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V dnešním čísle najdete:

● Výroční zpráva MěÚ 2008
● Fotosoutěž - str. 4
● Archivní střípky - str. 8
● Zápisy do MŠ - str. 8
● Bon Repos - str. 10, 11
● Králíčkova vila v Litoli 
- str. 12
● Příměstský tábor - str. 18
● Polabský motoráček 
- str. 20

Sv. Řehoř

Pranostiky
● O sv. Anežce od kamen 
se nechce (2.3.)

● Svatý Josef s tváří milou
končí zimu plnou (19.3.)

● O sv. Tomáši sníh bředne
na kaši (7.3.)

● Když se v březnu hřmí,
v stodolách se tmí.

● Na sv. Řehoře (12.3.) 
čáp letí od moře, 
líný sedlák, který neoře.

Aktuálně z města
Vážení spoluobčané,
na základě četných dotazů od

obyvatel našeho města Vám přiná-
ším aktuální přehled o nejdůleži-
tějších investičních akcích ve
městě.

Obchvat města
V loňském roce proběhla jed-

nání s firmou Pragoprojekt, která
zajišťuje vydání stavebního povo-
lení na výstavbu obchvatu města
pro Středočeský kraj. Z tohoto
jednání vyplynulo, že největší pře-
kážkou pro vydání stavebního
povolení je výkup
pozemků pod
budoucím obchva-
tem od vlastníků.
Vlastníky pozem-
ků lze rozdělit do
těchto skupin:

1) město a stát
město Lysá nad
Labem poskytlo
r o z h o d n u t í m
z a s t u p i t e l s t v a
města pozemky
potřebné pro
výstavbu obchvatu
bezplatně, stát
také bez problémů
poskytne pozemky pro výstavbu
obchvatu města

2) vlastníci pozemků, kteří sou-
hlasí s podmínkami výkupu stano-
venými Středočeským krajem

3) vlastníci pozemků, kteří
požadují vyšší výkupní cenu 

4) vlastníci pozemků, kteří
požadují náhradní pozemky 

5) vlastníci pozemků, kteří
nechtějí pozemky pro stavbu
obchvatu poskytnut. Vzhledem
k tomu, že Středočeský kraj
nevlastní v katastrálním území
Lysé nad Labem a Litole žádné
pozemky, vyjma pozemků pod
komunikacemi, nabídlo město
Lysá nad Labem k případné
směně pozemky ve svém vlastnic-
tví. Firma Pragoprojekt zpracova-
la pro Středočeský kraj zprávu
o stavu výkupu pozemků, ve které
je obsaženo jak rozdělení vlast-
níků na jednotlivé výše uvedené
skupiny, tak nabídka města na
možnou směnu pozemků. Středo-
český kraj teď zvažuje další

postup v celé věci. Jakmile bude-
me o dalším postupu informováni,
předáme tyto informace prostřed-
nictvím Listů občanům města.

Výstavba nového 
domova pro seniory

Na výstavbu nového domova
pro seniory je vydáno územní roz-
hodnutí, které nabylo právní moci.
Bylo též vydáno stavební povolení
na rekonstrukci domu čp. 13 na
náměstí B. Hrozného, který se
v budoucnu stane součástí nového
domova. V současné době je podá-

na žádost o stavební povolení na
hlavní budovu. Na zasedání
Mikroregionu Polabí prohlásil
náměstek hejtmana Středočeského
kraje Ing. Petera, že výstavba
domova pro seniory zůstává pro
kraj i nadále prioritou. Kraj bude
usilovat o maximální urychlení
jeho výstavby.

Rekonstrukce
Masarykovy ulice

V loňském roce město pozasta-
vilo rekonstrukci Masarykovy
ulice z důvodu možnosti získání
dotací z ROP Střední Čechy.
Bohužel, nové vedení kraje poza-
stavilo rozdělování dotací na tyto
typy projektů, aniž by k tomu byl
nějaký racionální důvod. Vzhle-
dem k tomu, že rekonstrukci této
hlavní tepny již nelze odkládat,
rozhodlo se město tuto investici za
cca 47 mil. korun zainvestovat
z vlastních prostředků. Rekon-
strukce Masarykovy ulice započne
na přelomu dubna a května opra-

vou dešťové kanalizace v ulici 
9. května, tzv. bezvýkopovou
technologií. Po ukončení meziná-
rodní výstavy Natura Viva se
rekonstrukce komunikace roze-
běhne naplno. Bližší informace
o dopravních omezeních a postu-
pu výstavby budou publikovány
v dubnových Listech.

Výstavba ve Frutě
Na základě smlouvy, kterou

v loňském roce uzavřelo město
Lysá nad Labem s firmou MS
Development začaly přípravné

práce na realizaci
projektu výstavby
v areálu bývalé
Fruty, kde vyroste
nový společenský
sál, kulturní dům,
prostory pro novou
poštu a další občan-
skou vybavenost,
hotel, podzemní par-
koviště a byty. Firma
zpracovává doku-
mentaci k vydání
územního rozhod-
nutí. Vzhledem ke
složitosti přípravy
projektů pro tuto

stavbu a posuzování vlivů stavby
na životní prostředí nedojde
k zahájení výstavby dříve než
v roce 2010. O stavu přípravy
a realizace projektu budete prů-
běžně informováni v Listech.

Rekonstrukce Základní
školy J. A. Komenského

V loňském roce získalo město
dotaci z operačního programu
životního prostředí na zateplení
a výměnu oken ve škole J. A.
Komenského ve výši cca 25
mil. Kč. Celkové náklady na tuto
akci budou cca 40 mil. Kč. Bylo
vypsáno výběrové řízení na reali-
zátora stavby. Předpoklad zaháje-
ní rekonstrukce je červen letošní-
ho roku. V rámci rekonstrukce
dojde k zateplení a výměně oken
ve všech pavilonech školy. Projekt
bude realizován ve dvou etapách
tak, aby byl co nejméně narušen
chod školy. Dokončení rekon-
strukce je plánováno na rok 2010.

Jiří Havelka, starosta města

Masarykova ulice
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2. jednání rady města se konalo
27. 1. 2009. Z prvního bloku šesti
bodů, předložených odborem správy
majetku a investic, se zastavíme
u bodu č. 3. V něm se projednávaly
dvě nabídky na umístění stacionárních
zařízení na měření rychlosti vozidel ve
městě. Takové zařízení je velmi účin-
nou zbraní proti neukázněným řidi-
čům, protože hlídá úsek v každém
okamžiku 7 dnů v týdnu po 24 hodin.
Na zveřejněnou zakázku došly 2
nabídky, a to od firmy AŽD z Prahy 10
a CZECH RADAR z Plzně. Rada
dlouze diskutovala a porovnávala
nabídky, které mají nastavené para-
metry značně odlišně. Diskuse skonči-
la nerozhodně - parlament se dosud
neshodl na podobě dopravní značky,
která musí řidiče na měřený úsek upo-
zornit (!), a tak je čas na jednání o pod-
mínkách. Poté rada rozhodne, kterou
firmu si vybere. Zajímavým bodem
byl ten s č. 5, kde se jednalo o umístě-
ní národního cirkusu Jo-Joo, který
bude v Lysé hostovat začátkem března.
Po dobrých zkušenostech z podzimu
2007 bude cirkusové šapitó stát opět
v bývalé Frutě.

Nejobsáhlejším bodem byl bod č.
8, v němž se projednávalo rozdělení
dotací z Fondu kultury ( k rozdělení
určeno 300 tis. Kč) a Fond sportu
a volného času (100 tis. Kč). Žádosti
o dotace byly předloženy podle pravi-
del do konce listopadu 2008 a jak kul-
turní komise, sportovní komise i odbor
školství a kultury odvedly při jejich
zpracování velký kus práce. Především
to platí o kulturní komisi, která obdr-
žela žádosti na 29 akcí v celkové hod-
notě přes 900 tis. Kč. To teoreticky
znamená, že každá akce by byla pod-
pořena financemi města z 1/3 a o zby-
tek se musejí organizátoři postarat
z jiných zdrojů, např. z dotací kraje
nebo od sponzorů. Rada se v úvodu
diskuse dohodla, že bude procházet
jednu akci po druhé a každý člen rady
se k ní vyjádří. Rozhodování bylo
velmi zodpovědné, protože bylo jasné,
že jde nejen o peníze, ale především
o to neobvyklé nadšení organizátorů,
kteří akce připravují, dotují je vlastním
volným časem a odměnou je jim radost
spoluobčanů. Nakonec rada dospěla
k rozhodnutí, někdy kompromisnímu,
ale na většinu akcí se určitá část pro-
středků dostala. Snad to organizátory
nerozladí nebo neodradí od jejich akti-
vity.

V bodu č. 11 se zatřpytil odlesk
novoročního ohňostroje - schvalovaly
se ještě dva finanční příspěvky na jeho
konání. Díky sponzorům bylo shro-
mážděno 88 tis. Kč, které byly pouká-
zány firmě Ohňostroje, práci věnoval
pan Céza a jeho spolupracovníci jako
jejich příspěvek, takže radost všech
přihlížejících nestála městskou
pokladnu ani korunu.

Z bloku tří bodů, připravených
odborem sociálním a zdravotním, uvá-
dím bod č. 13. V něm rada schválila
novinku - podle zákona č. 111/2006
Sbírky zákonů byl schválen institut
„veřejné služby“. V praxi to znamená,

že dlouhodobě nezaměstnaní občané
mají možnost odpracovat pro město 20
hodin např. při úklidu veřejných pro-
stranství a za to obdrží určitý bonus
k vypláceným dávkám. Tato metoda
má především výchovný účinek, jehož
účelem je rozšíření možností, jak
zachovat pracovní dovednosti u osob
dlouhodobě setrvávajících ve stavu
hmotné nouze.

Podstatně více peněz nabídl šest-
náctý bod, v němž byla rada města
seznámena se závěrečným účtem
města za rok 2008. Podrobnosti budou
uvedeny po projednání v zastupitel-
stvu města. Po konzultacích se specia-
listy ze Státního okresního archivu
byla předložena upravená verze obec-
ně závazné vyhlášky o symbolech,
významných dnech a vyznamenáních
města, ale i tady bude mít poslední
slovo zastupitelstvo města 18. 2. 2009.

Poslední blok jednacích bodů při-
pravil odbor vnitřních věcí. Většina
informací se týkala personálních změn
v kontrolním výboru a lze předpoklá-
dat, že po únorovém zastupitelstvu se
kontrolní výbor představí v novém slo-
žení.

Závěrečná diskuse se většinou týka-
la pořádku ve městě a údržby zeleně
v době vegetačního klidu, ale s největ-
ší novinkou přišel pan starosta, který
byl jmenován členem ústřední komise
pro rozdělování peněz do památko-
vých zón. S ohledem na současnou
ekonomickou situaci bude vypsán
dotační titul na Masarykovu ulici až na
podzim, a proto se s rekonstrukcí
komunikace - I. etapa - začne na jaře
z prostředků města. Na podzim se dle
okolností k žádosti o dotaci na II.
etapu přidá rekonstrukce komunikace
a Náměstí B.Hrozného. 

3. jednání rady města se konalo
10. 2. 2009. V úvodu jednání se dosta-
vili pozvaní hosté - zástupci společ-
nosti BYTOVKY, a.s., z Hradce
Králové. Společnost prostřednictvím
realitní kanceláře p.Mlčáka projevila
zájem o koupi domu č.p. 253 Na
Františku, který byl městským majet-
kem. Po schválení prodeje v zastupi-
telstvu společnost podepsala kupní
smlouvu, ale v závěru roku požádala
město o posunutí platby. Rada města
(s přihlédnutím k situaci na trhu s rea-
litami) požádala o vysvětlení důvodů.
Zástupci BYTOVEK, pp. Hric a Socha,
informovali o tom, že společnost při-
pravuje celou řadu projektů na výstav-
bu nových a rekonstrukci starších
bytových domů. Jeden z projektů byl
zastaven, tím se přerušil finanční tok,
ale od března se rozjíždí další projekt,
z něhož bude nákup domu Na
Františku uhrazen. Opoždění platby
bude kompenzováno zvýšením kupní
ceny jednorázově o 200 tis. Kč
a k tomu ještě bonus 1 tis. Kč denně až
do úplného uhrazení kupní ceny.
Ohledně dalšího osudu domu a jeho
nájemníků sdělili, že během příštích 
2-3 let zůstane vše při starém. Během
této doby bude s nájemníky dohodnut
přesun do jiných bytů, počítá se
i s určitou finanční kompenzací.

