodin
Máma mezi marťany 
Vyneste odpadky, snězte bro-
kolici – kdo potřebuje maminky? 
Devítiletý Milo zjistí, jak moc 
potřebuje svoji maminku, až když 
ji unesou Marťané, kteří plánují, že 
ukradnou její „maminkovství“ pro 
své vlastní potomky. Film ukazuje 
Milovu výpravu, kterou podnikne 
pro záchranu své maminky. 
Animovaný / USA / 2011 / 88 min.
vstupné: 90 Kč

St 18.5. od 20.00 hodin
Obřad
Film Obřad je inspirovaný skuteč-
nými událostmi, sleduje poněkud 
skeptického amerického studenta 
kněžského semináře Michaela Ko-
vaka (Colin O’Donoghue), který 
navštěvuje školu exorcizmu ve 
Vatikánu. Michael se během svého 
pobytu v Římě seznámí s neorto-
doxním knězem Otcem Lucasem 
(Anthony Hopkins), který mu uká-
že i temnou stranou jeho víry... 
Drama / Thriller / Horor / USA / 
2011 / 112 min.
vstupné: 90 Kč

Čt 19.5. od 20.00 hodin
Hlavně nezávazně
Po Černé labuti si Natalie Portman 
střihla odlehčený žánr společně s 
Ashtonem Kutcherem.Hlavním 
tématem fi lmu je:”Můžou spolu 
kamarádi jenom spát, aniž by se to 
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PŘIPRAVUJEME

zvrhlo do srdceryvné lovestory?” 
Kdo ví, jak je to v reálu, ale v téhle 
romantické komedii to rozhodně 
jiskří jak má.
Komedie / Romantický / USA / 
2011 / 108 min.
vstupné: 90 Kč

Ne 22.5. od 20.00 hodin
Banksy
Legendární streetartista a graffi ti
writer Banksy, který ani přes nomi-
naci na Oscara neodhalil svoji 
identitu, vstupuje do českých kin se 
svým provokativním mystifi kačním 
dokumentem o street artové scéně. 
Excentrický francouzský majitel 
obchodu Tonny Guetta, který má 
stovky hodin záznamů graffi ti 
akcí, marně pátrá po tajemném 
Banksym a sám se po jeho vzoru 
rozhodne stát kultovním umělcem. 
Dokumentární / Komedie / USA / 
Velká Británie / 2010 / 87 min.
vstupné: 90 Kč

So 22.5. od 20.00 hodin
projekce DVD v kavárně kina
Dům košaté lásky
Rodinný psychoterapeut Juhani 
a lektorka obchodu Paula se roz-
hodnou rozdělit své dlouholeté 
manželství civilizovanou cestou. 
Zatím bydlí ve společném domě na 
břehu jezera a ani jeden se z něj
nechce stěhovat. Určí si jasná pra-
vidla společného soužití, aby je 
hned vzápětí porušili... Režisér 
Kaurismaki má stále nevyčerpanou 
inspiraci...
Komedie / Drama / Finsko / 2009 / 
102 min.
vstupné: 70 Kč

Út 24.5. od 15.00 hodin 
Tour de Labe Handicap
Dokument o mapování bariér na
Labské stezce. Režie: Silvie Dymá-
ková, předfi lm: Bariéry – 6 min., 
autor: Jan Ritter a Libor Kozák
vstupné dobrovolné

Čt 26.5. od 20.00 hodin
projekce DVD v kavárně kina
Hitler v Hollywoodu
Perfektní mystifi kační dokument 
o jednom zmizelém režisérovi 
a pátrání po jeho fi lmech. Je tu
všechno: spiknutí, honičky, špionáž,
nečekané zvraty. Možná že se až 
příliš hraje na notu “zlý Hollywood 
utlačuje evropskou kinemato-
grafi i”, ale o to zase až tak nejde.
Drama / Belgie / Francie / 2010 / 
85 min.
vstupné: 70 Kč

So 28.5. od 15.00 hodin
Čertova nevěsta
Osvědčený pohádkový režisér 
Zdeněk Troška se vrátil s novou 
pohádkou. Děj vychází z pohádky 
Spravedlivý Bohumil od Boženy 
Němcové. Můžete se těšit na klas-
ické čerty, hrdiny s dobrým srdcem, 
srandovní padouchy a také klasické 
pohádkové propriety. Tentokrát se 
princezna bude zachraňovat před 
svatbou s Luciferem. 
Pohádka / Česko / 2011 / 90 min.
vstupné: 90 Kč

Út 31.5. od 20.00 hodin
Piráti z Karibiku
Johnny Depp se nenechal dlouho 
přemlouvat k návratu své ikonické 
role kapitána Jacka Sparrowa, 
takže Jerry Bruckheimer mohl roz-
jet další kolo pirátských dobro-
družství. Tentokrát bude  pátrat po 
fontáně mládí, zjistí ale, že mu po 
krku jde padouch jménem Black-
beard a jeho dcera. Když ho donutí, 
aby vstoupil na palubu Queen 
Anne’s Revenge, lodi obávaného 
piráta Černovouse (Ian McShane), 
Jack se ocitá v nečekaném dobro-
družství, kde neví, koho se obávat 
více: Černovouse nebo ženy ze své 
minulosti.
Akční / Dobrodružný / Fantasy / 
USA / 2011 / 141 min.
vstupné: 90 Kč

AKCE
3.6.  Zdeněk Izer: Ve dvou se to 
 lépe táhne – představení 
 v letním kině
10.6.  Tři sestry – koncert v letním 
 kině
18.6.  Francouzský večírek, 
 Míra Kemel – koncert, 
 výstava obrazů,...
25.6.  LuftFest
 od 14.00 hodin, letní kino 
 v zámeckém parku, Lysá n. L.
 Divadélko Paleček: Lesní 
 prázdninová pohádka pro 
 všechna děťátka, A-Z divad-
 lo: divadélko pro děti (název 
 bude doplněn), Bubble
 Show - originální bublinová 
 show bublináře M. Kodeše, 
 Divadlo DNO - Svět podle 
 Fagi, Pavel Dobeš a Tomáš 
 Kotrba, Canja Rave (BR) 
 - Minimalist / Pop Punk / 
 Rock, Monika Načeva 
 & Justin Lavash (UK), 
 Pavel Fajt – Kabinet Dr. Ca-
 ligariho, Musclebound 

 Grotesque (UK), další kapely 
 v jednání.
 V případě nepříznivého poča-
 sí se festival přesouvá do stá-
 lého kina na Husově náměstí. 

FILMY
4.6.  Rychle a zběsile 5
10.6.  Tři sestry
11.6.  Medvídek Pú
17.6.  Czech Made Man
24.6.  Vřískot 4
28.6.  Medvídek Pú – školní před-
 stavení – možno objednávat 
 na tel.: 602 258 582
29.6.  Kung fu panda 2

Rezervace prostřednictvím SMS 
na tel.: 602 258 582.

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

Nová otevírací doba kavárny:
PO - NE   12 - 24

VOLNÉ PROSTORY
K PRONÁJMU
Nabízíme obchod (bývalé Pas-
partování) vedle kina k pronájmu
- 25 m2 / wi-fi  / wc / levně.
Informace na tel.: 773 625 007

III. lysecký okrsek SDH Lysá nad Labem, SDH Byšičky,
SDH Dvorce, SDH Stará Lysá a SDH Milovice

pořádají

5. 6. 2011 ve Staré Lysé

X. ročník závodu
„Branné všestrannosti 

o pohár města Lysá nad Labem“
Zahájení soutěže je v 10.00 hodin. 
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 Originální jaro
 Výtvarné dílny pro dospělé
 v Lysé nad Labem

Kde?  Fajn klub, Poděbradova 1707

Kdy? Každé květnové pondělí od 17.30 do 19.00 hodin

Co vyrobíme? 2. 5. Koženkové brože - oživte svůj šatník 
 nepřehlédnutelnou ozdobou, která je právě “in”

 9. 5. Lucerničky z měděné fólie - originální 
 dekorace do bytu nebo k zahradnímu posezení

 16. 5. Šperky z fi ma - blýskněte se originálním 
 jarním náhrdelníkem z vlastnoručně vyrobených 
 korálků

 23. 5. Découpage - vytvořte si originální 
 květináč s nádechem jara. Možnost dekorovat 
 i vlastní donesené předměty - skvělá příležitost  
 jak oživit zaprášené kousky

 30. 5. Malba na sklo - oživte svůj stůl originální 
 vázou vlastní výroby. Vytvoříte krásnou 
 a efektní dekoraci.

Za kolik? Kurz / 90 minut / 250 Kč / všechny pomůcky 
 a materiál v ceně
 Kurz malby na sklo / 120 minut / 300 Kč / 
 včetně skleněné vázy

Na kurzy se můžete hlásit na telefonu 777 141 243 nebo e-mailu: 
klubfajn@seznam.cz, vždy do středy předchozího týdne. Kurz se 
otevírá pro min. 4 osoby. Platba na místě.

www.klubfajn.estranky.cz

Klub
Fajn

Městská knihovna Lysá nad Labem vyhlašuje

15. ročník fotosoutěže
Na tato témata:

1. „I cesta je cíl“
2. „Volný čas s knihou“

Do soutěže se může přihlásit každý s max. počtem 5 fotografi í 
na každé téma (celkem 10 fotografi í) min. formátu 13x18 cm.

Každý snímek označte těmito údaji:
1) vybrané téma
2) název fotografi e
3) jméno a příjmení autora
4) adresa bydliště

Autoři nejúspěšnějších fotografi í budou oceněni peněžními poukáz-
kami na nákup zboží dle vlastního výběru v prodejně Elektro-
centrum Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 185, v hodnotě:

1. místo – 2 000 Kč | 2. místo – 1 000 Kč | 3. místo – 500 Kč

Fotografi e odevzdejte do 30. 9. 2011 v Městské knihovně.

Výsledky vyhodnocení nejlepších fotografi í budou zveřejněny 
v měsíčníku Listy města Lysá n. L. a na www.knihovnalysa.cz. 
Fotografi e, které získají cenu, se autorům nevrací, ostatní fotografi e 
bude možno vyzvednout po 30. 11. 2011 v Městské knihovně.

PRO DĚTI
každý čtvrtek od 16.00 hodin
Cena 50 Kč včetně materiálu
Seznámíme děti s jednoduchými technikami a postupem práce 
s keramickou hlínou.
Menší děti tvoří za pomoci svých rodičů.
Samozřejmostí je individuální přístup k dětem různých věkových 
kategorií.
Tvořivý proces může sloužit jako komunikační prostředek k vyjádření 
potřeb, pocitů a přání.
Děti si prohlubují výtvarné a motorické dovednosti - zejména jemnou 
motoriku. Při práci s hlínou dochází ke zklidnění a zlepšení koncen-
trace.
Důležitý je tvůrčí proces, uspokojivý je však zejména výsledek, kdy 
z beztvaré hroudy vznikne např. fi gurka oblíbeného zvířátka, nebo 
hrneček pro babičku :-)

PRO DOSPĚLÉ       
každý pátek od 19.00 hodin bez objenání
Ukážeme Vám, jakými technikami se dá dělat keramická věc, ale co 
si vymyslíte, je úplně na Vás. Kdo by neměl vůbec žádné zkušenosti, 
můžeme začít u výrobků, jako jsou jednoduché hrníčky, misky a vá-
zičky z točených válečků. Zvonečky, fi gurky a svítilny z plátů nebo 
reliéfní plakety a ozdobné kachlíky na zeď, či věšáčky s oblíbeným 
motivem vašich dětí do jejich pokojíčku. 
Vyrobit si podle vlastní představy lampičku na svíčku do ložnice, 
aromalampičku do obyváku, svítilnu do zahrady, hrnek na své 
oblíbené kafe (čaj, víno,...) a k tomu třeba ještě zvonečky pro své 
blízké....to je myslím Fajn pocit.

Fajn klub, Poděbradova 1707, Lysá nad Labem, tel.: 777 141 243,
www.klubfajn.estranky.cz

Klub
Fajn

KERAMIKA 
Pro všechny, kdo mají chuť tvořit 
a těšit se z toho, když hlína pod 
rukama získává svůj tvar.
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Přemysl
Otakar II.
(pokračování)

7. června 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:
Mary Higgins Clark, Kdo tě hlí-
dá – Vlastimil Vondruška, Klášter-
ní madrigal – Alec Palmer, Ztra-
cené město – Lenka Teremo-
vá, Útěky tam a zase zpátky -  Til-
ly Bagshawe, Podle nových pravi-
del – Bonnie Vanak, Návrat krá-
lovny – Zuzana Zemanová, A je to 
v kýblu! – Marie-Laure Picat, Než 
odejdu navždy – Egon Hostovský, 
Nezvěstný – C. M. Palov, Ohnivé 
kameny – Manda Scott, Boudica 

– Ve znamení hada – Steve Berry, 
Císařova hrobka – Martin Ryšavý, 
Vrač – Stephen King, Nespavost – 
Tana French, Podoba – Geraldine 
Brooks, Stvořitelé a spasitelé 

Naučná literatura pro dospělé:
Zuzana Francková, Římské ob-
rázky – František Cinger, Český 
osud: naše 20. století očima spi-
sovatelů – Jan Čáka, Toulání po 
Brdech – Sandra F. Rief, Nesou-
středěné a neklidné dítě ve škole 

– Ivan Brož, Elitní špióni – Lynn 
Santa ucia, Ženy, které změnily 
svět – Petr Dvořáček, Místa české 

Výběr nových knih z fondu 
městské knihovny

historie – Dušan Třeštík, Počátky 
Přemyslovců – Cyklotoulky s dět-
mi, vozíkem a nočníkem  

Beletrie pro děti:
Hana Lamková, Matylda – Jan 
Řehounek, Pověsti z Kaplanky, 
aneb, Co si vyprávěli nymburš-
tí skřítci Nárožníčci – Rainer M. 
Schröder, Bratrstvo svatého grálu 

– Maggie Stiefvater, Váhání – Věra 
Řeháčková, To se může stát každé 
holce – Mary Pope Osborne, Dob-
rodružství v době ledové – Vác-
lav Dušek, Tři mušketýři – Arnošt 
Goldfl am, Standa a dům hrůzy 

– Paola Zannoner, Dance! – Lau-
ren Maracle, Dvanáct

Naučná literatura pro děti:
Karen Gravelle, Vše o dospívání – 
otevřené odpovědi pro kluk

Kurz drátování
11. a 25. května 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:

Komedie:
Scooby – Doo! – Prokletí nestvů-
ry z jezera

Ač kalendář hlásá 1. dubna, 
24 malých spáčů v městské knihov-
ně nebylo aprílem, ale příjemnou 
realitou. Rok se s rokem sešel a my 
společně přivítali další Noc s Ander-
senem. Letos se ke slavnému dán-
skému pohádkáři připojil neméně 
známý český spisovatel Václav Čtvr-
tek. Právě v dubnu si připomínáme 
sté výročí jeho narození. Postavičky 
Rumcajse, Manky, Cipíska, hajného 
Robátka s jelenem Větrníkem či ne-
zapomenutelný skřítek Hajaja pro-
vázely nejednu generaci dětských 
čtenářů a diváků.

Úderem páté hodiny odpolední 
se letošní účastníci Noci s Anderse-
nem začali pomalu scházet v měst-
ské knihovně. Po přivítání byla vylo-
sována 4 družstva. Všechna barevně 
rozlišená družstva se vrhla s nadše-
ním do plnění různých úkolů, které 
pro ně knihovnice připravily. Nechy-
běla pohádková křížovka ani „nauč-
ná stezka“ po našem městě. Během 
cesty měli děti možnost se seznámit 
hravou formou s významnými lyský-
mi rodáky. V závěru putování došlo 
k objevu sladkého pokladu ukrytého 
ve starodávné truhlici. 