Prázdný dům bude podstatně moderni-
zován, ve dvoře by měla vzniknout
dostavba a pak by rekonstruované byty
měly splňovat požadavky na bydlení
ve 21. století. Někteří nájemníci již
byli o záměrech informováni a budou-
cí noví vlastníci zaznamenali zatím jen
kladnou odezvu.

Poté již program pokračoval sviž-
ným tempem, protože bodů byly více
než tři desítky. Třetinu z nich, konkrét-
ně třináct, tvořily body týkající se
pozemkových věcí, bytových a neby-
tových prostor. Větší diskuse se rozvi-
nula u bodu č. 7, kde se opakovaně
hovořilo o žádosti Sociálního centra
Milovice o využití chátrajících objektů
na Šibáku. Sociální centrum má záměr
využít objekty na sociální bydlení.
Rada dala možnost také ostatním
zájemcům, aby případně projevili
zájem o využití vrcholu kopce k jiným
účelům. Na vyvěšený záměr reagovali
pouze manželé Berkiovi ze Sociálního
centra. V objektu by mělo vzniknout
až 30 malometrážních bytů pro sociál-
ní bydlení, které by měly charakter
ubytovny. Prostředky na přivedení
inženýrských sítí a rekonstrukci (určitě
nemalé) by centrum získalo z evrop-
ských fondů. V objektu by trvale sídlil
správce, dohlížející na kázeň a pořá-
dek. V diskusi členové rady zvažovali
klady i zápory nabízeného řešení, ale
nakonec se shodli na dalším zveřejně-
ní s větší publicitou na internetu. 

Diskutovalo se i u bodu č. 14, kde
se posuzovala možnost obnovy zeleně
v ulici Na Vlečce. Stav lipové aleje
není dobrý, a jednou z možností je její
úplné vykácení a následná obnova
výsadbou jírovce červeného - druhu
kaštanu, který odolává klíněnce. Na
rekonstrukci zeleně bude vyhlášeno
výběrové řízení a náhradní výsadbu
zajistí firma ARS Altmann. 

V bodech č. 16 a 17 se posuzovaly
nabídky na veřejnou zakázku na opra-
vy komunikací. Výtluky po náročné
zimě bude v ulicích města opravovat
firma Jiří Kryšpín - sdružení z Nového
Bydžova; zakázka má hodnotu 500 tis.
Kč. Opravu Lidické ulice v Litoli zaji-
stí firma KOREKT DIPS z Brna za
405 tis. Kč. V obou případech bude
použita trysková metoda PATCH, která
se v našich podmínkách plně osvědči-
la. V dalším bodu rada jednala o zpev-
nění travnatého pásu podél zámecké
zdi v Komenského ulici, aby zde
mohly parkovat automobily. Konečné
provedení povrchu bude vybráno na
základě vyjádření památkářů. V bodu
č. 19 se vybíral zpracovatel projektové
dokumentace na rekonstrukci měst-
ského letního kina. Ze dvou nabídek
rada zvolila tu od Ing. arch. Miloslava
Vajtra z Prahy 5. Autor musí projekt za
165 tis.Kč v průběhu zpracování kon-
zultovat s radou města

V bodu č. 20 se rada krátce zastavi-
la u schvalování výjimky z „plesové
a diskotékové“ vyhlášky, o kterou
požádalo Romské centrum pro nadchá-
zející celostátní Romský ples. Po
dobrých zkušenostech z minulých roč-
níků, během nichž byl vždy respekto-

ván veřejný pořádek, rada schválila
prodloužení plesu do časných ranních
hodin. Další dva body se týkaly rozdě-
lení dotací sportovním a společenským
organizacím, které pracují s dětmi
a mládeží do 18 let. Jak byli čtenáři
informováni, velkou iniciativu projevil
v této oblasti pan Mgr. Kopecký, který
se v druhé polovině roku 2008 věnoval
návrhům na změnu systému v rozděle-
ní dotací, a to ve prospěch těch organi-
zací, které preferují širší zapojení dětí.
Po velké diskusi na prosincovém zase-
dání návrh neprošel, a proto se dotace
rozdělují podle původního systému. Na
jednání rady poukázal pan Mgr.
Kopecký na skutečnost, že podíl dotací
na 1 dítě je nevyvážený. U individuál-
ních sportů je příspěvek na 1 dítě
kolem 3 tis. Kč, u kolektivních sportů
pak třetinový. U společenských organi-
zací je stav o něco lepší, protože rozdí-
ly nejsou tak markantní. Rada pak
schválila návrh na rozdělení dotací
podle návrhu odboru školství a kultury,
protože oddíly a organizace potřebují
finanční „injekce“ pro svou činnost.

V bodu č. 24 rada schválila dodatek
ke smlouvě na zpracování projektové
dokumentace pro MŠ v Brandlově
ulici. Z důvodu zajištění potřebných
podkladů pro územní a stavební říze-
ní se posouvá termín předání doku-
mentace.

V dalším bodu byl předložen návrh
obecně závazné vyhlášky č. 2/2009.
Podle platných předpisů je nutné
k vyhlášce o poplatku „za popelnice“
předložit vyúčtování nákladů za minu-
lý rok. Ty činily již 641 Kč na každého
občana města, což je roční nárůst
o téměř 14 %! Vlastní poplatek zůstá-
vá přitom v nezměněné výši.

O další 4 body programu se posta-
ral pan místostarosta Sedláček - infor-
mace o třech z nich jsou v samostat-
ném článku Listů. Tím čtvrtým bodem
byla žádost občanů bydlících kolem
nynější prodejny stavebnin v Zahradní
ulici, kterým se nelíbí záměr na uvede-
ném místě postavit dva bytové domy.
O věci rozhodne zastupitelstvo města.

Osvěžení programu přinesly body
č. 31 a 32, v nichž rada schválila
výstavbu dřevěného altánu se stolem
a lavičkami v lokalitě Za Zámkem, kde
bylo vysázeno 5 lip. Odpočívadlo
vybuduje Správa městských lesů
Benátky n. J. za 40 tis. Kč. V následu-
jícím bodu rada schválila podpis
deklarace o společném postupu měst
Brandýs n. L. - Stará Boleslav,
Benátky n. J. a Lysá n. L. při zřízení,
provozu a údržbě naučné stezky
„Krajinou Rudolfa II.“.

Obsáhlý bod č. 33 - o bezpečnostní
situaci v Lysé nad Labem v roce 2008
- je zařazen v příloze Listů ve výroční
zprávě. Posledním připraveným bo-
dem byl návrh programu zastupitel-
stva. Poté následovaly dva přidané
body - návrh na jmenování pana Mgr.
Minaříka předsedou kontrolního výbo-
ru a doporučení na podporu výstavby
dopravního letiště s navazující infra-
strukturou v Milovicích.

Informace z jednání rady a zastupitelstva města

Pokračování na str. 3
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1. zasedání zastupitelstva města
se konalo 18. 2. 2009. Přítomnost vět-
šího počtu občanů než obvykle dávala
tušit, že průběh bude rušnější, což se
potvrdilo. O další překvapení v úvodu
se postaral pan Ing.Gregor prohláše-
ním, že po několika jednáních s obča-
ny a některými orgány (i na meziná-
rodní úrovni) se rozhodl svou abdikaci
na funkci předsedy kontrolního výbo-
ru vzít zpět a chce v práci pokračovat.
Zabezpečil lednové jednání KV i plán
práce. K záležitosti se pak diskutovalo
v dalších bodech.

Po bloku tří bodů o věcných břeme-
nech a pozemcích se rozvinula kratší
diskuse při schvalování komunitního
plánu. Zpracovatelka P. Bělíková si
znovu vyslechla pochvalná slova za
perfektní zpracování. Katalog sociál-
ních služeb bude vydán tiskem, aby
posloužil širšímu okruhu občanů nejen
Lysé, ale celého regionu. Na návrh Ing.
Gregora a Ing. Šťastného připraví
odbor sociálních věcí a zdravotnictví
pořadí priorit a doporučení, jak vybra-
né problémy řešit, úkolem rady města
pak bude uvést konkrétní body do sou-
ladu s rozpočtem a přijmout konečné
rozhodnutí. V pátém bodu zastupitel-
stvo schválilo úpravu rozpočtu na rok
2009. Průvodní slovo přednesl Ing.
Firman, předseda finančního výboru,
protože FV se touto problematikou
podrobně zabýval a úpravy doporučil.
Jejich hlavním důvodem jsou konečné
výsledky hospodaření města v roce
2008 a přidělení některých dotací
začátkem letošního roku.

Půlhodinová diskuse se rozvinula
kolem bloku dalších tří bodů - rozděle-
ní dotací z Fondu kultury, z Fondu
sportu a volného času, dotací sportov-
ním a společenským organizacím pra-
cujícím s dětmi do 18 let. Ing. Firman
pochválil kulturní komisi, jejíhož zase-
dání se jako předseda FV zúčastnil, za
odpovědné posouzení návrhů. Poté
však (jako funkcionář Tanečního klubu
dospělých) vyjádřil nespokojenost, že
klubu nebyla poskytnuta dotace na
akci Svěcení vína, když přitom všech-
ny formální náležitosti byly splněny.
Následná diskuse ukázala různost
názorů na význam zmíněné akce, ale
rozdělení financí to již neovlivnilo.
Diskutovalo se i u dotací pro sportovní
organizace. Ing. Gregor doporučil pro-
vést audit u žádajících organizací. Pan
starosta potvrdil, že podklady pro
dotaci podává organizace, ale interní
auditor města je kontroluje, takže tento
požadavek je již několik let plněn.
U některých organizací došlo k pokle-
su výše dotace, Ing. Gregor doporučil
určité vyrovnání. Paní Dr. Bodnárová,
vedoucí odboru, uvedla, že výpočet
byl proveden podle metodiky, schvále-
né zastupitelstvem ještě za pana
Houšteckého, protože nový systém
nebyl loni na podzim schválen. Pan
Mgr. Kopecký, autor návrhu, si jen
posteskl, že priority vidí každý jinde.
V zásadě však byly dotace schváleny,
a tak se kluby a organizace mohou těšit
na peníze.

V bodu č. 9 byla schválena obecně
závazná vyhláška č. 1/2009, o měst-
ských symbolech, významných dnech
a vyznamenáních města. Jak se vzápě-
tí ukázalo, členové zastupitelstva měli
hned dva návrhy na udělení Čestné
medaile města Lysé nad Labem I.
třídy: pro pana Martina Křenu za
záchranu lidského života a pro pana
Bernarda Knápka za celoživotní dílo -
unikátní dřevořezby s motivy města.
Oba návrhy byly schváleny všemi
hlasy přítomných zastupitelů.

V rychlém tempu byla schválena
OZV č. 2/2009, o místních poplatcích.
Vlastní poplatek za popelnice se
nemění, vyhláška obsahuje pouze pří-
lohu s vyúčtováním nákladů za rok
2008 (informace na jiném místě Listů).
Potom následoval blok 2 bodů, týkají-
cích se složení kontrolního výboru.
V bodu č.11 byli bez potíží schváleni 2
noví členové KV: za KSČM pan
Václav Kohout, za ČSSD pan Mgr.
Karel Špecián. V dalším bodu se dostal
ke slovu opět Ing. Gregor. Opakovaně
prohlásil, že bere zpět svou abdikaci
a chce pokračovat v funkci předsedy
KV. Pan starosta položil řečnickou
otázku, zda pan Gregor ví, co chce?
Není přece možné se rozhodovat ze
dne na den. Navíc i organizace KSČM
písemně potvrdila 19. 1. 2009, že
z důvodu abdikace pana Gregora navr-
huje jako nového člena V. Kohouta.
S podporou Ing. Gregora vystoupil
pouze pan Ježek, ale zůstal osamocen.
Vzápětí poté pan starosta nechal hla-
sovat o návrhu, aby novým předsedou
KV byl jmenován pan Mgr. Jaroslav
Minařík. Při hlasování se 10 rukou
zvedlo pro návrh, 2 zastupitelé byli
proti, 1 se zdržel. Po zvolení pan
Minařík poděkoval za důvěru a slíbil,
že svou prací chce přispět především
ve prospěch města.

Následující bod č. 13 zabral nejví-
ce času a početná veřejnost přišla
právě kvůli němu. Navenek se jedna-
lo o výjimce z obecného požadavku
na minimální počet parkovacích
a garážových stání pro osobní auto-
mobily. V Lysé je tento obecný poža-
davek stanoven na 1,5 stání na 1 nově
budovaný byt (pro zkrácení bude dále
užíván termín „limit 1,5“). Výjimku
z limitu 1,5 pro výstavbu 2 bytových
domů v Zahradní ulici rada projedna-
la 26. 8. 2008 a potvrdilo ji i zastupi-
telstvo 10.9.2008, a to 12 hlasy ze 13
přítomných. Investor, společnost
MaxiReal CZ, nechala zpracovat
dokumentaci a předložila ji stavební-
mu úřadu k dalšímu řízení. Tím se
dostali do hry sousedé - majitelé sou-
sedících pozemků. Podle výkresové
dokumentace zjistili, že by na místě
prodejny stavebnin měly vyrůst dva
rozměrné třípatrové bytové domy
s více než 30 byty. Proto se dostavili
na jednání zastupitelstva, aby zruše-
ním výjimky donutili investora k pře-
pracování projektu, ke snížení výšky
domů a snížení počtu bytů. Nastalá
diskuse byla velmi rozsáhlá a poučná.
Z vystoupení občanů bylo patrné, že
znají cenu soukromí na svých zahra-

dách, a teď se cítí zaskočeni tím, že
v blízkosti vyrostou dva „monumen-
ty“, které budou vystavěny pouze
kvůli finančnímu zisku. To starosta
vyvrátil argumentem, že celá věc se
dala do pohybu pod tíhou stížností
občanů ze Zahradní ulice na hluk
z prodejny stavebnin, což potvrdil
i bývalý starosta Václav Houštecký.
Zastupitelstvo schválilo výjimku
z limitu 1,5 v dobré snaze nahradit
prodejnu bytovými domy, ale věc se
spíše zkomplikovala. Zástupce inves-
tora, pan Ing. Čepička, vystoupil opa-
kovaně a s přehledem vysvětloval
postup. Odborné hledisko přidala Ing.
Čížková a uvedla, že stavební úřad si
vyžádal doplňující dokumentaci,
např. dálkové pohledy a studii osluně-
ní. Po 90 minutách se hlasovalo
o odložení jednání na dubnové zastu-
pitelstvo: 8 pro, 1 proti, 4 se zdrželi.

Poslední bod ke schválení vyvolal
také 20-minutovou diskusi. Jednalo se
o stanovisku k revitalizaci bývalého
vojenského prostoru v Milovicích.
Menší obce kolem letiště „rozjíždějí“
kampaň proti projektu Středočeského
kraje na oživení tohoto prostoru, a tak

vyjádření Lysé nad Labem by mohlo
vytvořit určitou protiváhu. V diskusi
zazněla obava, zda se obnovením letiš-
tě nezhorší životní prostředí. Pan Mgr.
Kopecký argumentoval tím, že slovní
podpora zatím o ničem nerozhoduje
a spíše jde o signál pro kraj, jakým
směrem se bude území rozvíjet: buď
rozvoj, nebo útlum. To potvrdil také
pan starosta - pokud bude rozvoj, pak
konkrétní plány a dokumenty budou
posuzovány odbornými orgány podle
standardních postupů.

Závěrečný blok 5 informativních
zpráv už proběhl bez dalších diskusí
a zastupitelstvo je vzalo na vědomí.
Možnosti interpelací využili dva zastu-
pitelé: pan Ježek (průběh výstavby
v bývalé Frutě, způsob financování)
a Ing. Gregor (vývoj soudního jednání
s firmou ACTIV a možná rizika, vývoj
kolem stavby domova důchodců
a obchvatu, stav nádraží ČD). Na píse-
mné odpovědi má pan starosta 30 dnů.
Po schválení usnesení byl 4-hodinový
jednací maratón ukončen.

Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá nad Labem

Informace z jednání rady a zastupitelstva města
Pokračování ze str. 2

Návrhy pro radu města
Na jednání rady města dne 

10. 2. 2009 jsem předložil (k již
dříve předloženému návrhu na
výstavbu mateřské školy systé-
mem typové dřevostavby) návrh
na výstavbu školky formou modu-
lových prvků, tj. typizovaných
kontejnerů, spojených do jedné
stavby. Doba výstavby by byla
přibližně shodná s typovou dřevo-
stavbou, zhruba 3 měsíce. Inves-
tiční náklad vrchní stavby zde vy-
chází nejpříznivěji. Zatímco dře-
vostavba by stála asi 7,5 mil. Kč,
v případě modulového systému by
byla cena asi 4,5 mil. Kč.

Členové rady vzali informaci
na vědomí s tím, že již byla vybrá-
na varianta klasické stavby, navr-
žená architektonickým sdružením
MS Development s.r.o. Ing. arch.
Šourka a lyského občana Ing.
Jakla. Cena této stavby byla od-
hadnuta na 13 mil. Kč.

Dalším návrhem byla rekon-
strukce kotelny ve školním areálu
J. A. Komenského. Nová výkonná
kotelna by současně měla nahradit
malé lokální zdroje v Masarykově
škole (staronová) a v v ZŠ B.
Hrozného na stejnojmenném ná-
městí. Kotelnu by bylo možné
napojit i na připravovanou stavbu
Domova důchodců, o čemž byli
informováni pracovníci KÚ i pro-
jektanti. V této kotelně by měla
být i jedna technická zajímavost -
kogenerační jednotka pro využití
plynu na výrobu elektrické energie

pomocí mikroturbíny. Tuto finan-
čně náročnou rekonstrukci dle
předloženého návrhu lze realizo-
vat formou EPC. Velice zkráceně
řečeno: formou úspor energie bez
nutnosti vložit investice ze strany
vlastníka. Úspora energie je
garantována ze strany dodavatele
a během dlouhodobého smluvní-
ho vztahu slouží ke splacení
investice. Radní vzali návrh na
vědomí, ale pokračování tohoto
záměru neodsouhlasili z důvodu
jiných akcí.

Jedním z dalších nepřijatých
bodů byl návrh na celkovou opra-
vu oken včetně nátěrů ve škole 
B. Hrozného a jejich přesklení
izolačními (termickými) dvojskly
tak, aby nebyl narušen památkový
charakter školy. Tímto způsobem
by došlo ke značným úsporám
nákladů na vytápění školy, opra-
vou a údržbou rámů a křídel by se
prodloužila životnost dřevěných
oken a oddálila by se nutnost
jejich celkové výměny (vybourání
a osazení nových oken). Cena
vlastního přesklení by se dala
pořídit s cca 25%ní slevou. Návrh
na údržbu a přesklení nebyl přijat
vzhledem ke skutečnosti, že v roz-
počtu města není na tuto údržbu
vyhrazena příslušná částka. 
O podobném návrhu jednala rada
města již v roce 2007, ale odložila
jej na další rok ze stejného 
důvodu.

Tomáš Sedláček, místostarosta
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Odpady se snažte třídit přímo
doma, pozdější roztřídění odpadu
není často možné - smícháním se
odpad znečistí nebo slepí. Např.
zamaštěný papír už není možné
zpracovat.

Dobrá rada: pořiďte si do
domácnosti další koše na ukládání
papíru, skla a plastů. Pokud se
vám koše do bytu nevejdou,
můžete je nahradit papírovou kra-
bicí, do které postavíte tři tašky.
Do jedné můžete dávat papír, 
do druhé plasty a do třetí sklo.
Vytříděné odpady odneste do
kontejnerů na tříděný odpad.

PAPÍR
modrých nádob 

můžete odhodit:
✔  noviny, časopisy, reklamní

letáky,
✔  kancelářský papír,
✔  knihy, sešity,
✔  krabice, lepenka, kartón,
✔  papírové obaly (např. sáčky).

Prosím, nevhazujte:
✖  mokrý, mastný nebo jinak

znečištěný papír,
✖  uhlový a voskovaný papír,
✖  použité plenky a hygienické

potřeby.

SKLO
Do zelených nádob 
můžete odhodit:
✔  láhve od nápojů,
✔  skleněné nádoby,
✔  skleněné střepy - tabulové

sklo.

Prosím, nevhazujte:
✖  keramiku, porcelán,
✖  zrcadla,
✖  drátěné sklo a autosklo.

PLASTY
Do žlutých nádob 
můžete odhodit:
✔  PET láhve od nápojů 

- prosím, nezapomeňte 
je sešlápnout!

✔  kelímky, sáčky, fólie,
✔  výrobky a obaly z plastů,
✔  polystyrén.

Prosím, nevhazujte:
✖  novodurové trubky,
✖  obaly od nebezpečných látek

(motorové oleje, chemikálie,
barvy apod.).

KOVY
Kovové odpady odnášejte do 
sběren nebo na sběrné místo v ul.
Pivovarská (naproti hasičům)

NÁPOJOVÉ 
KARTONY 
(krabice od džusů, mléka, vína
apod.)

Pokud se ve vaší obci nápojo-
vé kartony sbírají, odhazujte je
do kontejnerů označených
oranžovou nálepkou. Na další
informace se můžete zeptat na
městském úřadu www.mestoly-
sa.cz, popř. u firmy, která sváží
odpady t.j A.S.A., s.r.o., Čapko-
va 598, Lysá n. L.

Tříděný sběr odpadu

Poplatky za psy
Upozorňujeme občany, kteří jsou majiteli psů a ještě neuhradili

poplatek daný obecně závaznou vyhláškou města o místních poplat-
cích do 15. února, aby neprodleně poplatek zaplatili v hotovosti
v pokladně finančního odboru MěÚ Lysá nad Labem nebo plat-
bou bezhotovostně na účet 19-0504268369/0800, variabilní sym-
bol  - 1341 a číslo známky psa. Variabilní symbol je důležitý pro
identifikaci poplatníka.

Za finanční odbor Kopecká Alena

Město Lysá nad Labem - sez-
nam pejsků, kteří čekají na svého
nového pána

Kříženec č. 68
- pes, štěně 10 měsíců, hlídací,
vhodný na zahradu

Kříženec ovčáka č. 69
- fena, stáří 2 roky, klidná, přítul-
ná, vhodná zahradu s vysokým
plotem

Kříženec labradora s ovčákem
č. 70
- pes, stáří 2 roky, klidný, vhodný
na zahradu

Kříženec pinče č. 2
- fena, štěně - stáří 6 měsíců, milá,
hravá, vhodná k dětem a na zahra-
du

Kříženec malý č. 6
- pes, štěně - stáří 4 měsíce, hravý,
hodný, vhodný i na zahradu

Kočky, kocouři a koťátka dle
aktuální nabídky.

Město Lysá nad Labem by
rádo touto cestou poděkovalo
všem dobrým lidem, kteří se
ujali našich opuštěných pejsků.
Seznam čtyřnohých kamarádů
nalezených v okolí města najde-
te na (www.mestolysa.cz) pod

odkazem listy, taktéž v měsíč-
ním vydání Listů města Lysá
nad Labem.

Nabízení psi jsou v současné
době umístěni v útulku v Lysé nad
Labem ve VELASU, a.s. Hraba-
nov č.p. 535, tel. 325 551 221,
nebo na tel. 723 342 174 p. Čápo-
vá. V útulku jsou umístěni i pejsci
z jiných měst a obcí, které si
můžete přijít prohlédnout. Doba
pro návštěvy útulku je PO - ČT
8,00 - 13,00, PA 8,00-12,00 a kaž-
dou první sobotu v měsíci od 9,00
- 11,00.

Noví majitelé, kteří se ujmou
pejska z útulku, jsou osvobozeni
z platby (roční poplatek za psa) po
dobu dvou let. MěÚ Lysá n. L.
děkuje všem občanům, kteří pro-
jeví zájem o naše opuštěné pejsky.

Za odbor SM 
Durdanová Alena

Městská policie, která zajiš-
ťuje odchyt toulavých psů
v Lysé nad Labem, vždy po
odchytu pejska vyfotí a uloží na
internetové stránky www.mesto-
lysa.cz pod odkazem městská
policie - odchycení psi. Tímto je
umožněno občanům, kterým se
zatoulal pes, ihned zjistit, zda se
nenalézá v útulku v Lysé nad
Labem.

Hledáme nový domov 
pro tyto pejsky

Město Lysá nad Labem vyhlašuje

13. ročník fotosoutěže
na tato témata:
1. Díla vytvořená přírodou
2. Díla vytvořená lidskou 

rukou

Do soutěže se může přihlásit každý 
s max. počtem 5 fotografií na každé téma 
(celkem 10 fotografií) min. formátu 13 x 18 cm. 