Při putování po městě nám všem 
vyhládlo a těšili jsme se do vlídných 
prostor knihovny na voňavou večeři. 
Kuřecí řízeček nám dodal energii na 
další „dovádění“. Před námi bylo ne-
trpělivě očekávané dělení sladkého 
pokladu a výtvarná dílnička, ve kte-

Čtvrtek v pátek v knihovně
ré jsme si vyrobili jarní kytičkovou 
výzdobu do květináče. Samozřejmě 
jsme nezapomněli na to nejdůležitěj-
ší – a to na ČTENÍ! 

Letos jsme četli ukázky z nových 
knih Miloše Kratochvíla „Puntíká-
ři“, „Duchaři“ a „Kouzláci“. Tyto 
knihy jsou psány vtipným jazykem, 
který je současným dětem blízký 
a při společném čtení se neba-
vili jen děti, ale i knihovnice. 
Při četbě se nám podařilo obje-
vit správné odpovědi na 3 otázky,
které pro letošní Noc s Ander-
senem připravilo nakladatelství 
Mladá fronta. Správné odpovědi 
jsme odeslali během noci do Mla-
dé fronty a při troše štěstí může-
me vyhrát i pěkné knižní ceny, kte-
ré jsou určeny pro knižní fond vylo-
sované knihovny.

Celý večer opět rychle utekl  nám 
nezbývalo nic jiného než rozdat 
všem účastníkům knižní dárečky 
včetně diplomu a písničkového CD. 
Po večerním čištění zoubků na nás 
už čekaly pohodlné spacáky, ze kte-
rých jsme sledovali pohádkové fi lmy 
na dobrou noc.

Sobotní slunečné ráno jsme při-
vítali pořádnou snídaní a už zbývalo 
jen trochu málo času na rozloučení 
a v 9 hodin jsme se už rozcházeli do 
svých domovů dospat dlouhou noc 
a užít si zbytek krásného jarního ví-
kendu.

M. Baštecká
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Na letošní jaro naplánovali členo-
vé spolku dvě besedy – první z nich 
byla věnována historii a současnosti 
nedalekého Kerska, druhá pak histo-
rii hotelu Král, později Polabí a dnes 
hudebnímu klubu Calypsso.

Dne 17. 3. 2011 se v Zámecké vi-
nárně sešlo asi třicet návštěvníků, 
aby si vyslechli něco z historie osa-
dy Kersko. O přivítání hosta večera, 
pana Mgr. Václava Kořána, se po-
starala paní Marie Beníková, bývalá 
ředitelka Domova na Zámku, dnes 
obyvatelka uvedené osady a jedna 
z hybných sil kulturního života 
v Kersku. Pan Kořán je patriotem 
Kerska, rodinné kořeny jsou s Ker-
skem spojeny a to se projevuje v jeho 
výborné znalosti historie. Povídání 
začal vskutku z gruntu – už od dru-
hohor, ale bylo to zajímavé a poutavé 
vyprávění bývalého pedagoga, takže 
posluchači ani čas nesledovali. 

Vlastní osada měla pohnutou his-
torii, začínající v 10. století a lze vy-
sledovat asi 3 hlavní vlny rozvoje. Ta 
poslední, nám nejbližší, začala v po-
lovině 30. let minulého století, kdy 
statkář Josef Hyross rozparceloval 
Kerský les sítí pravoúhlých alejí a za-
čala výstavba rekreačních usedlostí, 
hlavně pro pražské „lufťáky“. Dnes 
má osada asi 400 budov.

Ze známých obyvatel jmenuj-
me alespoň spisovatele Bohumila 
Hrabala a cestovatele a spisovatele 
F. A. Elstnera. Všeobecnou známost 
přinesl Kersku Menzlův fi lm pod-
le Hrabalova díla „Slavnosti sněže-
nek“, v němž řada postav v Kersku 
skutečně žila nebo ještě žije. Konec-
konců do Hájenky si můžete zajít 
i v dnešních dnech na kančí pe-
čeni se šípkovou omáčkou anebo 
s knedlíkem se zelím.

Besedy Spolku rodáků a přátel města Lysá nad Labem
Asi nejznámější pamětihodností 

je Pramen sv. Josefa, kde z vrtu hlu-
bokého 89 metrů vytéká minerálka 
Kerka se zvýšeným obsahem sirovo-
díku, železa, jódu a lithia.

O současný kulturní život peču-
je také Lesní ateliér Kuba. V závě-
ru večera vystoupila paní Kubová 
a pozvala nejen přítomné, ale i čte-
náře Listů, na sobotu 21. 5. 2011 
do zahrady ateliéru, kde se bude 
konat 10. ročník Hrabalova Ker-
ska.

Další besedou dne 7. 4. 2011 bylo 
spíše pásmo vzpomínek, a to na 
téma „Král v hotelu Král aneb Vzpo-
mínky advokáta“. Hostem veče-
ra byl pan JUDr. Václav Král, který 
účastníky večera provedl dvěma blo-
ky povídání: 1) Historie hotelu Král, 
2) Zážitky z cest, z advokátní praxe 
a literární činnost. Návštěvníci se se-
šli stylově (jak jinak) v bývalém hote-
lu Král, v dnešní podobě v hudebním 
klubu Calypsso. 

Výchozím bodem povídání byl rok 
1926, kdy Královi rodiče zakoupi-
li původní hotel U Spalů, rozšířili ho 
a přistavěli taneční sál. Za první re-
publiky byl hotel centrem společen-
ského života města. V době protek-
torátu sloužil výhradně k ubytování 
německých vojáků, v sále se promí-
taly německé fi lmy a Češi sem sko-
ro vůbec nechodili. Po válce byl hotel 
vrácen rodině Králů, ale po několika 
málo letech sem byl dosazen národ-
ní správce a pak hotel převzaly Re-
staurace a jídelny. Na chod zařízení 
už Královi neměli vliv, ale nutno při-
znat, že na dobu, kdy byl vedoucím 
pan Ing. Bohumil Kolací, vzpomína-
jí mnozí dodnes. 

Po roce 1989 se už nepodařilo vrá-
tit hotelu lesk společenského centra, 

které i za doby socialismu nahra-
zovalo kulturní dům, tak chybějící 
v dnešních dnech. 

Vzpomínky pana JUDr. Krále byly 
doprovázeny promítáním zázna-
mů z Pamětní knihy hotelu, kde ve 
30. letech vystupovala řada praž-
ských umělců, např. pěvec Eduard 
Haken, herec Jaroslav Vojta, hereč-
ka Růžena Šlemrová atd.

Přestávku bylo možné využít k ob-
čerstvení z Vinotéky Blažek; k občer-
stvení ducha pak bylo možné zakou-

pit některou z knih pana Krále, kte-
rý ji ochotně zájemcům podepsal. 
Druhá část besedy byla věnována 
vzpomínkám z cest po světě, které 
JUDr. Král jako právník podniku 
Pragoexport uskutečnil.

Na závěr článku děkuji touto ces-
tou jak Domovu na Zámku, tak 
panu Ivanu Ročejdlovi, kteří nám 
velmi ochotně vyšli vstříc při organi-
zování besed a pomohli vytvořit ná-
vštěvníkům příjemné prostředí.

Miloš Dvořák

FARNÍ CHARITA  LYSÁ NAD LABEM

s INKOU RYBÁŘOVOU
22. května 2011 ve 14.00 hodin

Vás zve na

DĚTSKÉ
ODPOLEDNE

na farské zahradě



                         5/2011 LISTY města Lysé nad Labem  12

Každému, kdo se 11. března 
2011 podíval na internet či na zprá-
vy v televizi, se naskytl děsivý ob-
raz přírodní katastrofy v Japonsku. 
V dalších dnech jsme pak se smut-
kem v duši mohli sledovat následky 
ničivého zemětřesení a vlny tsuna-
mi, která se přehnala přes japonské 
pobřeží. 

Pohled na lidské utrpení, byť ode-
hrávající se na druhém konci svě-
ta, ve většině z nás vyvolává soucit 
a potřebu nějakým způsobem po-
moci. Proto, když od paní učitelky 
Aleny Žákové vzešel nápad uspo-
řádat charitativní koncert, neřeši-
li jsme, jestli ho uspořádat, ale kde, 
kdy, kdo bude vystupovat, jak se 
koncert zabezpečí. Spolupořadate-
lem se stalo kino LUFT, které nám 
poskytlo sál bez nároku na pro-
nájem, bezplatně zajistilo osvětle-
ní a ozvučení koncertu, dalo vytvo-
řit velmi poutavý plakát a reklamní 
bannery. Dalším subjektem, který 
se do organizace akce zapojil, byla 
Střední škola oděvního a grafi ckého 
designu, která v rámci koncertu na-
bídla k prodeji mimořádně zdařilé 
grafi cké práce svých studentů.

Volba termínu padla na 11. dub-
na 2011 - shodou okolností přesně 
na den po měsíci od katastrofálních 
událostí. Mimořádná akce si žádá 
také mimořádný program. Proto 
na koncertě vystoupili jako sólisté 
především žáci, kteří získali oceně-
ní v okresních a krajských kolech le-
tošních soutěží. Do programu bylo 
třeba zapojit co nejvíce dětí - chtě-
li jsme co největšímu počtu žáků 
zprostředkovat dobrý pocit z toho, 
že mohou tím, co umí, někomu po-
moci. Vystoupení pěveckého sboru 

a orchestru, které jsou nejpočetněj-
šími soubory ve škole, tedy nebylo 
náhodné. 

Po všech přípravách jsme s netr-
pělivostí očekávali, kolik návštěvní-
ků se na naši společnou akci dosta-
ví. Plný sál kina nás velmi mile pře-
kvapil, stejně jako dlouhotrvající 
potlesk po jednotlivých žákovských 
výkonech. Věříme, že návštěvníci 
koncertu s námi strávili příjemných 
cca 95 minut, a odnesli si (kromě 
hřejivého pocitu z pomoci potřeb-
ným) i hezký kulturní zážitek.

A co všechny zainteresované po 
vydařeném koncertě potěšilo nej-
víc? Celková vybraná částka z dob-
rovolného vstupného a prodeje vý-
tvarných prací činila neuvěřitel-
ných 17 200 Kč! Suma byla ihned 
12. 4. 2011 zaslána na konto or-
ganizace ADRA č.40284028/0300 
s variabilním symbolem 394 urče-
ným na humanitární pomoc Japon-
sku.

Chtěli bychom touto cestou po-
děkovat všem, kteří se podíleli na 
přípravě koncertu – žákům a uči-
telům ZUŠ F. A. Šporka, Lucii Jur-
síkové (kino Luft) a Monice Kame-
níkové ze Střední školy oděvního 
a grafi ckého designu. Na propagaci 
koncertu spolupracovali také Moni-
ka a Pavel Krejčí, tiskárna a vydava-
telství M–Inzert (plakáty A3 30 ks),  
Aleš Urban, reklamní agentura Stu-
dio Aleš (bannery), Ondřej Junek 
a Kateřina Blahutová, reklamní 
agentura Stick Art (400 ks letáků).

Děkujeme Vám všem, kdo jste 
přispěli na pomoc zemětřesením 
postiženému Japonsku! 
 Za pořadatele

Bc.Vlasta Blažková

Koncert pro Japonsko

O b c h o d -
ní akademie 
v Lysé n. L. 
se ke kon-

ci měsíce března zúčastnila třetí, 
poslední etapy projektu Comeni-
us. Tento projekt je fi nancován ze 
zdrojů Evropské unie. 

V první části projektu na jaře 
2010 uvítala naše škola němec-
ké a anglické studenty zde v Lysé 
nad Labem, druhá část se kona-
la na podzim 2010 v anglické ško-
le Dereham Neatherd High Scho-
ol a nyní nás hostila německá škola 
Humboldt-Gymnasium Radeberg. 

Do Radebergu nás odjelo celkem 
14 žáků. Všichni jsme byli ubyto-
váni v hostitelských rodinách. Na-
ším hlavním úkolem bylo připra-
vit výstavu na téma „Změny před 

a po pádu železné opony“. Měli 
jsme spoustu pěkných nápadů, vý-
stava se vydařila. Také jsme navští-
vili mnoho zajímavých míst, např. 
vězení politických vězňů v Bautze-
nu a Berlín. Zde jsme si prohlédli 
muzeum Berlínské zdi a absolvovali 
jsme okružní jízdu po městě.

Celý projekt hodnotíme jako 
velmi poučný a zajímavý. Jmé-
nem všech vybraných studentů by-
chom rády poděkovaly těm, kte-
ří nám umožnili se projektu Co-
menius zúčastnit, naší třídní pro-
fesorce PhDr. Zuzaně Žantov-
ské, Mgr. Vlastě Sloupové, ředitel-
ce školy RNDr. Ivaně Dvořákové 
a samozřejmě zahraničním spolu-
pracovníkům.

Lucie Horáčková 
a Markéta Frýzková, II. B

Třetí setkání v rámci projektu
Comenius

LYSÁ nad LABEM
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PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek, fi rma Dráb, opět prodává
slepičky snáškových plemen Hisex hnědý, Tetra hnědá
a Dominant žíhaný, kropenatý, černý a modrý.
Stáří slepiček – 18 - 20 týdnů  - Neprodáváme kuřice,
ale slepičky těsně před snáškou Slepičky pouze z našeho odchovu.
Cena 138 -148 Kč/ks dle stáří. 
Prodej se uskuteční ve čtvrtek 16. května 2011 ve 13.55 hodin 
v Lysé nad Labem na parkovišti u Penny Marketu.
Případné bližší informace na tel.: 728 605 840 | 415 740 719 | 728 165 166

Polabské muzeum ve spoluprá-
ci s obcí Přerov nad Labem zve na 
1. muzejní noc ve skanzenu. V so-
botu 28. 5. 2011 od 18.00 do 
22.30 hodin ožijí kulisy ve skanze-
nu a uvidíte, jak naši předkové trávi-

1. muzejní noc ve skanzenu
li večery. Dále se můžete těšit na ko-
mentované prohlídky, ochutnávky, 
babku kořenářku, draní peří, vyší-
vání, spoustu her pro děti, diktát ve 
staré škole čtený Eduardem Hrube-
šem a mnoho dalšího.

Vítání
ptačího zpěvu
Město Lysá nad Labem, odbor životního prostředí ve spo-
lupráci s Českou společností ornitologickou a DAPHNE 
ČR – institut aplikované ekologie pro zájemce připravili 
na sobotu 7. 5. 2011 první ročník vítání ptačího zpěvu. 
Program je zajištěn v zámeckém parku v Lysé nad Labem 
a zvídaví pozorovatelé jarní přírody se mohou těšit na 
poznávání ptáků podle hlasu nebo na jejich určování podle 
vzhledu. Sraz účastníků bude u nového vstupu do parku 
v Komenského ulici v 6 hodin ráno. V případě vytrvalého 
deště se sejdeme až v neděli 8. 5. ve stejnou dobu.
 

za odbor ŽP Stanislav Svoboda

ěvu
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Klub
Fajn

Výsledková listina:

1.  Jan Filip Jan 4.B 
2.  Nikol Vajdíková 4.A 
3.  Dominika Byrtusová 4.B
1.  Josef Fusek 5.A
2.  Alžběta Šichtová 5.B
3.  Emanuel Šidák 5.B

Dne 23. března 2011 se na Ma-
sarykově škole konala konver-
zační soutěž v anglickém jazyce 
pod názvem English with a song 
or a poem. Byla určena žákům 
4. a 5. tříd.

Soutěž byla tedy rozdělena na 
2 kategorie a zúčastnilo se jí cel-
kem 18 dětí.

Jak soutěž probíhala? Nejprve 
žáci zpívali, recitovali nebo vyprá-
věli nějaký text v anglickém jazy-
ce. Potom následovala volná disci-
plína, tj. konverzace na téma „Moje 
rodina, koníčky a volný čas“. Žáci 
5. tříd navíc psali písemný test.