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

Autoři nejúspěšnějších fotografií budou odměněni peněžními poukázka-
mi na nákup zboží dle vlastního výběru v prodejně Elektrocentrum Lysá
nad Labem, nám. B. Hrozného 185, v hodnotě:
1. místo  2.000,- Kč, 2. místo  1.000,- Kč, 3. místo  500,- Kč

Fotografie odevzdejte do 30. 9. 2009 na MěÚ Lysá n. L., odbor kultury,
pí. Alena Frankeová

Výsledky vyhodnocení nejlepších fotografií budou zveřejněny v měsíčníku
Listy města Lysá n. L. a na www.mestolysa.cz. Fotografie, které získají
cenu, se autorům nevrací, ostatní fotografie bude možno vyzvednout 
po 30. 11. 2009 na odboru kultury (pouze osobně).

Náklady za sběr a svoz netříděného 
komunálního odpadu za rok 2008

Společnost  A.S.A., s.r.o., Praha, účtovala městu Lysá nad Labem za odstraňo-
vání netříděného komunálního odpadu za kalendářní rok 2008 celkovou částku
včetně DPH: 3 000 635 Kč
Náklady na odstraňování netříděného komunálního
odpadu ve velkoobjemových kontejnerech 2 396 344 Kč
Náklady na netříděný odpad celkem 5 396 979 Kč
Počet obyvatel města k 31.12.2008: 8 410
Podíl nákladů na 1 obyvatele města činí 641,73 Kč/ 1 obyv.

(Za rok 2006 byly náklady 526,40 Kč, tj. za rok 2007 nárůst o 7,0 % opro-
ti roku 2006). (Za rok 2007 byly náklady 563,42 Kč, tj. za rok 2008 nárůst 
o 13,9 % oproti roku 2007).

Ing. Miloš Dvořák, tajemník MěÚ Lysá nad Labem
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ČERVEN 2008

A K C E
Začátky od 20 hod.
pokud není uvedeno jinak

Pá 6.3. Surikhata (Nymburk),
Hudbanda (Prčanice)
Folk / folkrock / jazzfolk

So 7.3. (ODK) Dva středometrážní
filmy o ženském údělu a hře, 
která se změnila v osud:
Bílá indiánka (2000),
Dopisy v krajkách (2000)
Projekce od 20 hod., poté koncert:
Janis Joplin Revival. Vstupné: 90,-

Pá 13.3. Vernisáž výstavy obrazů
Umění z Tanzánie - od 20 hod.,
(potrvá do 3.4.); krátké vyprávění
o původu vystavených obrazů, mož-
nost získání informací o cestování
a umění v Tanzánii, možnost koupě ori-
ginálních šperků, dřevěných sošek
Makonde a obrazů Tingatinga

Pá 13.3. Deneb 
- koncert kapely - world music 
inspirovaná především lidovou 
hudbou balkánských zemí.
Vstupné: 70,- od 21 hod.

So 14.3. Michael's Uncle
- legendární Punk Hard Core Band;
+Sputnik - Punk/Electronica, Praha;
vstupné: 100,- (plné) / 50,- při součas-
ném zakoupení vstupenky i na 20.3.
(OTK a dr. FLEISCHMAN) 

Pá 20.3. OTK
Psychedelic/Trans/Rock; Praha;
+ dr FLEISCHMAN - Rock /
Experimental / Post punk; Piensk,
Polsko. Vstupné: 100,- 

St 25.3. JAZZVEČER
Vít Andršt Jazz Quartet (Lysá n/L)
uvádí hosty: Subway - jazz, fussion,
funky (Nymburk); Dobrovolné vstupné
bude vybráno v průběhu večera;

Pá 27.3. Katcha - drum'n'bass party
Vstupné: 70,-

K I N O
Začátky od 20 hod.
pokud není uvedeno jinak

Út 3.3. Líbáš jako bůh
Komedie, Česko, 2009, 110 min,
Režie: Marie Poledňáková 
Hlavní hrdinkou filmu je středoškolská
profesorka, která řeší prekérní situace
v práci i doma, kde žije s bývalým
manželem, úspěšným spisovatelem.
Vstupné: 80,-

Čt 5.3. Tobruk
Drama / Válečný / Historický, Česko /
Slovensko, 2008, 100 min, Režie:
Václav Marhoul 
Český Lev 8 nominací: Nejlepší film,
Režie, Kamera, Scénář, Hudba, Střih,
Zvuk, Výtvarný počin; Druhá světová
válka, podzim roku 1941, město Tobruk
v severoafrické Libyi...
Vstupné: 80,-

So 7.3. Bílá indiánka (2000)
Filmová povídka režiséra Martina
Ryšavého. Jde o stylizovaný pohled do
světa lidí, jimž se hra na indiány stala
osudem a posedlostí. V jeho centru je
tragikomický příběh dívky, která stojí
před volbou, zda má a dokáže tuto hru
opustit, aniž by ztratila sama sebe.

Dopisy v krajkách (2000)
Filmová, silně erotická povídka režisé-
ra Jaroslava Pozziho. Jde o kostýmní 
milostnou bajku s groteskními prvky,
pojednávající o odporně přitažlivých
hrátkách degenerované šlechty.
Vstupné společné s koncertem Janis
Joplin

Út 10.3. (ODK) Čas umírat
Drama, Polsko, 2007, 104 min
Křišťálově čistý film o stáří - stařenka
Aniela se v rodném domě ocitá sama,
jen se svým psíkem. Rozlehlá vila je
opuštěná, zarostlá keři a obrostlá stro-
my. Stará majitelka se uzavírá nejen do
svého sídla-pevnosti, ale i sama do
sebe. Doma zažívá nejrůznější dobro-
družství a hry, které si sama dokáže
zinscenovat.. Striktně minimalistický
film se zaměřuje výhradně na postavu
Aniely, jíž vdechla duši 93letá Danuta
Szaflarská. Vstupné: 60,-

St 11.3. (ODK) Vítejte v KLDR!
Dokumentární, Česko, 2008, 72 min,
Režie: Linda Jablonská 
V roce 2008 to bylo podruhé od roku
1989, kdy do KLDR vstoupila obyčejná
česká turistická skupina. Každý z turis-
tů musel přistoupit na fakt, že bude po
dobu zájezdu omezena jeho svoboda.
Jak se člověk z demokratické země
vyrovná s nařízeními a restrikcemi
totalitního systému? Vstupné: 60,-

Čt 12.3. Che Guevara - revoluce
Drama, Španělsko / Francie / USA, 2008,
126 min 
Životopis kontroverzního revolucionáře
a nejčastějšího vzoru pro potisky na
trička, Ernesta Rafaela Guevary de la
Serny neboli Che Guevary.V hlavní roli
se představí Benicio Del Toro.
Vstupné: 70,-

LUfT KINO KLUB
LYSÁ NAD LABEM, Husovo nám. 25

w w w . l u f t k i n o k l u b . c z  ●● m o b . : 7 7 3  6 2 5  0 0 7

PROGRAM BŘEZEN

Luft Bar Otevřeno Út - So 18 - 24, Po - dle projekce;

Točené pivo Kozel 11°, alko, nealko, nakládaný hermelín s brusinkami, 
koktejly... FREE WI-FI (internet zdarma), fotbálek, denně videoprojekce, 

výstava fotografií nebo obrazů (střídá se každý měsíc), příjemná obsluha.

Út 17.3. Výměna
Krimi / Drama / Mysteriózní /
Historický, USA, 2008, 141 min, Režie:
Clint Eastwood, Hrají: Angelina Jolie,
John Malkovich 
Losangeleská policie po pěti měsících
pátrání nalézá ztraceného chlapce.
S velkou pompou před zraky novinářů
předává přešťastné matce. Moment
nadšení záhy vystřídá další vlna zou-
falství. Nalezený chlapec není její
Walter. Policie, která nechce přijít
o kladné body, ale trvá na tom, že
nalezenec je pohřešovaný Walter
Collins a matčiny protesty vysvětluje
neskutečnou psychickou zátěží.
Christine se pustí do boje za svou
pravdu.. Podle skutečné události.
Vstupné: 80,-

Čt 19.3. Zamilovaná zvířata
Dokumentární, Francie, 2007, 85 min
Delfíni, lvi, ryby, ptáci, klokani, opice,
krabi nebo hmyz, všichni tito jedinci se
snaží okouzlit toho druhého za účelem
páření a zplození života. Jejich obřady
lásky jsou jako zrcadlo, ve kterém se
člověk dost často poznává… 
Vstupné: 70,-

Út 24.3. Cinka Panna
Drama, Slovensko / Maďarsko / Česko,
2008, 122 min 
Film o nejslavnější cikánské houslistce 
z 18. století. Vstupné: 80,-

Čt 26.3. Sněženky a machři po 25
letech
Komedie / Drama, Česko, 2008, 100 min 
Sněženky a machři jdou ve stopách
životů hlavních hrdinů v době, která
všechno změnila. Jak prošli jejími
nástrahami a jaké šrámy to na nich
zanechalo? Vstupné: 80,-

So 28.3. Podivuhodný případ
Benjamina Buttona
Drama / Mysteriózní / Fantasy /
Romantický, USA, 2008, 166 min
Velkolepé sentimentální představení
fantazie a rozjímání nad časem, živo-
tem, smrtí, významem i pomíjivostí nás
všech v režii Davida Finchera (Forrest
Gump).
Vstupné: 80,-

Út 31.3. Deník Nymfomanky
Drama, Španělsko, 2008, 95 min 
Val je velmi atraktivní a vzdělaná
mladá dáma posedlá sexem. Posedlost
se stále zvyšuje a proto se vzdá lukra-
tivního zaměstnání a stane se prosti-
tutkou v luxusním privátním klubu...
Vstupné: 80,-

D Ě T I :
Ne 1.3. SNĚHOVÁ KRÁLOVNA 
od 15 hod.
divadlo pro děti na motivy H. Ch.
Andersena 
Hrají: Ivana Hessová, Hana Müllerová,
Edita Lehocká, Housle, zpěv: Agnes
Kutas. Vstupné: 80,-

So 7.3. Peklo s princeznou 
od 18 hod.
Pohádka, Česko, 2008, 90 min 
Princezna Aneta se nechce vdávat -
a už vůbec ne za nešikovného prince
Jeronýma ze sousední země, kterému
byla jako dítě zaslíbena.. Vstupné: 80,-

Ne 8.3. Peklo s princeznou 
od 15 hod.

So 14.3. Potkan 007 a UFO 
od 16 hod.
Norsko, 2007, 72 min
Pokračování norského dětského filmu
POTKAN 007 nás zavede do domu
s pečovatelskou službou, kam byla
odvezena babička hlavního hrdiny.
Potkan se svými kamarády brzy přijde
na pravou identitu jedné ze sester -
sestra je ve skutečnosti ufon, který
zabíjí bezbranné seniory. Vstupné: 70,-

Ne 22.3. Madagaskar 2 od 15 hod
Animovaný / Akční / Rodinný / Komedie,
USA, 2008, 89 min, Vstupné: 80,-

St 25.3. O Balynce, dobrém štěněti
a třídě nízkých kamarádů od 10 hod.
(hudební pohádka v podání karlovar-
ského hudebního divadla), 
Vstupné: 40,-

So 28.3. Muzikál ze střední 3:
Maturitní ročník od 18 hod.
Muzikál / Rodinný / Romantický /
Komedie, USA, 2008, 112 min,
Vstupné: 70,-

P ř i p r a v u j e m e :
AKCE
3.4. (ODK) Dušan Šoltys „La petite mort“
Kontroverzní výtvarník Dušan Šoltys
představí obrazy ze svého posledního
cyklu La petite mort. Výstavu zahájí
doc. Mgr. Josef Daněk. O hudební pro-
gram se postará experimentální ambient-
downtempo projekt Face The Sun.
10.4. (ODK) Upír Nosferatu (projekce
filmu) + živý hudební doprovod: Lukáš
Kuta- housle;
Grape - Soul-Funk, Praha
18.4. JAZZFEST
Ondřej Štveráček Quartet featuring RYAN
CARNIAUX (USA) a další
22.4. LVMEN- koncert legendy 
českého HC, Sekjsi bombónky, 
MILO - termín bude upřesněn