Výkony hodnotila čtyřčlenná po-
rota: pí. uč. Hamplová, Burcalová, 
Koňaříková a Sovová.

Ceny obsahovaly hodnotné dár-
ky v podobě anglické literatury, 
sladkostí, propisek s anglickým mo-
tivem a záložek s anglickým tex-
tem. Nezapomnělo se ani na ceny 
útěchy. Byly též uděleny 4 zvlášt-
ní ceny. Cenu paní učitelky Ham-
plové získal Michal Tomschik za 
výběr náročné písně. Cenu paní 
učitelky Burcalové za svoji show 
získal Josef Fusek. Cenu paní uči-
telky Koňaříkové za písemný test 
dostal Emanuel Šidák a cenu paní 

Konverzační soutěž na Masarykově škole
učitelky Sovové za statečnost zís-
kal Tomáš Němec.

Pro nás, členy poroty, to byl pří-
jemný kulturní zážitek a pro děti 
snad zajímavá zkušenost.

Yveta Sovová

včetně daňových přiznání a účetního poradenství

e-mail: zdenka-cerna@volny.cz
mobil: 731 457 359

ÚČETNÍ SERVIS
daňová evidence - fyzické osoby

účetnictví - právnické osoby
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V pátek 25. 3. 
2011 jsme s naší 
třídou navštívi-
li Polabské mu-
zeum Bedřicha 
Hrozného, kde 

jsme se dozvěděli spoustu zajíma-
vých informací.

Muzeum je pojmenováno po Bed-
řichu Hrozném slavném lyském ro-
dákovi. Prof. PhDr. Bedřich Hroz-
ný (6. května 1879 Lysá nad Labem 
– 12. prosince 1952 Praha) byl český 
jazykovědec a orientalista, který roz-
luštil chetitský jazyk a položil zákla-
dy samostatného oboru chetitologie.

Na naší výpravě do muzea jsme si 
vyslechli velice zajímavou přednáš-
ku, prohlédli jsme si kopie tabulek 
psaných v chetitském jazyce, které 
třídu zaujaly snad nejvíc a předměty 
nalezené při archeologických vyko-

Návštěva Muzea Bedřicha Hrozného
pávkách. Dozvěděli jsme se, na ja-
kém území Chetité žili, s kým sou-
peřili a jaký národ zavinil jejich zá-
nik. Dokonce jsme se dozvěděli, jak 
se řeknou nějaká slova v chetitském 
jazyce. Např. matka je „annaš“ 
a otec „attas“.

Byly tam také fotky prof. Bed-
řicha Hrozného, jeho rodičů, 
manželky a dvou dcer.

Nakonec každému z nás paní 
učitelka Petra Hamplová rozdala 
pracovní list a my jsme získané 
informace do něj zapsali.

Kromě této stálé výstavy jsme 
shlédli výstavu malovaných obra-
zů místního malíře Jaroslava Mok-
rého a tkaných obrazů zastupitele 
města Lysá n. L. pana Petra Grego-
ra, všechny byly překrásné. Návště-
va muzea se nám všem velice líbi-
la. Obzvláště nás potěšilo nečekané 

Vážení přátelé, chtěli bychom 
se s Vámi podělit o zážitky ze sed-
mi úžasných dní, které jsme si 
s žáky naší školy užívali na Lipně. 
Tento pobyt jsme získali za výhru 
v soutěži. Vytvořili jsme „Lipán-
kovo město“ a byli jsme vybráni 
jako nejlepší. Na výlet jelo 27 žáků 
a 7 členů pedagogického sboru. 
Při výběru žáků jsme zohledni-
li jednak žáky, kteří se podíleli na 
výrobě „města“, jednak žáky, kte-
ří nosili víčka potřebné k výrobě. 
Mnozí z nich nikdy na horách ne-
byli a nikdy nelyžovali.

Když jsme nastupovali do au-
tobusu, byli jsme trochu ner-
vózní, kladli jsme si otázky, jako 
„opravdu to bude tak, jak nám 
to slíbili?“ Při příjezdu do Ski-

areálu Lipno jsme s radostí 
zjistili, že naše pochybnost byla 
naprosto zbytečná. Už při příjez-
du a prvním kontaktu s recep-
cí jsme se setkali s úžasnými
lidmi. A nejen tam, patří mezi 
ně i kuchaři, uklízečky a všich-
ni lidé, kteří se o nás starali.
Všichni se chovali úžasně, se 
vším, co jsme potřebovali, nám 
ochotně pomohli. Ubytová-
ní bylo velmi pěkné. Z někte-
rých pokojů jsme se dívali pří-
mo na sjezdovku, která byla 
uměle zasněžována, a z druhé 
strany z pokojů jsme se dívali 
na zamrzlé Lipenské jezero. 
Dětem, které chtěly lyžovat, se 
věnovali profesionální instrukto-
ři Lucka a Zbyněk. Trochu jsme 

setkání s autorem obrazů, panem 
Mokrým, kterému jsme jeho díla 
mohli osobně pochválit.

 Alžběta Šichtová 
a Anna Ternbachová, 5. B

ZŠ B. Hrozného

Týdenní pobyt ve Skiareálu Lipno
měli obavy, jak budou s dětmi 
komunikovat, protože někte-
ří z nich potřebují speciální 
pomoc. Lucka i Zbyněk byli 
úžasní, dětem se věnovali s ma-
ximální péčí a spolu si výborně
rozuměli. Některé děti nikdy 
nestály na lyžích, ale díky výše 
uvedené péči se všichni lyžo-
vat dle svých možností naučily. 
Ostatní děti si užívaly prochá-
zek po okolí, hlavně na zamrz-
lém Lipně. Byl to úžasný zážitek 
na tak velké ploše Lipenského 
jezera, kde si děti užily i klouzání 
a bruslení.

V průběhu týdne si děti stih-
ly zařádit v místním aqvapar-
ku, který byl pro ně taktéž velký 
zážitek. Instruktoři se dětem 

věnovali i večer, pořádali pro ně 
program, soutěže a diskotéky. 
Součástí výhry byla i „Lipánkova 
svačina“, kterou děti dostávaly 
mezi hlavními jídly a která všem 
moc chutnala.

Na zakončení pobytu byla pro 
děti vrcholem i noční jízda rolbou 
po sjezdovce, kterou taktéž zajisti-
li instruktoři a která byla jako velké 
překvapení.

Na závěr bychom chtěli ještě 
jednou poděkovat všem, kteří se 
o náš výlet zasloužili a díky nimž 
mnohé naše děti měly tak krásné 
zážitky, na které hodně dlouho ne-
zapomenou.

Mgr. Irena Dlabolová
a ostatní učitelé

ZŠ Lysá nad Labem
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Program  Květen 2011

NABÍZÍME TENTO PROGRAM 

Pro děti:

každý pátek dopoledne 
Miminkoviny pro děti od narození do 1 (1,5) roku s maminkou

každou středu dopoledne
Hudební škola Yamaha – Hrátky s robátky pro děti 
od 4 do 18 měsíců

každé úterý odpoledne a ve středu dopoledne
Hudební škola Yamaha – První krůčky k hudbě pro děti 
od 18 měsíců od 4 let

každý čtvrtek dopoledne
Hravé cvičení s hudbou a náčiním pro rodiče
a děti ve věku 1,5 až 2 roky 

každé úterý dopoledne
Hravé cvičení s hudbou a náčiním pro rodiče
a děti ve věku 2 až 3 roky

každé úterý a čtvrtek odpoledne
Tvořeníčko pro děti od 3 let - 2x TÝDNĚ!

každou středu odpoledne
Angličtina pro děti od 3 let

každou středu odpoledne 
Taneční školička pro děti od 3 do 6 let

každé pondělí odpoledne
Hravé cvičení pro předškoláky pro děti od 4 do 6 let

každé úterý odpoledne
Hudební škola Yamaha – Rytmické krůčky pro děti 
od 4 do 6 let

každý čtvrtek odpoledne
TAEKWON-DO pro děti od 4 do 6 let

Pro dospělé:

každé pondělí od 9.30 hodin
Chi-Toning s hlídáním dětí 

každé úterý od 10.30 hodin
Pilates s hlídáním dětí

každé úterý od 18.00 hodin         
Pilates s prvky zumby

každé úterý od 19.00 hodin
Chi-Toning (kombinace jógy, pilates a 5ti Tibeťanů)          

každý čtvrtek od 10.30 hodin
Cvičení na míčích s hlídáním dětí

každý čtvrtek od 16.00 hodin 
Cvičení pro těhotné s hlídáním dětí

každý čtvrtek od 19.00 hodin
JÓGA neboli relaxační cvičení

každý pátek od 10.00 hodin
Miminkoviny pro děti od narození do 1 (1,5) roku
s maminkou

Upozorňujeme na tyto novinky / akce v programu:

středa 4.5. - pátek 6.5.
PŘÍJEM VĚCÍ DO BAZÁRKU dětského oblečení, potřeb pro 
děti a těhotenského oblečení

pátek 6.5. od 10.00 hodin v rámci Miminkovin
Beseda na téma: SOLÁRNÍ A KOSMETICKÉ PŘÍPRAVKY 
PRO DĚTI; každý účastník obdrží dáreček

pátek 9.5. - pátek 13.5.
PRODEJ VĚCÍ V BAZÁRKU dětského oblečení, potřeb pro 
děti a těhotenského oblečení

pátek 13.5. od 10.00 hodin v rámci Miminkovin
Beseda na téma: PRVNÍ POMOC U DĚTÍ OD NAROZENÍ DO 
8 LET PRO LAICKOU VEŘEJNOST; každý účastník obdrží 
dáreček

úterý 17.5. - čtvrtek 19.5.
DESKOHRÁTKY ANEB DĚTI, POJĎTE SI HRÁT
– přijďte si vyzkoušet stolní deskové hry ZDARMA

pátek 20.5. od 10.00 hodin v rámci Miminkovin
Beseda na téma: OČKOVÁNÍ DĚTÍ, DŮVODY PRO A PROTI; 
akce je součástí projektu Ambasadorky, každý účastník obdrží 
dáreček

pátek 27.5. od 10.00 hodin v rámci Miminkovin
Beseda na téma: MLÉČNÁ VÝŽIVA, MLÍČKO S KAŠÍ; akce je 
součástí projektu Ambasadorky, každý účastník obdrží dáreček

pátek 3.6. od 10.00 hodin v rámci Miminkovin
Beseda na téma: PSYCHOMOTORICKÝ VÝVOJ DÍTĚTE; 
každý účastník obdrží dáreček

sobota 11.6. / neděle 12.6.
POHÁDKOVÁ CESTA S PARNÍČKEM
– zábavné odpoledne pro celou rodinu

každé pondělí od 16.00 hodin
HRAVÉ CVIČENÍ PRO DĚTI OD 3 LET
– cvičení je bez účasti rodičů

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

Hernu máme otevřenou:
PO 9.00 - 12.00
ÚT - ČT 9.00 - 12.00 14.00 - 18.00
PÁ 9.00 - 12.00
Vstupné do herny je 30 Kč za dospělou osobu, 
děti mají vstup zdarma. Každá desátá návštěva je 
zdarma. Členové Klubu přátel MC Parníček mají 
vstup do herny po celý rok zdarma.
V herně čeká na děti spousta hraček (kočárky, panenky, stavebnice a různé sklá-
dačky, velké plastové kostky – to pravé pro postavení domečku či hradu, vláčko-
dráha, dřevěná kuchyňka, velký domeček, bazének se skluzavkou a kuličkami 
atd.); máme i celou řadu dětských knížek, které je možné si prohlédnout buď 
v MC anebo si je půjčit domů.
Samozřejmostí je možnost dát dětičkám napapat (pro návštěvníky je k dispozici 
mikrovlnná trouba i dětská jídelní židlička). Pro dospělé i děti nabízíme drobné 
občerstvení (voda, několik druhů čaje a kávy, sušenky, tyčky apod.).

PŘÍJEM:  středa 4.5. až pátek 6.5. 
 9.00-12.00 a 14.00-18.00 hodin
PRODEJ:  pondělí 9.5. až pátek 13.5.
 9.00-12.00 a 14.00-18.00 hodin

Bazárek se koná v Mateřském centru Parníček
na adrese Čsl. armády 29/11, Lysá n. L.

Přijímáme čisté oblečení pro děti do 12 let, kočárky, 
potřeby pro děti (váhy, postýlky, houpačky, kola apod.)
a těhotenské oblečení.
Za každý kus oblečení a věci bez ohledu na prodejní cenu, 
který budete chtít prostřednictvím MC prodat, vybíráme 
poplatek ve výši 3 Kč, od členů Klubu přátel MC ve výši 2 Kč.
Pro urychlení odběru věcí PROSÍME o vyplnění DVOJMO 
seznamu věcí na formulář, který je ke stažení na našich 
webových stránkách (www.mcparnicek.cz) anebo na recep-
ci našeho MC.

Děkujeme.

    BAZÁREK
      v MC Parníček

dětského oblečení do 12 let, potřeb pro děti, 
hraček a těhotenského oblečení
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Základní umělecká škola
Františka Antonína Šporka

       Talentové zkoušky pro školní rok 
2011/2012

Taneční obor  7. 6. 2011   16.30 nebo 17.30
 15. 6. 2011   16.30 nebo 17.30
 
Výtvarný obor 7. 6. 2011   16.00 nebo 17.00
 15. 6. 2011   16.00 nebo 17.00

Literárně- 7. 6. 2011  14.30 – 15.30 
dramatický obor   15. 6. 2011  17.30 (7 - 9 let)
  18.00 (10-12 let) 

Přípravná hudební  7. 6. 2011    16.30 - 17.30
výchova (5-7 let)   15. 6. 2011    16.30 - 17.30

Hudební obor 7. 6. 2011    16.00 – 17.30
(od 7 let)  15. 6. 2011    16.00 – 17.30

Kritéria pro přijetí najdete na www.zuslysa.cz

F

T

Hudební ob
(od 7 let)  

Krité

a

rok

17.30
17.30

sa.cz

Klub náhradních rodin
Čelákovice
www.rc-routa.cz

Sobota 7. května, 9.00 – 12.00 hodin

Herna otevřená náhradním rodinám
Rodinné centrum ROUTA, vchod z ulice 
Na stráni, v zadní části Obecního domu, 
Čelákovice
Volné setkání určené pěstounům, osvoji-
telům i všem ostatním zájemcům o náhradní 
rodinnou péči. Je vhodné se předem na-
hlásit Janě Luhanové (z důvodu případných 
změn), nahradnirodiny@seznam.cz,
tel.: 731 172 650 

Sobota 21. května, 15.00 hodin

Přednáška Respektující výchova 
v praxi 
Zaměřeno zejména na náhradní rodiny
Mgr. Martina Vančáková, pěstounka, 
psycholožka, rodinná poradkyně
Modlitebna Církve bratrské Čelákovice 
(Vašátkova 288, cca 100 m za ZUŠ).
Program pro děti v tělocvičně TJ Spartak, 
přihlášení dětí do 14. 5. (nebo do naplnění 
kapacity), Jana Luhanová, nahradnirodiny@
seznam.cz, tel.: 731 172 650

Jako každý rok, i letos byly jarní 
měsíce v Základní umělecké škole 
Františka Antonína Šporka ve zna-
mení soutěžních klání. Naši žáci se 
zúčastnili soutěží jak pořádaných 
MŠMT, tak soutěží pořádaných 
jinými subjekty.

S radostí můžeme konstatovat, 
že v žádné z nich se naši žáci ne-
ztratili, a že se nejen dobře umístili 
v okresních kolech, ale a v řadě pří-

Jaro ve znamení soutěží
padů si vybojovali postup do kraj-
ských kol.

Podrobné výsledky okresních, 
krajských i celostátních kol sou-
těží najdete na www.zuslysa.cz.

Děkujeme všem soutěžícím 
za vynikající reprezentaci školy 
i města Lysá nad Labem a jejich 
učitelům za přípravu.

  Bc. V. Blažková,
ZUŠ F. A. Šporka

Hra na housle (v Mladé Boleslavi)
Ondřej Mikušek 2. místo (pí. uč. Blažková)
Matěj Mikušek 2. místo     (pí. uč. Blažková)
Jana Luňáčková čestné uznání (pí. uč. Žáková)  

Hra na klavír (v Kolíně)
Natálie Erbenová čestné uznání (pí. uč. Erbenová)
Jitka Luňáčková 2. místo (pí. uč. Belchikova)
Vít Mikušek 1. místo s postupem (pí. uč. Belchikova)
Milan Janoušek 1. místo s postupem (pí. uč. Belchikova)
Jitka Černohorská    3. místo (pí. uč. Belchikova)

Soutěž v recitaci (v Kolíně)
Gabriela Farrová účast v kraj. kole (pí. uč. Urbánková) 
Matěj Wolf účast v kraj. kole (pí. uč. Urbánková)

V kolech celostátních pak naši žáci obdrželi tato ocenění:
 
Celostátní výtvarná soutěž Komenský a my
Alžběta Manová 3. místo
Jakub Furgalák čestné uznání 
Aneta Ševčenková  čestné uznání (všichni pí. uč.
Eliška Jeřábková čestné uznání     Hermanová Říhová)

Celostátní kolo ve hře na klavír (v Praze) 
Vít Mikušek čestné uznání (pí. uč. Belchikova)
Milan Janoušek čestné uznání II. st. (pí. uč. Belchikova)

DESKOHRÁTKY
aneb děti, pojďte si hrát

v úterý 17.5.2011
9.00-12.00 hodin

a 14.00-18.00 hodin
Ať jste mladí nebo staří, přijďte si do našeho 
Mateřského centra vyzkoušet stolní deskové 

hry, které ještě neznáte, anebo naopak zahrát 
si ty, které už znáte, ale nemáte je doma.

Vstupné ZDARMA

Mateřské centrum Parníček Vás ve 
spolupráci s paní Valáškovou

– dřevěné hračky Pinocchio zve na
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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

Ne 1.5. MUDr. Matasová
Po 2.5. MUDr. Čerňanská
Út 3.5. MUDr. Matasová
St 4.5. MUDr. Chocholová
Čt 5.5. MUDr. Dáňová
Pá 6.5. MUDr. Matasová
So 7.5. MUDr. Dáňová
Ne 8.5. MUDr. Dáňová
Po 9.5. MUDr. Čerňanská
Út 10.5. MUDr. Matasová
St 11.5. MUDr. Chocholová
Čt 12.5. MUDr. Dáňová
Pá 13.5. MUDr. Dáňová
So 14.5. MUDr. Chocholová
Ne 15.5. MUDr. Chocholová
Po 16.5. MUDr. Čerňanská

Út 17.5. MUDr. Matasová
St 18.5. MUDr. Chocholová
Čt 19.5. MUDr. Dáňová
Pá 20.5. MUDr. Chocholová
So 21.5. MUDr. Čerňanská
Ne 22.5. MUDr. Čerňanská
Po 23.5. MUDr. Čerňanská
Út 24.5. MUDr. Matasová
St 25.5. MUDr. Chocholová
Čt 26.5. MUDr. Dáňová
Pá 27.5. MUDr. Čerňanská
So 28.5. MUDr. Matasová
Ne 29.5. MUDr. Matasová
Po 30.5. MUDr. Čerňanská
Út 31.5. MUDr. Matasová

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.

MUDr. EVA SKALICKÁ
PRAKTICKÁ A INTERNÍ LÉKAŘKA
PŘIJÍMÁ DO PÉČE NOVÉ PACIENTY

Adresa ordinace:
Komenského 1534, Lysá n. L.
(budova ZŠ J. A.Komenského)

TEL.: 325 551 948

 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

ve středu 18. 5. 2011 pořádáme
ENGLISH STORY TIME

– PŘEDČÍTÁNÍ ANGLICKÝCH PŘÍBĚHŮ
15.00–15.50 pro děti OD 3 DO 5 LET
16.00–16.50 pro děti OD 6 DO 10 LET
budeme si společně prohlížet a číst knížky, kreslit,
povídat a hrát

Jazyková škola
PO DOBRÉM
nabízí

Po dobrém

vstup
    zdarma

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

učebny: Masarykova 299, 289 22  Lysá nad Labem

6.5.   SOLÁRNÍ A KOSMETICKÉ PŘÍPRAVKY PRO DĚTI

13.5. PRVNÍ POMOC U DĚTÍ
 od narození do 8 let věku pro laickou veřejnost

20.5. OČKOVÁNÍ DĚTÍ - DŮVODY PRO A PROTI

27.5.  MLÉČNÁ VÝŽIVA, MLÍČKO S KAŠÍ

Cena 30,- Kč / Každý účastník obdrží dárek.

Mateřské centrum Parníček pořádá 
v květnu v rámci MIMINKOVIN 

každý pátek od 10.00 hodin
tyto přednášky a besedy:
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Zámecké novinky 

Pranostika říká: „Březen, za kam-
na vlezem“. Letošní zima nás oprav-
du potrápila a my za kamny pře-
ce jen zůstali i přesto, že nám naše 
zámecká kotelna vypovídá službu 
a v létě se chystáme na částečnou 
rekonstrukci. Tak nám držte palce, 
ať se vše podaří.

A jaký u nás v Domově Na Zám-
ku březen byl?

Opět pestrý. Připomněli jsme si 
Mezinárodní den žen. Naši klienti 
si tento svátek pamatují a slavili ho 
větší část svého života.  Nechybě-
la opět ani hudba ani zpěv. Odpo-
ledne nám přišli zpříjemnit a s námi 
zavzpomínat taneční skupina MI-
RIKLE z Lysé nad Labem se svým 
tanečním vystoupením a také děti 
z mateřské školy Mašinka z lyského 
sídliště s písničkami a básničkami.  
Nechyběla ani malá pozornost pro 
naše klientky.

A to se už blížil první jarní den 
a bylo na místě ho přivítat, jak se pa-
tří. Zámecká kapela Šporkovjan-
ka vyhrávala k poslechu i zpěvu. Po 
delší odmlce jsme u nás v domově 
přivítali děti ze základní školy TGM 
z Litole i s doprovodem a vedením 
manželů Eliškových (paní učitelkou 
a panem ředitelem). Vystoupili se 
svým divadelním pásmem se slovy 
i zpěvem za doprovodu kytary a klá-
ves. Nakonec si děti se svými zpěv-
níky a s naší kapelou Šporkovjankou 
společně zazpívaly. Rázem tu bylo 
generační setkání tak, jak to má být. 
Tak jak se to děje v rodinách, v do-
mácím prostředí.

Tyto akce jsou jen ukázkou toho, 
že ještě nepatříme do „starého žele-
za“. Jsme platní, rádi se bavíme, ko-
munikujeme. A když už nám mnohdy 
nejde sejít z našeho zámeckého kopce 

dolů za životem, jsme rádi, když život  
přijde  na  zámecký  kopec  za námi.

Koncem měsíce jsme navštívili 
výstavu Zemědělec 2011 na 
lyském výstavišti. Poslední březno-
vý den jsme podnikli výlet do Pra-
hy a to na výstavu FOR SENIOR 
v pražských Letňanech. Užili jsme 
si zahájení výstavy, kde mimo jiné 
vystoupila herečka Tereza Kostko-
vá jako patronka nadace „Veselý 
senior“. Pak následovalo vystou-
pení pěvecké dvojice Eva a Vašek. 
V loňském roce náš domov tato 
dvojice navštívila, takže letošní se-
tkání nebylo nové. Navzájem jsme 
se pozdravili a prohodili pár slov 
o životě. Nechybělo nezbytné fo-
tografování a autogramiáda. Den 
utekl jako voda a my se, po důklad-
né prohlídce výstavy, vydali na ces-
tu domů. Unaveni, ale spokojeni 
a plni nových zážitků. 

V dubnu se nám otevřel zámecký 
park, ve kterém začíná být s přibý-
vajícím sluncem živo. Vše rozkvétá 
a začíná vonět.

Připravujeme další akce. Z těch 
větších je to účast na Velikonoční 
výstavě v budově Krajského úřadu 
Středočeského kraje, kam každoroč-
ně zavítáme a prezentujeme se. Jaro 
oslavíme i s našimi jubilanty, s těmi, 
kteří v daném měsíci slaví své naro-
zeniny. 

Chystáme se na již II. ročník 
Lyského pětiboje, kde změří své síly 
v pěti disciplínách senioři i z okol-
ních domovů a senioři z města Lysé. 
Doufejme, že tento ročník bude ne-
méně povedený a úspěšný jako loň-
ský. To vše v období příprav oslavy 
50. výročí založení našeho domo-
va. Oslava se uskuteční 4. 6. 2011 
a to v 10.00 hodin mší svatou v zá-

mecké kapli a bude pokračovat 
ve 13.00 hodin odpoledním pro-
gramem s pozvanými hosty. Osla-
va bude i takovým Dnem otevřených 
dveří pro naše příznivce, rodiny kli-
entů, spolupracovníky. Přijďte se 

k nám také podívat. Pobavit se, od-
reagovat, zavzpomínat. Zjistit, jak se 
u nás na zámku žije. Rádi Vás uvidí-
me.

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

V roce 1715 získal hrabě Špork 
výměnou pozemků s benátským pá-
nem Ptačí hůrku a v několika dalších 
letech zde vybudoval svůj Bon Re-
pos, neboli „ Dům dobrého odpočin-
ku“. Na lyském zámku společnost 
lovecká nebo na Kuksu lázeňská jej 
obklopovaly velkým neklidem a náš 
hrabě již občas potřeboval klid. Na-
cházel jej na Bonrepu, víceméně „na 
chalupě“, kde se v době tahu ptáků 
věnoval čižbě nebo s přítelem Brau-
nem spřádal umělecké záměry. Dům 
dobrého odpočinku byl prostoro-
vě malý, takže neumožňoval návště-
vám přenocování, ale natolik příjem-
ný, aby si Špork dovolil pozvat do něj 
císaře Karla VI. (nevyslyšeně). Když 

hrabě dočasně prodal lyské pan-
ství příteli Černínovi (1722-1733), 
svůj Bon Repos si ponechal. V tichu 
přírody fi lozofoval a odpočíval od 
svých soudních kauz a nepřátelských 
jezuitů.

Prosté stavení s lavicemi na zá-
praží, s kaplí sv. Jeronýma a Brau-
novou sochařskou výzdobou, 

se časem proměnilo v lovecký zá-
meček, ale my v něm stále cítíme 
duch našeho Šporka. Současný ma-
jitel, p. Charles Butler, nám umož-
ňuje jej v tomto duchu navštívit.  

Přijměte i Vy pozvání na pátý 
a zároveň poslední ročník Květi-
nové slavnosti na Bon Repos.    

M. Dvořák

Na Bon Repos za květinami!
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Zajímavosti ze zámeckého parku
V řadě dendrologických zajíma-

vostí zámeckého parku se nyní za-
stavíme u dvou stromů katalpy tru-
bačovité (Catalpa bignonioides). 
Tento strom exotického vzhledu se 
vzdušnou, řídce větvenou korunou, 
má velké světle zelené srdčité listy. 
Větvičky jsou silné – podobné oře-
šáku. Co však strom činí zajíma-
vým, jsou květy. Rostou ve vzpříme-
ných latách. Základní barva je bílá, 
ale uvnitř květu jsou purpurově až 

fi alově kropenaté se dvěma žlutý-
mi nebo oranžovými proužky. Kve-
tou v červenci. Po odkvětu se vytvá-
ří neobvyklé plody – válcovité tobol-
ky podobné viržince, které vytrvá-
vají na stromě do jara.

Katalpy byly vysazeny po roce 
1980 v rámci úprav u nového vstu-
pu z Komenského ulice (Loc: 
50°12’11.609”N, 14°50’19.098”E 
a 50°12’10.961”N, 14°50’19.302”E). 

Stanislav Svoboda, odbor ŽP

Zámecký park na jaře 2011
V březnových Listech jsem zmi-

ňoval zámecký park v souvislosti se 
Strategickým plánem města a Plá-
nem rozvoje zámeckého parku na 
období 2011 – 2015. Od březnového 
zveřejnění se podařilo některá avizo-
vaná opatření již realizovat, a proto-
že se park opět otevřel veřejnosti, je 
na čase podat krátký výklad.

Na základě konzultace s památká-
ři z NPÚ v Praze (Ing. Bočková) bylo 
přistoupeno dle návrhu Ing. Pincové 
z VUKOZ v Průhonicích k dalším 
modelacím porostu Bludnice. Ten-
tokráte jsme se zaměřili na plochu 
u Broukoviště, kde byl vytvořen 
z centra lesního porostu nový prů-
hled k zámku. Zatímco v zimě ne-
bylo možné plně ocenit jeho vznik, 
s nastupující vegetací a zejména po 
olistění všech stromů je již patrný 
jeho význam. 

Významně větším zásahem je vy-
čištění porostu bývalého sadu mezi 
farou a domem pana B. Dohalské-
ho. Po podzimních brigádách jsme 
se zde sešli se zástupci „parku přá-
telské veřejnosti“ ve dvou termínech 
a to 7. 3. a 26. 3. Počasí nám přálo, 
a tak se podařilo v podstatě úpl-
ně připravit plochu pro nové využi-
té této části. Dle připraveného plá-
nu rozvoje by na ploše cca 5000 m2 
měla vzniknout „Čínská zahrada“. 

Reambulovaný katastr z r. 1876, sever-
ně od zámku je patrná fontána, jejíž 
obnova bude jedním z hlavních cílů ob-
novy parku. Rovněž okružní cesta se-
verní loukou bude cílem změny vede-
ní cestní sítě.

Toto označení v podstatě reprezen-
tuje sbírku dřevin původem z Číny 
a Japonska. Zdánlivě bláznivý ná-
pad má svou analogii v zálibách aris-
tokracie 18. století, kdy orientál-
ní motivy byly velice oblíbené. Na-
víc po prostudování starých mapo-
vých podkladů této části parku (Sta-
bilní katastr 1842 a Reambulovaný 
katastr 1876) je připravované vyu-
žití poměrně blízké stavu roku 1876, 
kdy zde byla romantizující úprava 
s nepravidelně vedenými cestami 
a skupinou dřevin. Pokud vše půjde 
„hladce“ mohli bychom první stro-

my do Čínské zahrady sázet již na 
podzim letošního roku.

Další z nápadných změn bude 
provedení terénních úprav severně 
od zámecké kaple. V místě původ-
ního zámeckého rybníčku, je v sou-
časné době nápadná terénní sníženi-
na pravidelného tvaru. Tato je z hle-
diska budoucího využití parku spí-
še problematická a tak jsme se spolu 
se zástupci památkové péče dohod-
li na částečném zavezení plochy ze-
minou. Terénní sníženina zde zůsta-
ne, avšak nebude tak hluboká. Po je-
jím východním okraji (blíže k lesní-
mu porostu) pak plánujeme obnovit 
okružní cestu severní loukou. Vod-
ní prvek v podobě „rybníčku“, kte-

rý nikdy příliš nefungoval a byl spí-
še zdrojem problémů (počínaje ne-
dostatkem vody, přes množství řas 
a konče komáry) plánujeme nahra-
dit fontánou. Ta je rovněž doložena 
na mapových podkladech z r. 1876 
a bude tak přirozeným středem 
kompozice severní louky. To je však 
otázka vzdálené budoucnosti.