KINO
21.4. Mlčení Lorny
30.4. Nouzový východ

DĚTI
5.4. Pohádky na dobrou noc
19.4. Bolt

ODK 
Odboj Duševni Korupce - Cyklus 

nezkorumpované tvorby, vytvářející
opozici duševní slabosti a kulturní

devalvaci konzumní produkce.
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K U L T U R N Í  K A L E N D Á Ř

3.2.-15.3. Sýrie a Jordánsko
Výstava fotografií Ing. René Kopeckého
Muzeum B. Hrozného
lysa@polabskemuzeum.cz

1.3. Sněhová královna
Divadlo pro děti - Od 15,00 hod v kině na Husově nám.
www.luftkinoklub.cz

6.3. Kapely Surikhata, Hudbanda - folk/ folkrock/ jazzfolk
Od 20,00 hod v kině na Husově nám.
www.luftkinoklub.cz

7.3. „Nebude-li pršet, mezmoknem“
Brigáda v zámeckém parku
V 9,00 hod u vrátnice do zámku (v případě nepříznivého počasí - 14.3.)
svoboda@mestolysa.cz

7.3. Co je lidská svoboda
Přednáška - od 15,00 hod ve sborovém domě ČCE na nám. B. Hrozného

7.3. Janis Joplin Revival
Od 20,00 hod. projekce filmů a koncert v kině na Husově nám.
www.luftkinoklub.cz

8.3. Aerobic dance show s Klárou Horáčkovou
Od 14,00 hod. v sokolovně
schwindler@seznam.cz

10.3. Toulky českou minulostí  
Beseda s PaedDr.Marií Kořínkovou
Od 16,30 hod. v MěK
www.knihovnalysa.cz

11.3. Kurz drátování
Od 16,30 hod. v MěK
www.knihovnalysa.cz

13.3.-3.4. Výstava obrazů z Tanzánie
13.3. od 20hod. vernisáž (vyprávění o obrazech, cestování 
a umění v Tanzánii, prodej orig. šperků, sošek….
Kino na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz

13.3. DENEB 
koncert (world music inspirovaná lid. hudbou balkánských zemí)
Od 21,00 hod. v kině na Husově nám.
www.luftkinoklub.cz

14.3. Michael's Uncle (Punk Hard Core)
Sputnik (Punk/Elektronica)
Od 20,00 hod. v kině na Husově nám.
www.luftkinoklub.cz

18.-22.3. Výstavy Zemědělec a Jaro s koňmi
Výstaviště
www.vll.cz

20.3. OTK (Psychedelic/Trans/Rock)
Dr Fleischman (Rock/Expweirmental/Post punk) - Polsko
Od 20,00 hod. v kině na Husově nám.
www.luftkinoklub.cz

25.3. O Balynce, dobrém štěněti a třídě nízkých kamarádů
Divadlo pro děti - od 10,00 hod. v kině na Husově nám.
www.luftkinoklub.cz

25.3. Kurz drátování
Od 16,30 hod. v MěK
www.knihovnalysa.cz

25.3. JAZZVEČER
Vít Andršt Jazz Quartet
SUBWAY (jazz/fussion/funky)
Od 20,00 hod. v kině na Husově nám.
www.luftkinoklub.cz

27.3. KATCHA - drum'n'bass party
Od 20,00 hod. v kině na Husově nám.
www.luftkinoklub.cz

3.4. Dušan Šoltys 
Výstava obrazů z cyklu „La petite mort“ + hudební program
Od 20,00 hod. v kině na Husově nám.
www.luftkinoklub.cz

7.4. Toulky českou minulostí  
Beseda s PaedDr.Marií Kořínkovou
Od 16,30 hod. v MěK
www.knihovnalysa.cz

10.4. GRAPE (Soul/Funk)
Koncert po projekci filmu Upír Nosferatu s hudebním doprovodem 
(Lukáš Kuta-housle) - Od 20,00 hod. v kině na Husově nám.
www.luftkinoklub.cz

12.4. Velikonoční Polabský motoráček
Mochov - Čelákovice - Lysá - Milovice
Milovice - Lysá - Nymburk - Libice n. C.
www.kzc.cz

18.4. JAZZFEST
Ondřej Štveráček Quartet featuring RYAN CARNIAUX (USA)
a další - od 20,00 hod. v kině na Husově nám.
www.luftkinoklub.cz

22.4. LVMEN (Hard Core)
Od 20,00 hod. v kině na Husově nám.
www.luftkinoklub.cz

Po d r o b n ě j š í  in f o r m a c e  o  a k c í c h  s e  d o z v í t e  n a  w e b o v ý c h  
s t r á n k á c h  o r g a n iz á t o r ů .

Vítání občánků
se uskutečnilo dne 5. 2. 2009

Mezi občany našeho města byly přivítány tyto děti:

Výše uvedeným dětem i jejich rodičům přejeme hlavně hodně
zdraví, štěstí a spokojenosti. 
Romana Nováková, odbor kultury

Filip Bejbl
Marek Klvaň
Natálie Zahradová
Kristýna Fialová
Daniel Kouba
Aneta Brynychová
Lucie Vydrová
Helena Kučerová
Leona Kopecká

Městská knihovna v Lysé nad Labem,
Husovo náměstí 23 (budova MěÚ - přízemí),
289 22 Lysá nad Labem, tel.: 325 551 255,
e-mail: info@knihovnalysa.cz; 
http//www.knihovnalysa.cz

Vás zve na

Kurz drátování
Kurz se koná ve středu 11. a 25. března 2009 od 16:30 hodin.

Cena kurzu včetně materiálu je 40,- Kč ● Pokud máte možnost, 
přineste si malé štípací a tvarovací kleště.

11

Besedu s paní
PaedDr. Marií Kořínkovou
na téma: Toulky českou minulostí

- Rok 1848 v Čechách
Beseda se koná v úterý 7. dubna 2009 od 16.30 hodin

V s t u p  Z DA R M A !  V š ic h n i  j s t e  s rd e č n ě  z v á n i !

22

Beletrie pro dospělé
Carol Masonová, Tajnosti vdaných

žen - Lavrence Block, Zloděj, který si
myslel, že je Bogart - Bohumil Hrabal,
Perlička na dně - Frizt Beer, A tys na
Němce střílel, dědo? - Josef Fousek,
Cesty za nadějí - Tomáš Halík, Dotkni
se ran - Robin Cook, Kritický bod -
Miloš Urban, Lord Mord - Simona
Kontová, Matka v koncích - Kateřina
Janouchová, Horká stopa - David
Lodge, Hostující profesoři

Naučná lit. pro dospělé:
Andrew Robinson, Jak se měří svět

- Esoterické Čechy,… Staroboleslav-
sko, okolí Lysé n. L., Nymbursko -
Richarz Klaus, Atlas stop zvířat -
Taťjana Macholdová, Batikujeme
a malujeme na textil - M. Janáč a spol.,
Divnopis, proč se to tak jmenuje -
Sigrid E.Güntherová, Léčivé kameny -
Michal Plavec, Praha v plamenech -

Rita L. Atkinson, Psychologie - Ben
Boden, Začínáme rybařit - Robert
Jackson, Vrtulníky 

Beletrie pro děti:
Zuzana Pospíšilová, Domeček pro

šneka - Joseph Delaney, Učeň lovce
duchů - Ana S. Vara, Sisi, císařovna
rakouská a královna uherská, Včelka
Mája a její dobrodružné příběhy -
Michael J. Flexer, Madagaskar 2 -
Iveta Lažanská, Mé sny voní stády
koní - Zuzana Francková, Soupeřky

Naučná lit. pro děti:
Ursula Kopp, Velký dětský lexikon

- Vlastimil Vondruška, Život ve středo-
věku - Angela Wilkesová, První kniha
pro šikovné ruce - Anne B. Zenová,
Encyklopedie nové generace - Alena
Ježková, Příběhy českých knížat a
králů - Zdeněk V. Špinar, Velká kniha
o pravěku

Výběr nových knih z fondu 
městské knihovny
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Blahopřejeme
„Mezi pýchou a pokorou se nachází něco, čemu patří
život - odvaha.“

Theodor Fontane

Městský úřad v Lysé nad Labem blahopřeje 
jubilantům, kteří oslavili své významné narozeniny

Přejeme dobré zdraví a pohodu do dalších let!

Alena Frankeová, odbor kultury

80 let
Alois Novák

Stanislava Bláhová
Edita Schmidtová

Jaroslav Procházka

85 let
František Dvořák

Josef Šnejdr
Karel Roubíček

90 let
Arnošt Schenk

Marie Pohanková

98 let
Marie Stolejdová

Městský úřad v Lysé nad Labem 
ve spolupráci s Taneční školou FIS Mladá Boleslav pořádá

Taneční kurz září - prosinec 2009
Kurz tance a společenské výchovy bude probíhat pod vedením Ladislava
Fišera v sále Záložna v Benátkách n. J. většinou o sobotách od 17 hodin.
Doprava z Lysé n. L. bude zajištěna autobusem za 200,- Kč na osobu 
na všechny lekce, se zastávkami v Litoli, v ul. Kpt. Jaroše, na náměstí, na síd-
lišti a v případě zájmu i v Benátecké Vrutici.

CENY:
Kurzovné ...................................................................... 1.400,- Kč 
PRO PÁR NABÍZÍME VÝHODNOU CENU ..... 1.200,- Kč/os. 
(při současném zaplacení za celý pár)

Gardenka ........................................................................ 200,- Kč
(Gardenka platí pouze na výukové hodiny, na prodloužené 
a věneček musí být zaplaceno vstupné.)

Doprava ........................................................................... 200,- Kč
Upozornění:
doprava bude zajištěna pouze pro účastníky se zakoupenou průkazkou na dopravu, jednotlivé
jízdné v autobuse již nebude možno zakoupit!

Př ih lás i t  s e  můžete  od  února  do  kvě tna  2009
na Městském úřadě v Lysé n. L., u paní Frankeové - odbor kultury (tel. 325 510 212),
avšak pouze do naplnění kapacity, která činí 35 párů. 
Je možnost přihlásit se do kurzu pořádaného TŠ FIS, který bude probíhat rovněž každou
sobotu v sále Záložna Benátky n. J., ale od 20 hodin (přihlášky na telefonu 774 329 329).
Na ten však nebude zajištěna doprava autobusem z Lysé n. L.

Ke Dni učitelů
28. března 1592 se narodil Jan

Ámos Komenský uznávaný Evropou
jako Učitel národů. Není pochyb, že
pro náš Den učitelů nemohl být určen
lepší datum.

Učitelé nemají lehké povolání.
Trendy, které činí žáka fyzicky nedo-
tknutelným, pedagogům určitě nepo-
máhají. Však ani Komenský rákosku
nezatracoval. Ale je to prostě jeden ze
zákonů našeho diskutabilního světa.
Proto učitelům, kteří se vyrovnávají s
dnešními požadavky a přesto dokáží
dobře vychovávat a vzdělávat, patří
chvála a úcta. K jejich svátku jim pře-
jeme zdravé nervy, lepší finanční
ohodnocení a především děkujeme !

Hezký sváteční den !
Za redakci Jana Křížová

UŽ BRZO

Motýl ještě někde spí, 
brouci v díře dřímou, 
fouká vítr ledový,
nos nám rudne rýmou.

Ale brzo přijde den,
kdy už jaro vstane,
sněhulákům zbudou jen 
oči uplakané.

Zbyněk Formánek, 6. B
ZŠ J. A. Komenského

Vzpomínka na T. G. Masaryka

7. březen - datum, které nám
připomíná narození našeho první-
ho prezidenta. Jeho obraz byl
vystaven v roce 2006 po dobu 1
měsíce ve výloze zlatnictví man-
želů Tondlových. Vyslovuji jim
znovu poděkování, neb mnoho lidí
se o obraz pana prezidenta zajíma-
lo. Autorem obrazu je můj tatínek,
akad. malíř Ludvik Ehrenhaft
z Veselí nad Moravou. Malován
byl dle fotografie.

Od úmrtí pana prezidenta uply-

nulo 72 let. Kvůli tomuto dlouhé-
mu údobí je povinností celého
národa, aby v tento den bylo na
něj vzpomenuto. V Domově dos-
táváme různé časopisy. V jednom
z nich „Vital Plus“ č. 3/08 je člá-
nek od pana Petra Hory Hořejší-
ho, ve kterém cituje rozhovor pana
prezidenta s jedním novinářem. 