Naopak otázkou nedávné minu-
losti jsou nové výsadby cibulovin 
v parku. Na podzim 2010 byla v par-
ku vysazena při společné akci velká 
skupina (1000 ks) sněženek, která 
v letošním roce se zpožděním jed-
noho měsíce (sázeli jsme pozdě-
ji, než je běžné) skutečně vykvetla. 

Reambulovaný katastr z r. 1876, v centru je patrná plocha budoucí Čínské zahra-
dy (mezi farou a domem pana Dohalského). Z mapy je patrná nepravidelná cestní 
síť a skupina parkových dřevin v lučním porostu.

Pokračování na str. 20
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I z krokusů jsme měli radost, byť jen 
částečnou, protože ty zachutnali za-
jícům natolik, že jich celé dvě třeti-
ny (ze dvou tisíc vysazených) sežrali. 
Toto zjištění nás nutí ke krokům, kte-
ré omezí počet zajíců v parku.

Přípravnu prací na rok 2012 je 
vyčištění „rokle“ u černých vrat. 
V nápadném terénním úpadu u se-
verní ohradní zdi parku byla již ta-
ková džungle z náletových javorů 
a odumírajících akátů, že jsme se 
rozhodli zde zasáhnout. Prvním 
krokem bylo vyčištění plochy a ná-
sledovat bude jednání s památká-
ři o dalším osudu místa. Předpo-
kládáme zde založení nové cesty 
a výsadby konifer. Uvažujeme též 
o umístění nové dřevěné plastiky 
jako klasického prvku romantic-
kých úprav konce 18. století. Tím by 
tato část parku dostala vlastní náplň 
a v očích návštěvníků se stala novou 
atrakcí vybízející k návštěvě.

S tímto souvisí částečné přemís-
tění cesty v Bludnici. V dubnu jsme 
se věnovali prvním třiceti metrům 
u černých vrat. Důvodem toho-
to opatření je optimalizace využi-
tí ploch a ochrana hodnotných dře-
vin. Po vzniku nových pasek totiž vy-
vstala otázka správného směřování 
cest. Popisovaným zásahem, které-
ho si možná ani nevšimnete, se cesta 
přesunula od vzrostlého dubu a lípy.

Poslední zpráva z parku se týká 
kulturně historického obohacení 
městské památkové zóny. Při čiš-
tění plochy budoucí sbírkové za-
hrady se zámeckému zahradníkovi 
panu Kolářskému podařilo objevit 
úplně ztracenou pískovcovou vázu 
z ohradní zdi. Ta byla zcela zarost-
lá v náletových švestkách a ostru-
žinách. Nyní je již v depozitáři na 
radnici a bude předána k restauro-
vání.

Stanislav Svoboda, odbor ŽP

Pokračování ze str. 19 Za Lysou krásnější

Doba po „třech zmrzlých“ je pro zahradníky jasným impulzem k osa-
zování záhonů a truhlíků letničkami. Proto jsem do květnových Listů vy-
bral fotku jednoho z nejbarevnějších balkonů v Litoli. Majitelce nestačí 
jedna řada, ale musí mít hned dvě, a tak se balkon domu v ulici Na Vy-
soké mezi 470 doslova topí v květech. Fotka je sice starší, ale jsem si jist, 
že i letos bude co obdivovat.

Stanislav Svoboda, odbor ŽP

Jak asi většina z Vás ví, na kon-
ci září minulého roku jsme na 
pozemku připravované nové 
městské čtvrti otevřeli malou in-
formační kavárničku s terasou 
a několika atrakcemi pro děti. 
S příchodem jara jsme se rozhod-
li, že by nebylo špatné využít pro-
stor kavárny také jinak, než jen 
k pouhému občerstvování – v so-
botu 5. března proběhla u nás 
v CaféInfo první vernisáž výstavy. 
Své zdařilé fotografi e s přírodní 
tematikou a nevšedním zachyce-
ním všedního života zde vystavo-
vali Nikola Kobzová a Libor Fiala. 
V neděli 13. března jsme po krátké 
zimní přestávce přivezli zpět tram-
políny, oblíbené nejen dětmi, ale 
i dospělými. Pro všechny dospělé 
jsme na sobotu 19. března připra-
vili ochutnávku moravských vín 
z vinařství Patria Kobylí. 

Velký zájem veřejnosti jsme 
zaznamenali také v souvislosti 
s akcí, kterou jsme nazvali „Setká-
ní v Zåhradě“. Schůzka pro ši-
rokou veřejnost proběhla v naší 
kavárničce 24. března od 18 ho-
din, příchozí měli možnost zís-
kat mnoho informací o projek-
tu Zåhrada, ale hlavně o růz-
ných stylech bydlení, typických 
pro začátek 21. století. Setkání se 
zúčastnil autor celého projektu 
Zåhrada Michal Šourek a Tomáš 
Hajzler, který se věnuje tzv. co-hou-
singu (problematice sousedského

Březen a duben v CaféInfo v Zåhradě
bydlení). Dozvěděli jsme se zde 
mnohé zajímavosti, zbyl čas i na 
otázky a neformální výměnu ná-
zorů.

O pár dní později, 26. března, 
jsme slavnostně zahájili druhou 
výstavu, tentokrát akvarelových 
maleb a kreseb Lucie Ondruš-
kové, s převážně fantasy temati-
kou. 

Na sobotu 9. dubna jsme společ-
ně připravili vernisáž (v pořadí už 
třetí) výstavy. Svou fotografi ckou 
tvorbu zde prezentovali Kateřina 
Salavová a Ondřej Šmíd. Oba nej-
raději fotí přírodu, západy slunce, 
snaží se o zachycení nevšední at-
mosféry ve tvářích lidí.

Pokud i Vy máte zájem o vysta-
vení svých fotografi í, maleb ane-
bo jiné umělecké tvorby, rádi Vám 
zdarma poskytneme prostor pro 
Vaši výstavu, neváhejte nás kon-
taktovat.

Mateřskému centru Parníček 
děkujeme za uspořádání Reje 
Čarodějů a čarodějnic, který 
probíhal v CaféInfo 28. dubna 
od 16 do 18 hodin. Děti si uži-
ly odpoledne plné her a zába-
vy, nechybělo také opékání buř-
tů. Společně s Vámi se těšíme 
na další akce, už nyní Vám mů-
žeme sdělit, že každé úterý od 
8.00 do 14.00 hodin budou v Zåhra-
dě probíhat „Farmářské trhy“!

Ivana Šmídová,
CaféInfo v Zåhradě

Vážení čtenáři, dovolte mi, abych 
upřesnil jednu informaci, kterou jste 
mohli číst v mém příspěvku „Co se 
to vlastně děje?“. Tento článek vy-
šel v dubnovém vydání a v něm jste 
mohli číst, že pozvání na schůzku do 
kina Luft jsme dostali ze strany pro-

Upřesnění
vozovatelky kina. Aby zde nevznik-
ly nějaké pochyby, tak toto uvádím 
na pravou míru a zmíněná schůzka 
nám byla nabídnuta 5. 3. přímo pa-
nem Pavlem Kopeckým.

Jaroslav Minařík,
zastupitel za LYSÁ 2010  
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Myslivost a její význam v životě člověka 5
Velmi často se šíří názor, že mys-

livost je zábavou bohatých a řado-
vý občan na takový luxus nemá pe-
níze. Myslivci jsou označování za 
elitní kliku, silnou loby nebo 
dokonce za „Zelenou mafi i“.

Každý občan ČR starší 18 let, 
který prokáže požadovanou kvalifi -
kaci a trestní bezúhonnost se může 
po vykonání všech zkoušek stát 
myslivcem.

Cena mysliveckého kurzu pro ža-
datele o první lovecký lístek je zhru-
ba 5.000 Kč, každý myslivec musí 
každoročně platit zákonné pojiš-
tění a členský příspěvek myslivec-
ké organizaci ve výši 800 Kč. Cena 
základního vybavení, které je po-
třeba k výkonu práva myslivosti, je 
nižší než vybavení u řady sportů,
které se počítají mezi masové nebo 
lidové. Základní vybavení jako je 
lovecká zbraň a dalekohled lze při 
troše skromnosti koupit například 
v komisním prodeji už asi od 
8.000 Kč. Mysliveckou výbavu lze 
ale také pořídit za statisíce, je to 
podobné jako s automobilem nebo 
jiným zbožím.

Většina myslivců nemá vlastní 
honitbu a právo myslivosti vyko-
návají v mysliveckých sdruženích 
(MS). MS si honitbu o minimál-
ní rozloze 500 ha pronajímají od 
vlastníků pozemků, pozemkové-
ho fondu, Lesů ČR nebo od honeb-
ních společenstev (HS) – sdružení 
vlastníků honebních pozemků.

V MS myslivci vykonávají právo 
myslivosti a naplňují tak svůj zá-
jem o zvěř a radost z pobytu v pří-

rodě. Myslivci mohou jako hosté 
lovit i v jiných honitbách. Poplat-
kové lovy v cizině jsou loveckým 
zážitkem jen pro malou část čes-
kých myslivců.

Nejvíce myslivců sdružuje Čes-
komoravská myslivecká jedno-
ta (ČMMJ). Jedná se přibližně 
o 90.000 členů, kteří pocházejí ze 
všech vrstev společnosti a sjedno-
cuje je společný zájem o myslivost, 
zvěř a přírodu.

Shrnutí této kapitoly:
1. Myslivost je dostupná v ČR 

 každému, kdo splní uvedené 
 zákonné podmínky. 

2. Provozování myslivosti je 
 možné i pro občany s nižší-
 mi fi nančními příjmy.

3.  V MS se na základě společné-
 ho zájmu sjednocují občané 
 všech společenských vrstev 
 a politických názorů.

Myslivecké trofeje a jejich význam

Jako úvodní slovo této kapitoly 
nám poslouží citát dalšího velikána 
české kultury Karla Čapka: „Nikdy 
nestřílej na hlavu jelena, ale na ko-
moru a srdce, nechť se Ti při tom sví-
rá strachem a žádostí… a paroží jele-
na ukládej tak, jak korunu zabitého 
krále“.  Kromě jiného je tím i krás-
ně vyjádřena tradiční úcta k trofeji
a rozdíl mezi zabitím a lovem.

Jedno z častých obviňování mys-
livců je vytváření „Kultu trofeje“, 
především ze zvěře parohaté a ro-
haté. Do dnešní doby pojem trofeje 
prodělal historickou proměnu své-

ho významu. Vytratil se původní vý-
znam trofeje jako kořisti z vítězné-
ho boje, ale stal se z ní upomínkový 
předmět z lovu – podobně jako po-
hár ze sportovního klání. Je prav-
dou, že lovci na celém světě si už od 
pravěku berou z uloveného kusu tro-
fej jako talisman. Trofejemi mohou 
být různé části těla zvířete – jako 
např. lebky, zuby, kosti, drápy, peří 
apod. Ponejvíce rohy a parohy, které 
ke kultovním obřadům brali přede-
vším staří Germáni. Je nepopíratel-
nou skutečností, že naše myslivost 
byla po celá staletí pod vlivem zápa-
doevropských loveckých tradic, kte-
ré jsme spolu s mnoha dalšími věcmi 
z velké části přijali za své.

Indiánský lovec si vzal za trofej 
peří z orla, dráp z medvěda či vlka, 
sibiřský lovec kožešinu, čínský lo-
vec žluč nebo pohlavní orgány 
z medvěda a podobně i dnes činí 
africký šaman nebo lovec.

Germáni, u kterých bylo právo 
lovu dlouho královskou výsadou 
brali paroží co by symbol královské 
koruny. Navíc jelenovití a turovití 
patřili mezi největší a nejuctívaněj-
ší druhy zvěře v této oblasti.

Tolik tradice, které nejdou vy-
vrátit ani odsoudit. Dnes je pro 
myslivce trofej upomínkou na lov 
a lovecký zážitek s ním spojený. 
Je estetickým doplňkem chaty či 
loveckého pokoje. Pro myslivec-
ké odborníky, zoology a vědce je 
především důležitým biologickým 
materiálem pro posouzení zdra-
votního stavu a vývoje populace 
a její kvality.

Staré trofeje soustředěné na 
zámcích a v muzeích jsou pro ce-
lou společnost cenné historické 
památky a pro vědce materiálem 
k výzkumu.

Současné přehlídky a výsta-
vy trofejí jsou záležitostí chovatel-
skou, informují o stavu populace, 
jsou zdrojem poučení o správnosti 
lovu a ne chlubením se počtem za-
bité zvěře.

Trofeje jsou různé síly a kvality. 
Ty silné ve správné době ulovených 
vyzrálých jedinců jsou chloubou 
chovu a ukazatelem kvality zvěře. 
Ty slabé jsou důkazem správného 
lovu jedinců nevhodných pro dal-
ší reprodukci.

Správný myslivec se nechlu-
bí počtem a sílou trofejí, ale péči 
o zvěř, do které patří i průběrný
odlov s nekonečným počtem varia-
bilních znaků na trofejích.

Shrnutí této kapitoly:
1.  Kult trofejí existoval v minu-

 losti.
2. Dnešní myslivci žádný kult 

 trofejí nevytvářejí.
3. Dnes je trofej pro myslivce 

 upomínkou na lov, estetický 
 doplněk interiéru bytu.

4.  Pro myslivecké odborníky, 
 zoology a vědce je trofej cen-
 ný biologický materiál.

5.  Pro myslivce nemá trofej 
 cenu fi nanční, ale cenu osob-
 ního zážitku a cenu chovatel
 skou.

Edvard Blahut,
 myslivecký hospodář

MS Lysá n. L. - Černava

Některá připravovaná celostátní 
ekonomická opatření, tj. zejména
zvýšení daně z přidané hodnoty
u stavebních prací a novostaveb 
(z dnešních 10% nejprve na 14 % 
a později na 17,5 %), uvažované 
zrušení daňových odpočtů u úvě-
rů z nových hypoték a deregula-
ce nájemného, začínají ovlivňo-
vat trh s nemovitostmi. Konkrétně
se to projevuje jednak ve větším 
zájmu o koupi nových i rekon-
struovaných bytů a rodinných 
domů, jednak v oživení zájmu 
o výměny bytů a hledání nových 
nájmů bytových jednotek.

Tyto tendence lze již dnes pozo-
rovat i v našem městě. A je možno 
předpokládat jejich postupné zesíle-
ní, zejména v důsledku vývoje situa-
ce v Praze.

Není proto bez zajímavosti podí-
vat se na současnou situaci v Lysé: 

Z inzerce developerů a realit-
ních kanceláří vyplývá, že pokud jde 
o byty v novostavbách, ty již posta-
vené jsou téměř vyprodány a z bytů 
rozestavěných – k nastěhování po-
stupně do roka, se jich nabízí již 
jen pár desítek. Rodinných domů 
k prodeji v Lysé a blízkém okolí je 
dnes kolem dvaceti a starších bytů 
zhruba dvojnásobek. K nájmu se zde 
příliš bytů nenabízí.

Na druhé straně se setkáváme 
se stoupajícím objemem inzerova-
né poptávky po koupi i nájmu bytů 
a koupi bytových domů. A to nejen 
u realitních kanceláří, ale i u indivi-
duálních přímých zájemců. Celková 
poptávka za posledních několik mě-
síců stoupla téměř o čtvrtinu.

Jaké jsou dnes cenové polohy pro-
dávaných bytů a obytných domů? 

Byty v lyských novostavbách (de-
veloperský projekt Viladomy 3) se 
prodávají za cenu od cca 1,3 mil. Kč 
(1+k.k.) do cca 3 mil. Kč (4+k.k.), 
starší byty v osobním vlastnictví za 
1 až 2,5 mil. Kč. Rodinné domy se 
nabízejí ve velkém cenovém rozpětí
1 mil. až 6 i více mil. Kč. 

Byt k pronájmu lze získat za 5 až 
7 tis. Kč měsíčně (podle velikosti, 
vybavení a polohy). K tomu je třeba 
přičíst zálohu na zúčtovatelné platby 
ve výši 3 až 5 tis. Kč.

Ceny zdejších bytových nemovi-
tostí i jejich nájmů jsou ve srovnání 
s Prahou velmi příznivé, což – ze-
jména v souvislosti s pohodlným 
a rychlým vlakovým spojením – vede 
stále více Pražanů k zájmu o naše 

Zvýšený zájem o byty a obytné domy v Lysé nad Labem
město. Přitom lze předpokládat, že 
tento zájem bude ještě stoupat v dů-
sledku růstu cen pražských bytů a s 
větším počtem tamních bytů s dere-
gulovaným nájemným.

Za dané situace lze doporučit 
těm, kdo chtějí prodat či prona-
jmout bytové objekty v Lysé n. L., 
aby současné  zvýšené poptávky vy-
užili.

Zájemci o byty v novostavbách by 
si měli uvědomit, že tyto letos a na-
přesrok dokončované byty budou 
vbrzku vyprodány -  a to nejen pro 
jejich příhodné ceny a stále ještě ne-
omezenou možnost daňově zvý-
hodněné hypotéky, ale také vzhle-
dem k  jejich, v současné době velmi 
významnému,  nízkoenergetickému 
charakteru. 

Michal Vrňák
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Ve středu 30. 3. 2011 uspořáda-
lo sdružení Kulturně! hudební de-
monstraci, protože nesouhlasíme 
s krokem vedení města ve věci zru-
šení pozice kulturního referenta 
(9 let velmi dobře fungujícího mís-
ta na úřadě, které vykonával úředník, 
který oboru rozumí a věnuje se mu 
i v rámci svého volného času + prak-
ticky jediný člověk na úřadě, který
se stará o kulturu v téměř 10 tisíco-
vém městě). Důležitost i jedineč-
nost této akce zaznamenala i média,
o akci informovali např.: ČRo1, 
Kiss Delta MF Dnes i regionální 
TV Manola a Deník Nymbursko. 
Naše původní žádost o uskuteč-
nění této akce na Husově náměstí
byla úřadem zamítnuta z údajných 
důvodů pozdního dodání ohlášení
akce (městská vyhláška hovoří 
o pěti dnech v předstihu, na poda-
telnu bylo podáno téměř dva týdny
před akcí), proto jsme byli nuce-
ni přijmout alternativu – skromný 
prostor před kinem. (pro srovnání 
– před posledními volbami byla uza-
vřena Masarykova ulice za účelem 
propagační akce místní ODS). De-
monstraci svou hudební produkcí 
podpořili: Justin Lavash (UK), The 
King Size Boogieman, Jamchestra 
(oba Brandýs nad Labem) a Sek jsi 
bombónky (Lysá nad Labem), kte-
rým bych za pořadatele i návštěv-
níky znovu rád poděkoval. Uměl-
ci vystoupili bez nároku na honorář. 
Akci přišlo v jejím průběhu podpo-
řit přibližně 300 lidí, taktéž nespo-
kojených se zrušením uvedené pozi-
ce - i vám veliké díky. Součástí akce 
je i petice, která čítá téměř 400 pod-
pisů a kterou můžete podepsat on-
line i vy na: www.petitiononline.
com/85581111/petition.html.

Pokud byste si rádi přečetli samot-
né a velmi zajímavé vyjádření úřed-
nice k této kauze, naleznete jej na 
adrese: czlink.net/lysa – Kauza únor 
2011(kultura, hospodaření úřad).

Zároveň musím zareagovat na ně-
které nepravdy a nepravdivé argu-
menty otištěné v minulých Listech: 

Pan starosta a slečna Hamplo-
vá v nich píší, že aktivně nekomu-
nikuji a namísto přímého řešení si-
tuací praktikuji politiku pavlačo-
vých drbů a pomluv. Navíc skrze 
emaily, na které se nedá adekvátně 
reagovat. 

O připravovaných personálních 
změnách na úřadě jsem se neofi ciál-
ně dozvěděl asi den před zasedáním 
Rady, na které se o těchto změnách 

mělo rozhodnout. (Předpokládal 
bych, že o tak zásadních změnách 
budeme společně se všemi zastupi-
teli včas informováni a že Rada měs-
ta bude ráda za naše názory k navr-
hovaným variantám.) V návaznosti 
na tuto informaci a na časově velmi 
omezenou možnost jednat jsem ro-
zeslal email zástupcům města, úřed-
níkům i vyšším politickým předsta-
vitelům popisující znepokojivou si-
tuaci, ke které se schyluje. V emai-
lu jsem mylně uvedl, že dva rodinní 
příslušníci pana starosty jsou členo-
vé Spolku rodáků. Za tuto neprav-
divou informaci jsem se dotyčným 
omluvil, měly ve Spolku rodáků pou-
ze podané přihlášky. Jejich následné 
osobní reakce a výhružky mé oso-
bě byly) rozesílány všem úředníkům 
a zastupitelům.

Veškerou korespondenci najde-
te na neofi ciálním fóru Lysé nad La-
bem: czlink.net/lysa – Kauza únor 
2011(kultura, hospodaření úřad).

Dalším krokem bylo pokusit se ře-
šit věc na nejbližším Zastupitelstvu 
města, kde bylo opakovaně zdůraz-
něno, že personální změny na úřadě 
jsou čistě v kompetenci Rady města 
a že nejlepší ze tří navrhovaných va-
riant je právě ta, obsahující zrušení 
pozice kulturního referenta. Na pří-
mou žádost jsem dostal z úst pana 
starosty ujištění, že jakékoliv osobní 
důvody nehrály ve zrušení místa roli. 
V reakci na odpověď pana starosty se 
o slovo přihlásila paní místostarost-
ka, která podotkla, že věří tomu, co 
je napsáno na prezidentské standar-
tě. (Pravda vítězí)

Jelikož změny měly nabýt platnost 
až prvním dubnem, hledal jsem další 
možnosti, jak rozhodnutí Rady zvrá-
tit nebo alespoň vrátit k projednání: 
sešli jsme společně s Ing. Ondřejem 
Černohorským s většinou radních na 
neformálních schůzkách a jejich zá-
věrem je požádali o ofi ciální přijetí na 
jednání Rady města, které se konalo 
dne 22.3.2011. Této žádosti nebylo 
ze strany Rady města vyhověno, bylo 
nám sděleno, že již není o čem jednat.  

Posledním krokem pak byla 
zmíněná Hudební demonstrace.

Je smutné, že osobní důvody mo-
hou být důvodem pro zrušení tak dů-
ležité pozice a osoby úředníka, který 
svou práci vykonával prokazatelně 
úspěšně, občanům prospěšně a do-
konce nad rámec svých pracovních 
povinností. 

Velmi zajímavé vyjádření samotné 
úřednice k této kauze, naleznete jej na 

adrese: czlink.net/lysa – Kauza únor 
2011(kultura, hospodaření úřad).

Pan starosta ve svém článku 
píše, že kultura je jedním z mála 
bodů sdružení Kulturně! a že v po-
zadí našeho jednání je chtíč získat 
veřejné fi nanční prostředky pro 
potřeby našich osob nebo příbuz-
ných. Pan Minařík po mně ve svém 
článku požadoval více kultury než 
bulvárku.

Naše město je v současné době 
kulturním fenoménem v rámci celé-
ho regionu a právě kultura je jednou 
z hlavních příčin, které Lysou odli-
šují od ostatních měst a činí ji přitaž-
livou jak pro život, tak pro opětov-
nou návštěvu. Vlastní zájem o kultu-
ru ze strany občanů je též mimořád-
ný – kulturní akce ve městě (vč. těch, 
které organizovala zmíněná úředni-
ce) jsou divácky úspěšné a jejich po-
čet se za poslední léta zásadně zvý-
šil. Zájem dokládají i tato čísla: na 
rok 2011 přišlo 27 žádostí o dotaci 
z kulturního fondu, který činí 
300 tis. Kč (z rozpočtu města, který 
je letos 272 mil. Kč). Kultura je však 
u ostatních místních subjektů zabý-
vajících se komunální politikou na 
okraji zájmu. Vzhledem ke zmíně-
ným faktům i k tomu, že se s kolegy 
z Kulturně! Snažíme se aktivně kul-
turu spoluvytvářet, zvolili jsme si za 
svou prioritu právě kulturu. Nikdo 
ze sdružení Kulturně!, ani jeho pří-
buzných nežádal o dotaci z kultur-
ního fondu! Jedinou spornou situa-
cí bylo hlasování o rozdělení peněz 
z fondu sportovního, kdy dědeček 
Ing. O. Černohorského je dlouho-
dobým hospodářem Sokola v Lysé. 
Ing. Černohorský se proto při hlaso-
vání o rozdělení peněz zdržel! Proč 
tedy pan starosta nedoložil konkrét-
ní jména?

Že jsem zvolil kulturu za svou 
prioritu, však neznamená, že se 
o ostatní témata nezajímáme! Mo-
hu vás ujistit, že se s Ing. Černohor-
ským pečlivě připravujeme na kaž-
dé zastupitelstvo, k jednotlivým bo-
dům si vyhledáváme informace 
a konzultujeme je s občany i odbor-
níky (u každého hlasování od po-
sledního ZM lze nalézt, jak jsme hla-
sovali – je to na naši žádost a není to 
samozřejmostí). Veškeré naše jed-
nání, komunikaci a návrhy najdete 
v zápisech ze ZM. Nenajdete tam 
však příliš příspěvků od slečny Ham-
plové, která přes svou pasivitu roz-
hodně žádné inovace ani udělat ne-
může. Nenajdete tam ani mnoho 

příspěvků od pana Minaříka, kte-
rý nás sice považuje za bulvárek, 
ale sám v zastupitelstvu reprezen-
tuje stranu, která je prakticky béč-
kem lyské ODS a kterému, dle mého 
názoru, jde více o jiné než obecné 
zájmy. Ostatně v budoucnu se 
o hlavním důvodu zapojení pana Mi-
naříka do komunální politiky mož-
ná dozvíme více. Jedním z jeho mála 
příspěvků byla žádost nákupu note-
booků pro všechny zastupitele z dů-
vodů úspor papíru. Návrh zastupite-
lé odmítli s tím, že nákupu není tře-
ba, protože můžeme používat své 
vlastní notebooky. Ten však pan 
Minařík zřejmě nevlastní. Lze pro-
to kvůli úsporám městského papíru 
uvažovat o založení dobrovolné 
sbírky v rámci Zastupitelstva města 
na notebook pro pana Minaříka.

Pan starosta napsal, že větši-
na schůzek Kulturně! se odehrá-
vá v kině, město nám tak platí tep-
lé židle...

Pokud bych uvažoval stejně jako 
pan starosta, potom bych mohl na-
mítnout, že se ODS často schází 
v té a té restauraci a tím sympati-
zuje a podporuje zájmy jejího vlast-
níka. Své účty ve volně přístupném 
kině řádně platíme a pomáháme ně-
které akce i připravovat. Že je provoz 
kina dotován našimi penězi, je stan-
dardní záležitost – většina divadel 
i kin po celém světě takovým způso-
bem funguje, jinak by neměla šanci 
existovat. V tom je kultura, na roz-
díl od jiných odvětví průmyslu, spe-
cifi cká – negeneruje přímé výnosy, 
ale generuje vysoké výnosy nepří-
mé (malý příklad: hudební nástro-
je - továrny – zaměstnanost - auto-
doprava...). Každá koruna vložená 
do kultury pak ekonomice vrátí ko-
runy dvě a pan starosta, hlásající se 
k pravicově smýšlejícímu člověku 
zaměřenému na ekonomické výko-
ny, by se měl snažit toto pochopit.

(Velmi pěkný článek na téma kul-
tura a ekonomika najdete na adre-
se: www.advojka.cz/archiv/2007/40/
kulturo-multiplikuj).

... že sdílíme názor, že jediná 
dobrá kultura se odehrává v kině...

Dalším nepravdivým argumen-
tem je ten, že pro mě existuje jediná 
dobrá kultura, a to ta v kině. O exis-
tenci jediné dobré kultury nic ne-
vím a takový názor, jelikož navštěvu-
ji spousty akcí i mimo kino, rozhod-
ně nezastávám. 

Hudební demonstrace proti destrukci kultury

Pokračování na str. 23
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... a že naší vinou Spolek rodáků 
již příští rok nebude pořádat Špor-
kovy slavnosti.

Další z nepravd. Vážím si všech 
lidí, kteří ve svém volném čase dělají 
obecně prospěšnou činnost! Osobně 
jsem mluvil s nejvyššími představite-
li členů Spolku, kteří mi sdělili, že už 
dlouhá léta žádají město, aby Špor-
kovy slavnosti převzalo za své měst-
ské slavnosti (z důvodů masivnosti 
akce a s tím spojených problémů vč. 
fi nančního čerpání velké části kul-
turního fondu). Město to však dnes, 
kdy zrušilo funkci kulturního refe-

Pokračování na str. 24

Pokračování ze str. 22

renta, na svá bedra zřejmě nevezme. 
Kdo tedy bude skutečně nést vinu za 
případné zrušení Šporkových slav-
ností?!

Pan starosta ve svém článku z mi-
nulých Listů také napsal: „Budu se 
ze všech sil snažit, aby byla pestrost 
kulturní nabídky ve městě zachová-
na, a pokud možno ještě zvětšena.“ 
Mohl by začít tím, že by se občas na 
tu kulturu přišel podívat a nezrušil 
pozici referenta, který se o ni ve měs-
tě staral.

Petr Eliška ml.,
Kulturně!

V dubnových Listech byly uvede-
ny zavádějící informace. 

K článku J. Minaříka: schůzku 
jsem inicioval osobně (původně uve-
deno, že nabídka vzešla od provo-
zovatelky kina - nepravda), popud 
vznikl z neformálního rozhovoru 
s J. Minaříkem a oboustranného zá-
jmu konzultovat záležitosti ohled-
ně vyúčtovaní Rodáků, následné-
ho zrušení pozice kult. referenta, 
reakce oponentů, zastrašování
zastupitelů, atd. Bylo domluve-
no a speciálně J. Minaříkem po-
žadováno a opětovně avizováno,
že schůzka bude mít čistě infor-
mativní charakter, bez zavazují-
cích výstupů. Krom výše zmíně-
ných se schůzky zúčastnili např. 
p. Labutová (předsedkyně Kultur-
ní komise - osobně se angažovala 
v záležitosti A. Frankeové, bývalé 
referentky Odboru kultury), P. Te-
sař (člen Finančního výboru), Ond-
řej Černohorský (zastupitel města), 
A. Frankeová (úřednice, pozvaná 
pro objasnění nesrovnalostí ve vy-
účtování - vyúčtování dotací kontro-
lovala do r. 2009  vnitřní auditorka  
MěÚ pí. Hanousková, po zrušení té-
to funkce absolvovala A. Frankeová 
v říjnu 2010 školení vzdělávací in-
stituce Noveko o nutnosti pečlivého 
vedení agendy a kontroly nakládání 
s veřejnými prostředky, a plánované-
mu zvýšení kontrol Ministerstva fi -
nancí za tímto účelem, proto logicky 
trvala na dodaní řádného vyúčtová-
ní od příjemců dotací města (J. Mi-
nařík se ve svém příspěvku “podivu-
je”, proč se problémové vyúčtování 
řeší až letos, když Šporkových slav-
ností bylo předtím požehnaně - sa-
mozřejmě podobně jako J. Havel-
ka nebo P. Hamplová má k dispozi-
ci veškeré podklady, jejich negovaní 
bude tedy záměrné). 