Pan prezident: „Po vypuknutí
války už jsem měl v duši jasno.
Rozkvět Rakousko - Uhersko,
přetvořit střední Evropu, najít v ní
místečko pro stát Čechů a bratrů
Slováků.

To první, s čím jsme museli
začít, spočinulo v šíření informa-
ce, že tu vůbec existujeme, že
máme velkolepou historii. Popřel
bych sám sebe, celý svůj život,
kdybych se jen nečinně díval,
nebo chytře spisoval. Českému
národu se sahalo na život a na
budoucí existenci. Emigroval jsem
na den přesně 4 roky předtím, než
jsem se objevil zpátky v Praze - to
už jako prezident. Psal se rok
1918 - 21. prosince.“

Terezie Procházková

Jak na projekty
Naše škola se jako mnoho dal-

ších škol vydala cestou projektů
k získání finančních prostředků,
tolik potřebných ve školství. Má-
me za sebou mnoho projektových
žádostí, některé vyšly, jiné ne.

První vlaštovkou byl projekt
SIPVZ. Díky němu jsme si vyba-
vili jednu učebnu projekční tech-
nikou, bez které se dnes v počíta-
čové době při výuce neobejdeme.
Protože však máme mnoho uče-
ben a peníze nějak nezbývaly,
pustili jsme se do dalšího většího
projektu zaměřeného na environ-
mentální vzdělávání žáků. Projekt
jsme nazvali Výchova a vzdělává-
ní pro život v environmentální
oblasti. Je zaměřen na tolik
potřebnou ekologickou výchovu.
Je pravda, že sepsání projektové
žádosti nám v květnu 2008 zabra-
lo mnoho volného času, jenže bez
toho to prostě nejde. Vynaložené
úsilí bylo korunováno úspěchem
během letních prázdnin, kdy byla
žádost schválena a Středočeský
kraj ocenil naši snahu finanční

odměnou pro úspěšné žadatele.
Projekt je spolufinancován
z Evropského sociálního fondu
a státního rozpočtu České republi-
ky v rámci Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschop-
nost.

V současné době se projekt
úspěšně rozbíhá. Během tří let,
kdy projekt poběží, vznikne nový
výukový modul k výuce v envi-
ronmentální oblasti, nová přírodo-
vědná učebna, žáci poprvé poje-
dou do Střediska ekologické
výchovy a zúčastní se mnoha
akcí, na které by jim jinak chybě-
ly finanční prostředky. Nás učitele
a celý realizační tým čeká mnoho
práce. Práce, která nás bude bavit
a která doufejme povede k tomu,
že výuka bude pro žáky zajímavá,
poutavá a navíc bude v mnoha pří-
padech probíhat přímo v přírodě
a ne pouze ve školních lavicích.

Za celý realizační tým
Ing. Iva Bittnerová,

SOŠ a SOU Lysá nad Labem
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P ř i p r a v u j e m e  n a  b ř e z e n
PRO DĚTI / DO 2 LET
Cvičení pro malé kapříky (pro děti od 6 měsíců)
Hravé cvičení (pro rodiče s dětmi pro děti od 1,5 roku)
Masáže miminek 
Yamaha Class - Robátka a První krůčky k hudbě
Maňáskové divadélko

PRO DĚTI / OD 2 DO 4 LET
Cvičení pro malé námořníčky
Hravé cvičení pro rodiče s dětmi
Yamaha Class - První krůčky k hudbě
Angličtina pro děti od 3 let
Maňáskové divadélko
Tvořeníčko - tvoření pro děti od 3 let
Parníčkovská dílna - tvoření pro děti od 3 let

PRO DĚTI / OD 4 LET DO 6 LET
Hravé cvičení s náčiním a hudbou pro předškoláky
Yamaha Class - Rytmické krůčky
Angličtina pro děti od 3 let
Maňáskové divadélko
Tvořeníčko - tvoření pro děti od 3 let
Parníčkovská dílna - tvoření pro děti od 3 let

PROGRAM PRO DOSPĚLÉ:
Předporodní kurzy
Laktační a výživové poradenství
Angličtina pro začátečníky, mírně pokročilé i pokročilé
Německá konverzace s hlídáním dětí
Tvořivá dílna s hlídáním dětí
Pilates s hlídáním dětí
Pilates
Kalanetika
Relaxační večery pro ženy s jógou

Pro dospělé je připraveno pokračování pilates, kalanetiky a jógy.
Pokračují také relaxační večery pro ženy, angličtina a laktační
a výživové poradenství.

Časový rozvrh najdete na www.mcparnicek.cz
nebo na vývěsních tabulích. Telefon do MC 775 685 501.
Mateřské centrum Parníček, Čsl. armády 29/11, Lysá nad Labem,
www.mcparnicek.cz, tel.: 775 685 501. Změny programu vyhrazeny.

Kontakt:
Mateřské centrum Parníček 
Čsl. Armády 29/11
Lysá nad Labem
www.mcparnicek.cz

Herna 
Pondělí 9.00 - 12.00
Úterý 14.00 - 18.00

Středa 9.00 - 12.00
Čtvrtek 14.00 - 18.00
Pátek 9.00 - 12.00

MŠ Dráček vypisuje zápis 
26. 3. 2009 15.00 - 16.15 hodin
Do tohoto data si máte možnost vyzvednout přihlášky 

v mateřské škole. 26. 3. 2009 vyplněné přihlášky 
i s potvrzením od lékaře předáte v MŠ. 

Tento den je i možnost prohlídky třídy a zázemí pro děti. 
Budou Vám k dispozici všichni zaměstnanci, 
abyste se mohli ptát na to, co Vás zajímá.
Všechny informace, včetně kritérií najdete 

na www.msdracek.cz
Předpoklad přijetí do MŠ Dráček je 10 míst v roce 2009.
Máte možnost si dát přihlášku do všech mateřských škol. 

MŠ Dráček Vám dá rozhodnutí dle správního řádu do 30 dnů.

MATEŘSKÁ ŠKOLA MAŠINKA
SÍDLIŠTĚ 1512,1516
LYSÁ NAD LABEM

zve zájemce o předškolní vzdělávání
na 

zápisovou schůzku
dne 11. 3. 2009 (středa) 

od 15,00 hodin.

Schůzka je informativní 
a je vhodné se jí zúčastnit bez dětí.

Kontakty a veškeré další informace získáte 
na webových stránkách školy

h t t p : / / w w w . m s - m a s i n k a . c z

Pohnutá doba sedmileté války
přivedla do našich zemí i do
Polabí mnoho cizinců. Pobyt jed-
noho ruského vysokého důstojní-
ka dokládá zajímavý dokument
zachovaný v městském archivu.
Jeho autor, staroměstský hejtman
František Václav baron Vernier de
Rougemont zaslal v červnu roku
1758 městské radě v Lysé nad
Labem dosti nepříjemný přípis.
Sděluje v něm, že generálporučík
ruské armády, hrabě Zachar
Grigorijevič Černyšev (1705-
1775) zanechal minulého roku
v Lysé nějaké osobní věci, které
mu nyní „pod nepřípadnou zámin-
kou“ odpírají vydat zpět.

O celé situaci informoval staro-
městského hejtmana jakýsi „baron
z Terstu“, major, který právě pře-
bývá v Praze a který byl zasvěcen
do celého problému. Generál-
poručík Černyšev si v Lysé své
věci uschoval patrně před bitvou
u Štěrbohol (6. 5. 1757) a po ústu-
pu poražené rakouské armády si je
již nedokázal vyzvednout. Tím,
kdo měl jeho věci ve své správě,
byl jakýsi Václav Souský (Sau-
sky). Zajímavý je samotný výčet
„uschovaných“ předmětů. Na prv-
ním místě to byla bryčka
(Pyrutsch), poté zavazadla (Cof-
free) a také „Flaschenkeller“.
Tento pojem lze přeložit doslovně

jen těžko - nejlépe jako „(vinný)
sklípek“ či „polní bar“. Je otáz-
kou, jestli přívlastek „vinný“ je
případný u ruského důstojníka...

Baron Vernier neopomněl zdů-
raznit, že by věci měly být vydány,
„pokavad slušnost panuje“ a po-
měrně decentně pohrozil, že v pří-
padě nějakého vzpěčování se bude
třeba se obrátit na vyšší místa, což
zajisté způsobí nepříjemnosti.
Majetek hraběte Černyševa měl
být promptně odevzdán a uložen
na zámku u paní hraběnky (Marie
Barbory Sweérts-Sporckové), do
jejíchž rukou byl adresován
obdobný dopis jako městské radě.

Městská rada reagovala rychle,
avšak opatrně. S patřičnými omlu-
vami nejprve oznámila, že v Lysé
se nikdo Václav Souský nejmenu-
je. Ihned však byl vyslechnut
kovář Václav Koutský (Kautsky),
který však žádné věci neuschoval.
Nakonec bylo zjištěno, že věci má
v opatrování Václav Zrnovský.
Ten je však prozatím odmítal
vydat, neboť mu sám hrabě Černy-
šev „milostivě nařídil“, aby je
nevydával nikomu bez „speciální-
ho písemného příkazu“. A jelikož
se nikdo nedostavil (doslova
„žádný pacholek“), ponechal si
věci u sebe. Teď však již vše ode-
vzdal na zámku, a jelikož vše tak
dobře po celý rok uchoval, nejpo-
níženěji se žádá pro něj o nějakou
odměnu (Discretion).

Zdali si hrabě Černyšev svá
zavazadla vskutku vyzvedl a Vác-
lav Zrnovský dostal svou odměnu,
prameny již nevypovídají.

PhDr. Michal Řezníček

Archivní 
střípky



Boj o záchranu dědictví
S potěšením jsme četli v minu-

lých Listech o důležitém gestu
Výstaviště, které se ujalo sponzo-
rování sochy sv. Františka. Opět
přibyl střípek, vlastně pořádný
střep, do mozaiky postupné
záchrany našich vzácných děl.
V článku nám ani nevadilo malé
kazatelství, jak má občan vnímat
a spravovat kulturní dědictví.
Bohužel celými věky procházejí
lidé nejen esteticky citliví, ale
i spodina, která v soše vidí před-
mět k vandalismu či kus kamene
do základu své stavby. Této spo-
lečnosti jsou určena mentorská
slova, ale ona je nečte. Zbývá na
těch slušných, aby plnili výcho-
vnou funkci a nebáli se stát
„dozorci“ nad ochranou společné-
ho dědictví. 

Myslím také, že na rozvoj v bu-
doucnu uvolněného zámku nikdo
nerezignuje. Existují však finanční
limity, které pomohou naše sny

realizovat nebo zatratit. Tady je
zbytečné plýtvat slovy, ale hledat
a chopit se každé příležitosti. 

V celkem logicky stavěném,
samozřejmě mírně sebeoslavném
článku mne překvapila neorganic-
ky zařazená úvaha o „trapném
mementu teatrálních šporkov-
ských slavností“. Víte, kultura jak
známo není jen klasika, na kterou
se budeme dívat a číst ji po staletí.
Jsou to také soudobé drobné
i větší události, které přinášejí
vzruch a ctí tradici bez ohledu na
míru uměleckých výkonů. Uvedu
příklad za všechny: kolik radosti
rozdali svojí muzikou p. Míla Král
s p. Vítem Odcházelem svým sou-
sedům a žádný renomovaný
hudebník by si netroufl zhodnotit
tato vystoupení jako trapná. To by
se někdo ztrapnil sám. 

Ale jinak, milé Výstaviště,
díky!

Ing. Bohumil Kolací
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Besedy v mateřských školkách Lysá nad Labem s městskou 
a státní policií o bezpečnosti dětí na ulici a ve městě vůbec

Koncem minulého a na začátku
letošního roku proběhly ve všech
mateřských školách v Lysé nad
Labem besedy dětí se strážníky
městské policie a příslušníky PČR
Lysá nad Labem a Nymburk. Při
nich se děti dozvěděly mnoho uži-
tečných informací jak se chovat na
ulici a mimo do-
mov vůbec. Děti
se učily např.
jak se zachovat,
když je napadne
pes, jak se cho-
vat při přechá-
zení vozovky
apod. Vše probí-
halo zábavnou
formou, a to
hrou na konkrét-
ní situace. Při

těchto besedách se do školek také
dostavili tzv. „patroni“ školek
z domova důchodců v Lysé nad
Labem s p. MVDr. Kořínkem,
který nám zde pořídil krásné foto-
grafie. Do školek jsme nikdy
nepřišli s prázdnou. Na závěr
besedy děti dostaly reflexní vesty,

omalovánky a dětskou učebnici
převážně s dopravní tématikou.
Rovněž došlo na malou sladkou
odměnu. Dovoluji si vyjádřit své
přesvědčení, že při společně strá-
vených chvilkách bylo všem krás-
ně a rady dětem, jak se chovat,
padly na úrodnou půdu.

Závěrem bych chtěl všem, kteří
se na těchto akcích jakýmkoliv
způsobem podíleli, vyjádřit své
poděkování.  

Luděk Přibyl,
ředitel Městské policie 

Lysá nad Labem

„Evropa v krizi“
V neděli 25. 1. 2009 odjela

skupina studentů Obchodní aka-
demie Lysá nad Labem v dopro-
vodu učitelek anglického a ně-
meckého jazyka do Schloss
Schney v Německu, kde sehráli
společně se studentkami školy
Maria Ward Schulen v Babergu
simulační hru „Evropa v krizi“. 

První den jsme se po příjezdu
ubytovali na dvoulůžkových po-
kojích. Byly opravdu velmi hezké
a v každém pokoji nechyběla
vlastní koupelna. Zbytek dne jsme
se seznamovali s německou dívčí
partou. Druhý den hra začala.
Byla na téma „Evropa v krizi“
a řešili jsme problém alžírských
teroristických útoků. Dohromady
se projektu zúčastnilo 17 českých
a 23 německých studentů. Roz-
dělili jsme se na dvojice, které
zastupovaly jednotlivé členské
státy, Evropskou komisi a tisk. Pro
řešení krize jsme dostali podklady
v anglickém jazyce (informace
o jednotlivých státech, možný
postoj státu k nastalé situaci) a na
základě těchto informací a vlastní-
ho úsudku jsme navrhovali možná
řešení. Hra trvala necelé dva dny
a na závěr nás zavedli do barokní-
ho sálu, kde proběhlo slavnostní
zakončení - Evropská komise
přednesla řešení, které odsouhla-

sila většina států a poté za dopro-
vodu státních hymen podepisovali
zástupci členských států dohodnu-
tý pakt.

Během celého pobytu jsme
měli k dispozici hernu, 4x denně
jsme chodili na jídlo, opravdu
výborně zde vařili a vždy bylo
z čeho vybírat! Dokonce jsme se
také vypravili společně s němec-
kými kolegyněmi na procházku
po večerním Bambergu. Samo-
zřejmě si nemůžeme stěžovat ani
na náš odborný dohled. Paní pro-
fesorky byly vstřícné a k nám,
zábavě chtivým studentům, byly
velmi ohleduplné. 

Čas odjezdu nastal ve středu
28. 1. v 8 hodin ráno. Cestou jsme
se zastavili na exkurzi ve firmě
BOSCH, kam také jezdí studenti
naší školy už od roku 2003 na
praxi. Poté už jsme pokračovali
směr domov. 

Tento pobyt byl opravdu neza-
pomenutelný, procvičili jsme si
cizí jazyky, navázali jsme nová
přátelství a poznávali jsme cizí
kulturu. Obzvlášť pro nás, letošní
maturanty, byla tato poslední
možnost vyjet se školou do zahra-
ničí velkým přínosem.

Ivana Krpálková,
studentka 4. ročníku 
OA Lysá nad Labem
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BON REPOS není jen DOBRÝ ODPOČINEK

Kopec zvaný Ptačí hůrka blízko
Čihadel nedostal svůj název jen
tak náhodou. Již za dávných dob
se sem slétala hejna ptáků. Lidé
ale na hůrku nepřicházeli jen kvůli
libému ptačímu štěbetání. Častěji
jste tu mohli potkat zručné čihaře
se sítěmi. Prodej ptáčků zpěváčků
v proutěných klíckách na jarmar-
ku, to byl jen jeden z mnoha
„výstupních produktů“ jejich sna-
žení. 

Vášnivým čihařem byl i Fran-
tišek Antonín hrabě Špork. A pro-
tože lovecká vášeň byla jen jednou
částí této „košaté“ barokní osob-
nosti, začíná počátkem 18. století
vznikat na Ptačí hůrce areál trochu
zvláštně nazvaný - Bon Repos.
Stejně jako jeho majitel a tvůrce,
byl i celý areál od počátku trochu
tajemný i trochu výstřední a stejně
jako jeho majitel a tvůrce jitřil fan-
tazii těch, kteří ho navštívili, ale
hlavně těch, kteří o něm pouze
slyšeli. 

I další vlastník, pražský arcibis-
kup Antonín Petr Příchovský
z Příchovic, též horlivý podporo-
vatel umění, stejně jako hrabě
Špork, dbal na to, aby Bon Repos
„rostl do krásy“. 

V zámeckých prostorách se pak
postupem času vystřídalo několik
dalších nositelů šlechtických titulů
- hrabě Thun-Hohenstein a kníže
Kinský. I zástupci dvou bankov-
ních institucí, Hospodářské úvěrní
banky v Praze a Länderbank Wien,
si po jistou dobu zkoušeli, jak se
žije na zámku. Staré zlaté časy…

Dvacáté století ve své druhé
polovině zámku Bon Repos nepři-
neslo mnoho dobrého. Šlechtickou
noblesu vystřídal vojenský řád …
Časy se mění, jak zpívá klasik,
a pro Bon Repos je počátek stole-
tí dvacátého prvního svítáním na
časy rozhodně lepší. Nebo rovnou
návratem do starých zlatých časů?

V roce 2004 koupil celý areál
nový majitel, pan Charles Butler.

V tuto chvíli se začíná psát novo-
dobá kronika života zámku.
A nejen to. Bon Repos pomalu
otevírá své brány veřejnosti.
Návštěvníci, kteří mají to štěstí,
projdou kaštanovou alejí a vstoupí
do rozlehlého parku, mohou obdi-
vovat mnoho unikátních historic-
kých objektů, které kdysi hrabě
Špork a arcibiskup Příchovský
pomáhali vytvořit a kterým dnes
tým zkušených odborníků vrací
zašlou krásu. 

Restaurátorské práce na zámku
vede akademický malíř, restaurá-
tor pan Petr Kadlec:

„Na jaře roku 2005 se na Bon
Repos objevila malá skupina res-

taurátorů, která se ihned dala do
neúprosného boje s časem a s pře-
dešlými neuvěřitelnými zásahy na
tváři celého areálu. Prvotně bylo
nutné provést restaurátorský prů-
zkum a na jeho základě byla zahá-
jena postupná obnova původní
historické krásy.

Jako první zazářil plášť rokoko-
vé stavby tzv. Nového zámku. Zde
se setkalo pro obnovu a znovuzro-
zení tohoto skvostu několik nema-
lých náhod, které výrazně ovlivni-
ly další zdařilý postup rekon-
strukčních prací. Neuvěřitelné
pochopení a až mecenášský vztah
nového majitele k podmínkám,
které tato památka vyžaduje. 

Dále pak velké úsilí zástupců
Památkové péče středních Čech
pomoci úspěšné rekonstrukci jak
odbornou radou, tak i pochopením
pro stávajícího uživatele.

Nemalým úkolem byla záchra-
na a obnova původních iluzivních
maleb v interiéru zámečku do této
doby zakrytých. Jako první se
o jejich zakrytí „postarali“ členové
Länderbank Wien. Další majitelé
už pouze malovali a vrstvili nátěry
podle toho, co bylo zrovna módní
a v oblibě. Armáda poté dokončila
poškození výraznou elektroinsta-
lací. Po náročném a trpělivém
odstranění všech těchto vrstev
a doplňků se malby objevily opět
v plné kráse. 

I v následující etapě se praco-
valo na jedinečné stavbě - Čín-
ském pavilonu. Rekonstrukce jak
pláště, tak i střešní krytiny byla
i zde prováděna pod bedlivým
dohledem zástupců památkové
péče. Po obnovení pravděpodobné
barevnosti fasády zasvítil Čínský
pavilon jako perla celého areálu. 

Za nemalé podpory majitele
i památkářů byla restaurována
také kamenná plastika Máří
Magdaleny, jejímž autorem je
Matyáš Bernard Braun. Ta si po
neuvěřitelných peripetiích a „pu-
tování“ po okolí našla své úžasné
místo ve znovuzrozeném areálu. 

Restaurátorský tým má na Bon
Repos práce stále dost a dost.
V současné době dochází k dalším
rekonstrukčním pracím na tzv.
Starém zámku, kde byly po res-
taurátorském průzkumu odhaleny
na fasádě velmi unikátní malby,
které zdobily tzv. Šporkovo stave-
ní. O jejich existenci se pouze spe-
kulovalo. Překvapením bylo
i odhalení „hanlivých nápisů“ na
vnitřní fasádě starého zámku
v místech tzv. „benátské vily“.

Restaurování maleb v kapli
Nejsvětější Trojice, to je pouze

Pokračování na str. 11
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BON REPOS není jen DOBRÝ ODPOČINEK
třešnička na bohatém kulturním
a estetickém „dortu“ zámeckého
areálu.

Lze pouze doufat, že dobří
duchové zámku tento „zásah do
soukromí“ vydrží a celková
rekonstrukce dá vyniknout celému
areálu ku radosti majitele,
návštěvníků i odborné veřejnosti.“

Historii se můžeme obdivovat,
ale žít musíme v současnosti. Pro
„současného“ návštěvníka jsou
určeny všechny další aktivity,
které Bon Repos nabízí. Ve spolu-
práci s partnery se pravidelně již
po několik let uskutečňují koncer-
ty, divadelní představení, baletní
vystoupení i výstavy v Čínském
pavilonu. V areálu proběhlo něko-
lik firemních akcí, pravidelně se
zde „fotí móda“ do prestižních
časopisů, interiery i exteriery mají
ve své databázi mnohé lokační
agentury a dva ročníky Květi-
nových slavností přilákaly na Bon
Repos několik tisíc lidí takřka
z celé republiky.

Právě druhý ročník této akce
s podtitulem „Svatba na zámku“
dal námět k přemýšlení mnoha
budoucím manželským párům.
Svatba na Bon Repos? Proč ne! 

Jednou z prvních nevěst byla
paní Hana z Prahy:

„V dnešní době není problém
mít svatbu takřka kdekoliv. Já jsem
chtěla mít svatbu na romantickém
místě, plném květů, slunce a kou-
zelné atmosféry, abychom měli na
co vzpomínat. Naše „svatební dru-

žina“ byla trošku větší, byla v ní
více než stovka příbuzných, zná-
mých a kamarádů, a tak jsme muse-
li hledat odpovídající prostor. Na
Bon Repos jsme ho našli.
„Zámecký pán“ nám ve všem vyšel
vstříc. Obřad u bazénu byl dojemný
a slzy v očích měli téměř všichni.
Při následné party pod širým
nebem jsme se opravdu cítili jako
na zámku. Dobré jídlo i pití, tanec
na terase pod hvězdnou oblohou, to
vše udělalo z našeho svatebního
dne nezapomenutelný zážitek.“

I paní Dagmar z Lysé měla svůj
velký den právě na Bon Repos.
Svatební obřad se tentokrát ode-
hrával před zámeckou kaplí:

„O možnosti mít svatbu na
zámku Bon Repos jsme se dozvě-
děli na „Květinových slavnos-
tech“, které se na zámku konaly
na konci května. Velmi se nám
líbilo prostředí a nápad uspořádat
náš svatební den trošku netradič-
ně. Vše jsme postupně projedná-
vali s personálem zámku a s jejich
spoluprací jsme byli moc spokoje-

ni. Byli velmi ochotní a ve všem
nám vyšli maximálně vstříc. Od
výzdoby a veškeré organizace až
po zajištění hudby. Den „D“ vyšel
úžasně, počasí bylo krásné
a všichni hosté byli nadšeni atmo-
sférou a netradičním zážitkem.“

Svatba je vždy začátkem něče-
ho krásného a možná, že v této
chvíli se obě dámy už těší na pří-
chod miminka. Nebylo by krás-
ným pokračováním tradice nechá-
vat na Bon Repos pokřtít děti
manželských párů, které si zde
řekli své „ano“?