Opravme si
Provozovatelka kina byla ke 

schůzce pouze přizvána, aby měla 
možnost reagovat, kdyby se deba-
ta stočila na otázky spojené s pro-
vozem kina, (kino je s oblibou nebo 
spíše účelově neoprávněně až ab-
surdně napadáno), což se ukáza-
lo jako opodstatněné. Provozovatel-
ka kina zdůrazňovala, že témata tý-
kající se provozu kina bude možné 
podrobně rozebrat na zasedaní Kul-
turní komise 4. 4., z tohoto důvodu 
právě směřovaného do prostor ki-
noklubu, ovšem toto zasedání bylo 
pod irelevantní záminkou předsed-
kyní komise p. Labutovou nakonec 
zrušeno (je s podivem, jak p. Labu-
tová, v městských spolcích aktivně 
angažovaná, předsednictvím v Kul-
turní komisi zcela popřela své pře-
svědčení, že členové komisí by měli 
být nestranní).

Na místě J. Minařík nepravosti ve 
vyúčtování Rodáků, jehož kopie mu 
byla předložena (a nejedná se jen 
o Šporkovy slavnosti), neignoroval 
(v článku prezentuje opak) - celá věc 
je mimo jiné v šetření Kontrolniho 
výboru. Záležitost ohledně podezře-
ní na nepravdivé vyúčtování Rodáků 
a neopodstatněné zrušení pozice re-
ferentky Odboru kultury byla jasně 
formulovaná - petice za znovuobno-
vení této funkce čítá stovky podpisů, 
nesouhlas s touto destrukcí přímo 
vyjádřily stovky občanů na hudební 
demonstraci 31.3., k tématu je živá 
diskuze na Fóru města. 

Řádné, regulérní řešení těchto im-
pertinencí je bez pochyby v zájmu 
všeobecného prospěchu. Korektura 
obsahu článků, jejichž původci ne-
připouští jakékoliv průkazné argu-
menty, a které svoji formou nápadně 
evokují dobu socialistické normali-
zace, je jen principiální nutností. 

Pavel Kopecký

Vážení spoluobčané, v této zále-
žitosti bylo již napsáno spousty slov, 
pravd, polopravd  i lží…

Jisté je, že občan města, který si ze 
svých daní platí tento městský plá-
tek, musí být již znechucen z růz-
ných příspěvků na toto téma.

Dovolím si však ještě jedno ohléd-
nutí. O objektivnosti Listů jsem za-
pochyboval poprvé na podzim, před 
volbami, kdy vyšel očerňující, ne-
pravdivý článek o sdružení KUL-
TURNĚ!

Když jsme chtěli zareagovat s od-
povědí, nebylo nám to umožněno, 
údajně z důvodu pozdního odevzdá-
ní, prý po uzávěrce čísla. Když jsem 
si přečetl dubnové Listy, nechápal 
jsem jak je možné, že pod napsaný-
mi články vycházejí zároveň odpově-
di a reakce. Znamená to snad, že ně-
kdo má přístup k zaslaným článkům 
a i po uzávěrce na ně může reagovat 
a je mu umožněno, aby vyšly ve stej-
ném čísle?! Dokonce ani nezbrojíme 
proti Rodákům (čest jejich památce) 
a ani je nechceme zničit, jak bylo ně-
kým řečené a následně formou fámy 
rozšířené po celém městě. Upozor-
nilo se na nesrovnalosti ve vyúčto-
vání Rodáků, že jsme tím „píchli do 
vosího hnízda“ nemohl nikdo tu-
šit! Následná reakce napovídala, že 
asi ne vše bylo u tohoto spolku v po-
řádku, protože jinak si ani nedove-
du vysvětlit to následné házení špí-
ny a anonymní vyhrožování členům 
KULTURNĚ! Zajímavé je, že ni-
kdo z Rodáků neměl chuť ani potře-
bu se k celé kauze vyjádřit na strán-
kách Listů a nechali za sebe hovořit 
některé zastupitele, radní či dokonce 
pana starostu.

Chápu, že není příjemné politic-
kým stranám přijmout fakt, že ko-
nečně i zde u nás na malém městě 

Kauza ODS + Rodáci
versus Kulturně!

je nějaká opozice, která se bude ozý-
vat a informovat občany vždy, když 
se ji nebude něco zdát v pořádku. 
Pan starosta píše, že letos budou dě-
lat Rodáci Šporkovy slavnosti napo-
sled, jakoby to snad byla vinna KUL-
TURNĚ! Nenapsal však, že se ze 
Šporkových slavností stanou slav-
nosti města, což se mělo stát už dáv-
no. Tím se totiž tato, ne zrovna lev-
ná akce, nemusí fi nancovat penězi 
z kulturního fondu a tím pádem zbu-
de více peněz třeba na akce pro děti.

Vím že náš název KULTURNĚ! 
je dvousečný a snadno se dá použít 
i proti nám samotným, jak se také 
stalo (např. v článku Petry Hamplo-
vé… kultura podle KULTURNĚ! 
Atd.) To bychom se, ale pak taky 
mohli ptát Občanské demokratické 
Strany, proč se nechová demokratic-
ky. K celé této kauze je jedno prosté 
řešení, jak si věci vyříkat, protože jak 
píše již zmiňovaná P. Hamplová „je 
lehké něco napsat a pak stačí jedno 
kliknutí myší…“.

A proto vyzýváme všechny zú-
častněné strany a spolky, ale i obča-
ny, které tato kauza zajímá. Pojďme 
se sejít na veřejné diskuzi, kde by se 
celá tato záležitost probírala z očí do 
očí, a každý by dostal prostor se vy-
jádřit a bylo místo na případné reak-
ce, otázky a odpovědi, aby se koneč-
ně celá věc objasnila.

Takže zvedne někdo tuto hozenou 
rukavici?

Žádám také tímto všechny obča-
ny města, pokud jsou ve vašem oko-
lí věci nebo události, které vás zají-
mají, anebo s nimi nesouhlasíte, in-
formujte nás na www.kulturne.web-
node.cz.

S pozdravem Všem poctivým 
lidem Martin Podaný 

ze sdružení Kulturně!

V dubnových listech se mimo jiné 
objevil i článek pana starosty, kte-
rý je plný nepravdivých tvrzení, kte-
ré bych chtěl uvést na pravou míru. 
To, že se někteří členové Kulturně! 
nebo jejich příbuzní snaží očernit 
pod různými záminkami ostatní pří-
jemce dotací s cílem změnit výši při-
dělených částek ve svůj prospěch je 
naprosto neopodstatněné. Stačí na-
hlédnout do seznamu žadatelů o do-
tace. Pokud má pan starosta na mys-
li mé členství v organizaci Sokol, 
chtěl bych ho ubezpečit, že jsem výši 

Reakce na článek pana starosty
příspěvků na akce Sokola nenavrho-
val a ani pro ně nehlasoval, na rozdíl 
od některých členů kulturní komise. 
Potom tedy nevím, koho chtěl tím-
to pan starosta ze sdružení Kultur-
ně! napadnout a příště bych uvítal, 
aby byl při psaní svých článků kon-
krétnější. 

Fakt, že město poskytuje kinu 
Luft příspěvek kolem 700 tisíc roč-
ně, je sice pravdivý, ale všichni víme, 
že je to příspěvek na provoz našeho 
jediného kulturního zařízení. Není 
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to příspěvek na podnikatelskou čin-
nost provozovatelky kina a ani na 
kulturní akce. Tento fakt je známý 
i panu starostovi, proto mne zaráží, 
že píše o těchto 700 tisících na pro-
voz kina jako o příspěvku na „podni-
kání bez rizika“.

To, že jako sdružení Kulturně! 
prohlašujeme, že jediná kultura, kte-
rou je zapotřebí podporovat z měst-
ských zdrojů, je kultura která se 
připravuje v kině, je opět jedno 
z dalších naprosto iracionálních tvr-
zení, které pan starosta ve svém člán-
ku uvedl. Naopak, my jako sdružení 
si vážíme všech spolků a organiza-
cí, které pro kulturu a sport ve měs-

tě něco dělají a většiny těchto akcí 
se i rádi zúčastňujeme. Vadí nám 
ale, když se s veřejnými prostředky 
vyčleněnými na kulturní nebo spor-
tovní akce nakládá nezodpovědně 
a když je úředníkům vytýkáno, že 
upozorní na nesrovnalosti ve vyúč-
továních. Také není pravdou, že neu-
stále napadáme Spolek rodáků 
a přátel města. V kontrolním výboru 
proběhla kontrola vyúčtování všech 
organizací a spolků, které žádají 
o dotace, s jejímž výsledkem vás rádi 
v příštích Listech seznámíme. Do 
zveřejnění závěrečné zprávy z kont-
rolního výboru situaci nekomentuje-
me a ani to nehodláme dělat.

Pokračování ze str. 23

Pokračování na str. 25

Reaguji na článek pana staros-
ty v předchozím čísle, kde nazývá 
mé provozování kina fyzickou oso-
bou s podporou města podnikáním 
bez rizika.

Mnohá jednosálová kina v ob-
cích a městech u nás přežívají ve 
velmi těžkých fi nančních podmín-
kách. Nevydělají na svůj provoz 
a obce každoročně doplácejí sta-
tisícové částky ze svých rozpoč-
tů, aby je vůbec udržely v provo-
zu. Tato malá kina dnes totiž často 
nechtěně zachovávají retro styl 
vybavením i službami, navíc pro-
mítají fi lmy s několikatýdenním 
až několikaměsíčním zpožděním 
oproti multikinům. 

Tak tomu je i v případě kin (stá-
lého i letního) v Lysé nad Labem, 
které provozuji jako fyzická oso-
ba – podnikatel, protože město 
o jinou formu provozu nemá zá-
jem. Standardně jsou kina příspěv-
kové organizace (zřizované měs-
tem), jejichž kompletní provoz 
včetně platů zaměstnanců hradí 
město, stejně jako tomu je u kniho-
ven, muzeí, kulturních domů nebo 
kulturních středisek jednoduše 
proto, že městská kina stejně jako 
tato zařízení nemají šanci být sobě-
stačná - bez podpory města nemo-
hou fungovat.

Minimálně dva předchozí pro-
vozovatelé lyského kina, kterým 
byly také propláceny městem ná-
klady na provoz a kteří se rovněž 
pokoušeli v kině provozovat ka-
várnu – dle pana starosty tedy jas-
ní „podnikatelé bez rizika“, vypo-
věděli městu smlouvu, protože byli 
dlouhodobě ve ztrátě.

Vzhledem k výše uvedenému je 
zcela zcestná představa, že pro-

vozovatel kina by měl platit měs-
tu jiný než symbolický nájem, když 
běžná praxe je zcela opačná, že 
město platí kromě provozu i za-
městnance kin. 

Fakt, že přímým provozova-
telem lyského kina není město, 
podstatně snižuje nutné výdaje 
z městské kasy na jeho provoz 
(nemusí platit mzdy zaměstnan-
ců (produkční, promítač, uklí-
zečka, údržbář,… / telefony, po-
honné hmoty pro dopravu filmů 
apod.).

Provoz kaváren v kinech, KD, 
divadlech, galeriích, apod. je na-
prosto běžná praxe, v dnešní době 
nutná služba návštěvníkům a sna-
ha o větší soběstačnost kulturní-
ho zařízení, kterou by mělo měs-
to naopak vítat, nikoliv se snažit 
přesvědčit veřejnost a podnikate-
le ve městě, že jsou znevýhodněni, 
protože oni dotaci nemají, účelně 
opomínajíc rozdíl mezi nevýdě-
lečným kulturním zařízením, ja-
kým je kino a skutečným podnika-
telským subjektem, který má při 
slušném vedení a hospodaření na 
rozdíl od kina alespoň šanci nebýt 
ve ztrátě.

Další fakt je, že smlouvu na 
pronájem kina mám uzavřenou 
s městem vždy jen na jeden rok 
s dvouměsíční výpovědní lhůtou 
bez udání důvodu, dokonce se 
od loňského roku dělá i výběrové 
řízení a to se opravdu nedá nazý-
vat podnikáním bez rizika. Kul-
turní akce i fi lmy se musí plánovat 
s dost velkým předstihem, tedy 
s rizikem, že se nebudou moci 
uskutečnit vzhledem ke krátké 
nájemní smlouvě.

„Podnikání bez rizika“
Po přečtení příspěvku pana 

starosty v minulém čísle Listů 
jsem si uvědomil, že mu zřejmě 
vadí dosavadní korektní způsob 
jednání ze strany lysecké TOP09. 
Vytrhnout citaci zákona, dát ji do 
souvislosti s humanitární akcí, 
ztěžovat možnost jejího vyhláše-
ní městským rozhlasem a na zá-
věr ve svém článku pokrytecky 
poděkovat občanům za účast na 
akci, tak jako by ji sám pořádal, 
to je politické chameleónství nej-
vyššího zrna. 

Nebo Vám začalo vadit, že se 
TOP angažuje proti dalším, ne-
jen cenově problémovým, pro-
jektům v Lysé nad Labem pod 
taktovkou ODS? Je to snad 
zástupný problém za petici pro-
ti odvolání kulturního referen-
ta? Má to být spouštěcí mecha-
nismus k vtažení TOP09 do 
neplodných diskusí probíhajících 
v Listech?

Možná jste nám chtěl pouze 
poděkovat za úspěšnou reprezen-
taci města při zapojení do akce 
na pomoc potřebným a udělat 
nám tak skutečnou reklamu. Dě-
kujeme.

Ano, ve školách a školských za-
řízeních není dle zákona povole-
na činnost ani propagace poli-
tických stran a hnutí. Nicmé-
ně tento široký pojem, který by 
při striktním výkladu takřka zne-
možnil výuku o politickém sys-
tému, byl několikrát vysvětlován 
právníky různých institucí a lze 
si k tomu na internetu najít do-
statek informací. Podstatné je, 
že se odborníci shodli na tom, že 
v příslušné formulaci se pod čin-
ností rozumí získávání nových 

členů, voličů nebo sponzorů. Dále 
pak, že o propagaci by se jednalo 
tehdy, pokud by cílem těchto čin-
ností bylo vyvolat, zesílit nebo na-
opak omezit ve studentech zájem 
o konkrétní stranu nebo hnutí.

Z výše uvedené dikce právní-
ků MŠMT, každému rozumné-
mu člověku jasně vyplývá, že vy-
užitím škol a dětí k rozšíření in-
formace o probíhající humani-
tární sbírce, pomocí jednoduché-
ho letáku, pod který jsme se jako 
organizátoři pochopitelně pode-
psali, není porušením zákona. 
Zmíněným faux pas také ne. Tím 
je spíš fakt, že žádost o vyhláše-
ní akce rozhlasem byla na měst-
ském úřadě víc jak týden „ulože-
na k ledu“ a uvolněna až po roz-
nesení letáků.

Pokud by se pan starosta chtěl 
zajímat o podstatně pregnantněj-
ší případ, dle jeho výkladu poru-
šení zákona, nechť si na počíta-
či nalezne odkazy, kdy přímo nej-
vyšší představitel jeho strany, do-
konce v době voleb, diskutoval se 
studenty ve školách. Pane staros-
to, vyvoďte si z toho důsledky!

Závěr:  Cílem ani smyslem 
akce nebyla činnost nebo propa-
gace strany na školách. Byla to 
snaha probudit ve veřejnosti po-
znání, že účastí na humanitár-
ní akci, která kromě dobré vůle 
nic nestojí, lze v těžce stráda-
né zemi zachránit lidské životy. 
O tom svědčí skutečnost, že 
jsme tuto akci organizovali spo-
lu s významnou církevní institu-
cí, která byla rovněž uvedena na 
informačním letáku.

MVDr. Petr Matušina a 
Ing. Zdeněk Osvald, TOP09

TOP 09 vyvodila důsledky

Článek Petry Hamplové a její 
představu našeho vidění kultury, 
shrnutou působivou rovnicí kultu-
ra = jazz + podnikatelka Jursíková 
+ úřednice Frankeová, ponechávám 
zcela mimo komentář. Pouze bych 
dotyčnou pozval na nějakou kulturní 
akci do kina a doporučil jí, aby si tam 
přečetla program.

Pokud se podíváte, jaký mají 
vztah k daňovým příjmům města vý-
daje na kulturu v okolních městech, 
zjistíte, že Lysá nad Labem uvolňu-
je na kulturu a sport celkem zhruba 
7,5 mil. Kč, což je 8,3 % z daňo-
vých příjmů města (cca 90 mil. Kč). 
Toto číslo znamená jinými slo-

vy, kolik procent je uvolněno 
z daní občanů na kulturu a sport 
(nejedná se zde o celkový příjem 
města). V porovnání s nejbližší-
mi okolními městy (Nymburk - 
15 %, Čelákovice - 24 % nebo Bran-
dýs nad Labem – 11,5 %) je naše 
hodnota nejnižší. Zajímavé je, že 
i přes tento fakt je Lysá všeobecně 
považována za město, kde se kul-
tuře daří a dokazuje to i velký počet 
návštěvníků z okolních měst. Není to 
náhodou také i zásluha, dnes již bý-
valé kulturní referentky Aleny Fran-
keové?

Ing. Ondřej Černohorský,
Kulturně!
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Pokračování ze str. 24

Znovu opakuji, že na kultur-
ní akce v klubu - kavárně jsem ob-
držela dotaci od města z kulturní-
ho fondu pro loňský rok 15 tis. Kč, 
což bylo použito na 2 kulturní akce 
z celkových 108 uskutečněných,
jejichž převážná část byla ztráto-
vá a zbylá část nevýdělečná. Nejen 
pořádání fi lmových představení, ale 
i pořádání kulturních akcí je záva-
zek vyplývající ze smlouvy o nájmu 
prostor.

Z částky 700 tis. Kč přiděle-
ných v rozpočtu na provoz kina 
v loňském roce mi byly průběž-
ně zpětně proplaceny pouze pro-
vozní výdaje kina (žádné mzdy), 
z nichž nejvyšší položky jsou ener-
gie, plyn, propagace, půjčovné 
a dopravné fi lmů. Kino odpromí-

talo v loňském roce 131 předsta-
vení, z toho 30 určených dětem 
s celkovým počtem 5 744 ná-
vštěvníků, z čehož 2 207 je celko-
vý počet návštěvníků na dětských 
a školních představení. 

Pokud by se cena vstupenky (dět-
ské i dospělé) navýšila ze součas-
ných 60,- až 90,- na 220,- Kč a ce-
na vstupenky na školní představení 
z 40,- až 50,- na 150,- Kč, přičemž 
by roční počet návštěvníků zůstal 
zachován jako s dosavadními ce-
nami vstupného, nepotřeboval by 
provoz kina být dotován městem. 
Posouzení, zda je tento model 
městských úspor v Lysé uskuteč-
nitelný, ponechávám na čtenářích. 

Lucie Jursíková,
provozovatelka kina

KČT odbor Lysá nad Labem pořádá 
tradiční dětský letní tábor 

ŠUMAVA 2011
v tábořišti Radešov u Rejštejna 

Termíny dětského tábora:
První běh od 1. 7. do 17. 7. 2011 (17 dnů)

Druhý běh od 17. 7. do 30. 7. 2011 (14 dnů)
jednotná cena poukazu 3950 Kč (včetně dopravy a pojištění). 

Termíny rekreace rodičů s dětmi a ostatní: 
od 31. 7. do 13. 8. 2011

v ceně pronájmu stanu 100 Kč / noc

Kontaktní adresa: 
František Blažek 

Klicperova 553, 289 22  Lysá nad Labem 
Tel.: 602 624 593, 721 704 500

e-mail: blazekfra@atlas.cz
www.dltsumava.czVzpomínka na osvobození

Lysé nad Labem – rok 1945
Druhá světová válka na čes-

koslovenském území skončila 
vlastně až 11. května, kdy Rudá 
armáda v prostoru Lysá nad 
Labem, Jičín, Hořice, Pardubice, 
Chrudim, Chotěboř a Kolín ob-
klíčila zbytek skupin armád Střed 
v počtu 860.000 mužů. V milo-
vické vojenské posádce zůstává 
10.000 mužů a velitel - generál 
Rüdiger.

Předkládám těchto několik 
fotografi í nejen pro pamětníky, 
kteří prožívali konec druhé svě-
tové války, ale i proto, že naše 
osvobození spolu se západní fron-
tou je ta největší odměna, na její 
dlouhé válečné cestě Evropou. 

Jana Křížová

Zajatci v Poděbradově ulici střeženi 
lyskými ozbrojenci

Odzbrojování Němců v ulici 
Československé armády 

Za radnicí (dnešní Městský úřad 
– zabavený německý majetek)

Německý civilista zadržený četníkem 
a členem RG, cílem Revolučních gard bylo 

obnovení pořádku ve městě, zneškodňování 
Němců v okolí a jiné.

Vítání Rudé armády na Husově náměstí, 
emotivní silné okamžiky, každý alespoň 

jednou chce stisknout ruku vojákovi 
a poděkovat za osvobození
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Kpt. Jaroše 1668, Lysá nad Labem
Tel.: 777 710 863, 325 552 380, E-mail: info@salonagape.cz

www.salonagape.cz

• depila ní program
• mikromasáž o ního okolí
•  liftingová masáž obli eje

• relaxa ní masáže
• reiki
• dárkové poukazy

Klub
FajnJARNÍHO A LETNÍHO

dětského oblečení, hraček
a kočárků.

Nakupovat můžete začít 
od neděle 1. 5. 2011 od 14.00 do 18.00 hodin

Pondělí – pátek: 9.00 - 16.00 hodin
Sobota: 14.00 - 16.00 hodin

Končíme 27. 5. 2011!

FAJN BAZÁREK
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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:
• ÚTERÝ (pouze liché) 18 – 19 h.,

Fit club Milbe (rezervace přes fi t.estranky.cz), 70 Kč

• ÚTERÝ 20 – 21 h.,
tělocvična OA v areálu ZŠ J.A.Komenského

(nejsou nutné rezervace)

• ČTVRTEK 18 – 19 h.,
tělocvična SOKOL, externí hodina

(nejsou nutné rezervace)

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

Soutěžíme se StoBem
V lednu byly 

zahájeny dva sou-
běžné kurzy sni-
žování nadváhy,  
jejichž součástí
byla motivační

soutěž o proměnu ,,Hubneme do 
krásy“. Na vítězku čekala odměna 
v podobě celkové změny vizáže.

Správná motivace je pro hubnu-
tí to nejdůležitější a tak se všech-
ny účastnice s velkým odhodláním
pustily do boje s nadbytečnými 
kilogramy. Ke změně životního 
stylu přistoupily velmi zodpověd-
ně. Osvojily si nové stravovací ná-
vyky a vyzkoušely si různé druhy
pohybové aktivity, s cílem najít
tu, která jim bude nejvíce vyhovo-
vat. Každý shozený kilogram byl 
velkou motivací. Výsledky snažení
byly do poslední chvíle téměř vy-
rovnané. Vítězkou v I. kurzu se na-
konec stala Lenka, které se podaři-
lo snížit váhu o 10 kg a v II. kurzu
Jana , která  zhubla 12,80 kg.  Prů-
měrný úbytek tak činil 6,5 kg a spo-

lečně se děvčatům podařilo zhub-
nout 191 kg. Také ostatní ukaza-
tele jako BMI i poměr tuků a svalů 
v těle se všem výrazně zlepšil. 
Výsledkem bylo zjištění, že dieta 
neznamená odříkání a s kvalitně 
sestaveným jídelníčkem se dá plno-
hodnotně žít. Přesto však je nutné 
vůli jít za svým cílem pěstovat, jen 
na to nesmí být člověk sám.

Obě vítězky si nedělní proměnu 
velice užily a návštěva kosmetické-
ho a kadeřnického salónu byla pro 
ně příjemným zážitkem. Výsledný 
efekt byl korunován výběrem ob-
lečení v obchodě Maple a to o ně-
kolik čísel menších než byla jejich 
původní velikost na začátku kur-
zu.  Za proměnu vizáže sklidily od 
svých spolubojovnic nadšené ohla-
sy a upřímné gratulace. Všechny 

měly pocit velkého vítězství nad 
sebou.

Chtěly byste se této soutěže také 
zúčastnit? Neseďte doma a přijďte 
mezi nás. 

Podzimní kurzy v Lysé n. L.
začínají 18. 9. 2011!

Individuální poradenství – 
výživová poradna, zdravotní středis-
ko,  Lysá nad Labem

Víkend na Slapech
(3. 5. - 5. 6. 2011)

Již nyní se můžete s námi zúčast-
nit s námi cvičebně-relaxačního ví-
kendu na Slapech. 

Víkendy jsou určeny nejen pro 
absolventy kurzů snižování nadvá-
hy, ale i jejich přátelé a pro další zá-
jemce, kteří chtějí strávit víkend 
v příjemném kolektivu, odpočinout 
si od všedních starostí, načerpat no-
vou sílu a zacvičit si. Program poby-
tů tvoří především pohybová aktivita 

a správný stravovací režim.
Máte možnost si vyzkoušet squa-

sh, zumbu, aerobik, P-class, power 
jogu a nordic walking.

Poděkování sponzorům soutěže: 
- Kosmetika Pavla Olachová,
 tel.: 733 178 658, Masarykova 
 1736 - 1. patro, Lysá n. L.
- Kadeřnické a nehtové studio
 Milada, tel.: 602 362 399, 
 Zahradní 1020, Lysá n. L.
- obchod Maple Olga Vlastová,
 tel.: 731 162 794,
 Masarykova 739, Lysá n. L.

Přihlášky a informace:
Renata Zápotocká
– výživový poradce 
www.vyzivovyporadce-hubnutí.cz
tel.:  775 246 033
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Chlapci základních škol a vícele-
tých gymnázií nymburského okresu 
změřili své síly na tradičním ofi ciál-
ním turnaji okresního kola ve volej-
bale. 

Všech šest zúčastněných repre-
zentačních výběrů tří základek 
a nymburského gymnázia sehrálo 
celkem patnáct špílů a to tím nej-
spravedlivějším systémem, tzn. 
každý s každým.

Z celkového triumfu se nako-
nec spravedlivě radovalo družstvo 
z Lysé nad Labem, které v rozhodu-
jícím zápase přehrálo domácí „Ko-
mendu“. Třetí fl ek bral v konečném 
účtování rezervní tým pořádající-

Volejbalový turnaj chlapců ZŠ a víceletých gymnázií: okresní kolo 2011
ho ústavu (tvořený zpravidla hráči 
z 8.B), což se dá považovat za nej-
větší turnajové překvapení. Hořkou 
pilulku byl nucen spolknout kouč 
nymburského gymnázia, silně roz-
mrzelý J. Hybler, jehož oba výběry 
předváděly po většinu turnaje mi-
zerný výkon a obsadily nakonec ne-
lichotivá poslední dvě místa celko-
vého pořadí.

Nejúspěšnějšími školami letoš-
ního roku na okrese, z hlediska vo-
lejbalu základních škol a vícele-
tých gymnázií, jsou jednoznačně 
 J.A.K. Lysá nad Labem (zkomple-
tovaný vítězný „double“ obou ka-
tegorií) a ZŠ a MŠ Komenského 

Celkové pořadí turnaje chlapců: 

1.   ZŠ J. A. Komenského Lysá n. L.
2.   ZŠ a MŠ Komenského Nymburk „A“
3.   ZŠ a MŠ Komenského Nymburk „B“
4.   ZŠ T.G.M. Poděbrady,
5.   Gymnázium Nymburk „A“

Nymburk, která v rámci dvou tur-
najů posbírala jedno stříbro a dva 
bronzy včetně rezervního týmu 
chlapců.

O povedenou realizaci obou tur-
najů se opět postaral DDM Po-
děbrady v úzké spolupráci se ZŠ 
Komenského Nymburk. Úspěš-
né sportovní akce proběhly na pa-

lubovce nymburské „Komendy“ 
a obešly se bez jakýchkoliv organi-
začních problémů a lze potěšením 
konstatovat, že nedošlo k žádnému 
zranění hráček ani playerů z řad zú-
častněných chlapců a děvčat druhé-
ho stupně.

Mgr. T. Kokojan ředitel turnaje
a předseda AVD ČR

Hala ZŠ Komenského Nymburk 
byla tradičním dějištěm ofi ciálního 
okresního kola turnaje základních 
škol a víceletých gymnázií ve volej-
bale děvčat.

Turnaje se zúčastnila pouze čty-
ři družstva (navíc dvě z pořádají-
cí Komendy), a to z téměř třicítky 
škol okresu. Děvčata změřila své 
síly spravedlivým systémem každý 
s každým na tři hrané sety. Z celko-
vého triumfu se nakonec radoval fa-
vorizovaný tým z Lysé nad Labem 
pod zkušeným vedením charisma-
tického F. Hajného. Druhý fl ek bral 
poměrně překvapivě zpravidla pod-
ceňovaný výběr T.G.M. Poděbrady, 
který přetlačil Komendu o jediný 
bod v rozhodující sadě.

„Je velká škoda, že nepřijelo více 
škol, letos by nebyly určitě bez šancí 
na medaili, výkonnostní úroveň toho-
to ročníku byla jednoznačně nejslab-
ší od roku 2005, tzn. od doby, kdy na 
své kmenové škole volejbalové tur-
naje pod patronací DDM Poděbrady 
osobně pořádám“, suše konstatoval 
turnajový ředitel T. Kokojan.

Okresní kolo ve volejbale děvčat
ZŠ a víceletých gymnázií 2011

Nejúspěšnějším ústavem v ob-
lasti volejbalu děvčat této věkové 
kategorie (8. a 9. ročník) posled-
ních čtyř let je bezkonkurenčně ZŠ 
a MŠ Komenského Nymburk, kte-
rá letošní bronz přidala k čistému 
vítěznému „hattricku“ z let 2008 
až 2010! Kromě toho její rezerv-
ní týmy braly v roce 2008 bronz 
a rok na to dokonce stříbrné me-
daile, což v historii volejbalu zákla-
dek nemá od devadesátých let ob-
doby. Velkou zásluhu na této sku-
tečnosti má bezesporu sehrané 
duo zkušených trenérů, v podání 
J. Rýdlové a T. Kokojana, které se 
na žákovský volejbal na škole spe-
cializuje a tréninkový proces spo-
lečně koordinuje a realizuje v ho-

Celkové pořadí turnaje:

1.   J.A.K. Lysá nad Labem
2.   T.G.M. Poděbrady
3.   ZŠ a MŠ Komenského Nymburk “A“ 
4.   ZŠ a MŠ Komenského Nymburk “B“

dinách tělesné výchovy, sportov-
ních her a volejbalového kroužku 
v rámci volejbalově-deblové pří-
pravky SKP-ZŠ Komenského 
Nymburk, a to za podpory vedení 
školy a Předsedy SKP Nymburk, 
pana M. Matouše.

Mgr. T. Kokojan ředitel turnaje
a předseda AVD ČR

Termín: úterý 10. května 2011 od 15.30 hod.

Místo: „hřiště“ u ZŠ Komenského 1534,
 Lysá nad Labem

Věkové kategorie: předškolní děti  2005 -2007
 mladší žáci a žákyně I. 2002 -2004
 mladší žáci a žákyně II. 2000 -2001
 starší žáci a žákyně III. 1998 -1999
 starší žáci a žákyně IV. 1996 -1997

Harmonogram: 15.30 –16.00 prezentace na hřišti
 16.00 –17.30 vlastní závody
 17.30 –18.00 vyhlášení výsledků

Disciplíny: běh na 50 m / 60 m
 skok daleký
 hod kriketovým / tenisovým míčkem

TJ SOKOL LYSÁ NAD LABEM 
POŘÁDÁ

 ho

ZÁVODY V ATLETICE 

PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI A ŽACTVO

Těšíme se na Vaši hojnou účast!