Hrabě Špork velice dobře
věděl, proč vybral tomuto kouzel-
nému místu název Bon Repos.
Stačí se podívat na význam těchto
dvou slov do francouzsko-českého
slovníku. „Bon“ = dobrý, ale
u slova „repos“ si můžete vybrat
hned z několika významů -
oddech, odpočinek, klid, volno,
přestávka, odpočinutí, poklid,
posezení… I dnes totiž zámek Bon
Repos láká své návštěvníky
k poklidnému odpočinutí, k pose-
zení se sklenkou vína v ruce, ale
i k veselým kratochvílím, tak jak
to měl rád František Antonín hrabě
Špork a po něm mnozí další …

„Tady je Bonrepos, kde si klid
najdeš rád a tíhu starostí pod
zámek můžeš dát.

Nic víc tu nehledej, jen radost
z ptačích lovů a rozkoš srdce zde
prožívej stále znovu.“

F. A. Špork, 1726

V. Škvrnová

Pokračování ze str. 10

Rok 2008 z pohledu hasičů - dodatek
K celoročnímu přehledu chybí

měsíc prosinec, kdy jednotka
zasahovala celkem jedenáctkrát. 

V neděli ráno 7. prosince vyje-
ly dvě cisterny k požáru nízké
budovy na Božím Daru u Milovic.
Krátce po sobě byly dvě nehody
na železnici. Dne 11. prosince
kolem osmnácté hodiny došlo ke
zranění osoby nákladním vlakem
na přejezdu ke Kovoně.
Následujícího dne před dvanáctou
hodinou jsme byli vysláni k želez-
ničnímu přejezdu u káranských
vodáren, kde se střetl dodávkový
automobil s vlakem. Hodinu poté,
co se vrátila jednotka z tohoto
zásahu, nás zavolali k dopravní
nehodě dvou osobních aut na kři-
žovatce Lysá nad Labem -
Benátecká Vrutice - Milovice.
Záchranné službě jsme pomáhali
se zraněnými, zajišťovali jsme
vozidla proti požáru a řídili dopra-

vu. Po vyšetření nehody policií
jsme odklidili vraky a očistili
vozovku. Na základnu jsme se
vrátili před šestnáctou hodinou.
Tento den pro nás ale ještě
neskončil. Blížila se devatenáctá
hodina a obyvatel Milovic v ulici
Na Pahorku zpozoroval, jak z jed-
noho komína šlehají plameny.
Vznítily se saze z nečištěného
komína. Vyjeli jsme preventivně
s dvěma cisternami a žebříkem.
Dne 13. prosince v půl páté odpo-
ledne byl hlášen požár kontejneru
na tuhý domovní odpad na Božím
Daru v Milovicích. Zimní počasí
má za následek další nehody. Pod
kopcem Šibák se 20. prosince
v osm hodin převrátilo osobní
auto na střechu a ve dvacet dva
hodin došlo k dopravní nehodě na
křižovatce u kina v Lysé nad
Labem, kde se srazilo osobní
a dodávkové auto. Při nehodě

došlo k poškození zábradlí, které
jsme museli odstranit. Druhý den,
21. prosince, byla to neděle krátce
před polednem, nás operační stře-
disko poslalo k požáru v chatové
oblasti Filinka, kde hořela kůlna.
Včasným zásahem se oheň neroz-
šířil na okolní chaty. Posledním
zásahem loňského roku byl opět
požár odpadového kontejneru
v Milovicích, bylo to hodinu před
půlnocí. 

Za celý rok 2008 naše jednotka
zasahovala celkem u 111 událos-
tí, z toho u 62 požárů, 24 doprav-
ních nehod na silnici, tří nehod na
železnici. Následky událostí způ-
sobené velkým větrem jsme
odstraňovali 6 x, úniky chemic-
kých látek, plynů a ropných pro-
duktů 5x. Deset výjezdů patřilo
do kategorie technické pomoci.
Pro představu sem patří otevření
bytu, záchrana osob a zvířat,

zajištění místa pro přistání vrtul-
níku ZZS a jiné. Co se týče loka-
lit, kde jsme zasahovali, na prv-
ním místě to byla Lysá nad
Labem (41x), dále Milovice
(31x), Přerov nad Labem (5x),
Ostrá (4x), Stratov (4x), Jiřice
(3x), Dvorce (3x), Semice (3x),
Kostomlaty nad Labem (2x),
Sadská (2x), Starý Vestec (2x),
Benátecká Vrutice, Byšičky,
Káraný, Hradišťko, Stará Lysá,
Velenka a Mladá Boleslav po jed-
nom výjezdu. Zbylé čtyři výjezdy
byli na dálnici a silnice. V průmě-
ru se jednoho zásahu zúčastnilo
8,75 člena. Nejvíce jsme zasaho-
vali v červenci (13x). Ze dnů
v týdnu to byla sobota (28x).
Podle času bylo nejvíce výjezdů
mezi 14. a 16. hodinou (23x).

Jiří Ziegelheim,
SDH Lysá nad Labem



Jak ARS Altmann Praha spol. s r. o. dbá o kulturní památku?

V českém prostředí vstoupila
architektura moderny (včetně
Králíčkovy vily v Litoli) poprvé
do povědomí širší veřejnosti pro-
střednictvím úspěšného televizní-
ho cyklu Šumná města Davida
Vávry a Radovana Lipuse. Na
základě Šumných měst byl oslo-

ven architekt a herec David Vávra
v souvislosti s rekonstrukcí vily. 

Architektonický klenot v Li-
toli zazářil v prosinci roku 2004
na souhrnné výstavě architekta
Emila Králíčka ve Frágnerově
galerii v Praze. Při křtu monogra-

fie s názvem Emil Králíček - zapo-
menutý mistr secese a kubismu
šumně zněla přeplněným sálem
báseň Davida Vávry Vila v Lysé
a Králíček (tedy kniha) byl sym-
bolicky vytahován z klobouku.

Ohlas na malířský kubismus
v dílech francouzských umělců

Braqua a Picassa se
nikde ve světě neproje-
vil tak jako v centru
Českého státu.
Kubismus zasáhl všech-
ny oblasti kultury.
Architektonický kubis-
mus, nejvýraznější
a nejvýznamnější pro-
jev tohoto stylu, však
uchvacuje české a hlav-
ně zahraniční kolem-
jdoucí dodnes.

Kubistická architek-
tura se utvářela dvěmi
způsoby. Na jedné stra-
ně zde byly projekty
a stavby tvůrčích archi-
tektů z okruhu Skupiny
výtvarných umělců
a Spolku výtvarných
umělců Mánes (Gočár,

Chochol, Janák, Hofman). Na
straně druhé se jednalo o produk-
ce stavebních podnikatelů, kde
byly značné výkyvy ve kvalitě
architektury.

Zlomovým bodem ve vývoji
této architektury se stalo založení

Klubu za starou Prahu
v roce 1900 z protestu
proti bezohledné asana-
ci Starého Města a Jo-
sefova. Někteří členové
klubu, kteří začali pro-
sazovat kubismus (Ja-
nák, Gočár, Hofman,
Feuerstein, Chochol),
postupně získali převa-
hu a rozhodující vliv si
zde udrželi až do roku
1914, kdy se v klubu
prosadilo protikubistic-
ké křídlo. Tímto datem
také končí nejdůležitěj-
ší fáze kubistické archi-
tektury. Klubu za starou
Prahu vděčíme též za
šíření architektonického
kubismu do mimopraž-
ských měst a vesnic,
zejména oblasti Polabí.
Sem totiž zajížděl histo-
rik umění Zdeněk Wirth, vůdčí
osobnost Klubu za starou Prahu,
a pořádal zde osvětové přednášky
vysoké úrovně. 

V Čechách vedle vily bývalé-
ho cukrovaru vzniklo v tomto
rozhodujícím krátkém období
jen asi kolem deseti kubistic-
kých rodinných vil - Kovařovi-
čova vila v Praze-Vyšehradě od
J. Chochola (1912-13), vila v Li-
bodřicích u Kolína od J. Gočára
(1912-14), dvojdům v Tychono-
vě ulici v Praze od J. Gočára

(1912-13), rodinný dům Morá-
via v Radotíně (1913), domy od
Pavla Janáka v Jičíně a Pelhři-
mově a další. 

Venkovští architekti se v době
těsně před první světovou válkou
inspirovali spíše dekorativní polo-
hou kubistického stylu, nežli
vrcholnými pracemi architektů J.
Gočára či P. Janáka. Vzorem pro
tyto regionální architekty byl
právě Emil Králíček a jeho nejvý-
znamnější projekt hotelu Diamant

ve Spálené ulici v Praze na Novém
Městě (polyfunkční Dům Diamant
se stal na podzim roku 2004 síd-
lem nové výtvarné galerie
s názvem Galerie SVU Mánes-
Diamant).

Králíčkova vila v Litoli je
mimořádnou stavbou, dalo by se
říci, že je jedinečná i v evrop-
ském kontextu. Významná ve
vývoji moderní architektury je
zejména z hlediska užití ploché
střechy. Ploché střechy v té době
nalezneme pouze u několika
málo domů v Praze. 

Tolik pro osvěžení paměti
z textu Šárky Koukalové. Jak
jsem slíbil v minulých listech
k článku přikládám i několik
fotek „PÉČE“ vlastníka společ-
nosti ARS Altmann Praha spol.
s r. o. o kulturní památku cuk-
rovarské vily v Litoli po třech
letech od Dnů evropského dědic-
tví. Fotky byly pořízeny v říjnu
2008.

Stanislav Svoboda

Louže vody stojí při dešti na dřevěných podlahách

Plísně prorůstají stropy v patře

Parketové podlahy jsou mokré

Stropem zatéká až do přízemí 

Desetileté břízy na střeše
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Tak jaký byl ten letošní - již druhý - ples Tanečního klubu
dospělých Lysá nad Labem?

Také zřejmě dobrý! Na základě
ohlasů již v sále se i 2. reprezen-
tační ples, pořádaný Tanečním
klubem dospělých Lysá nad
Labem, zřejmě povedl. Plně se
osvědčila pečlivá příprava již po
skončení plesu minulého, kdy
jsme včas zajišťovali vše potřebné
- termín sálu, smlouvu s kapelou,
smlouvu s taneční skupinou, tom-
bolu... O hudební produkci se na
základě dobrých zkušeností z loň-
ského plesu opět postaral taneční
orchestr OH Tony Black Band
z Litoměřic pod vedením svého
nepřehlédnutelného kapelníka, pa-
na Černého. O konferování a říze-
ní plesu jsme se opět podělili se
zpěvákem zmíněného orchestru.
Po úvodním úderu gongu a přiví-
tání jsme hned zavčas, dokud
valná většina přítomných byla
schopna aktivně vnímat, poděko-
vali především příchozím - příz-
nivcům plesu, našeho Tanečního
klubu,, na jejichž hojném počtu
vlastně celý ples, program a eko-
nomika stojí (nebo také padá…),
skupině sponzorů a dárců, kteří
buď obohatili tombolu (seznam
vytištěn pro každý stůl v sále)
nebo přispěli finančně a v nepo-
slední řadě i členům a členkám
Tanečního klubu dospělých včet-
ně těch mladších i nejmladších,
kteří jakož i díky podstatné pomo-
ci několika nečlenů - vesměs
našich potomků, ale i kamarádů
odrostlejších - připravili pro
návštěvníky výzdobu celého sálu,
letos zaměřenou na téma Královna
noci. Stálo nás to i s následným
úklidem sálu mnoho hodin večer-

ní, noční, ranní i odpolední tvrdé
práce - to je nevýhoda pořadatel-
ství… Letos byla situace ještě
těžší. „Díky“ přesunu termínu
Hasičského plesu na den před ple-
sem naším na vlastní výzdobu
přímo na sále nezbylo mnoho
času. Na našem plese jsme také
přivítali našeho pana starostu -
p. Mgr. Jiřího Havelku s manžel-

kou i bývalého pana starostu -
p.Václava Houšteckého, rovněž
s manželkou. Účastníkům se líbilo
i nekuřácké zaměření. Kuřáci byli
ukáznění, odcházeli k popelníku
před budovu a nutno říci, že vzdu-
chu v sále to značně prospělo.
Neměli jsme uslzené oči, cigareto-
vý dým nás nenutil ke kašli, zpě-
váci neměli vysušené hlasivky…
Při vstupu do sálu příchozí vítal
opět přípitek šumivého moku.

V určeném čase došlo i k vyloso-
vání a výdeji tomboly. Letos byla
tombola plně zvládnuta, ceny
nechyběly, škoda jen, že nebyly
prodány veškeré obálky s lístečky.
S pomocí Jiřího Pixy, tanečního
mistra, trenéra, rozhodčího atd.
a našeho kamaráda k tomu se
podařilo zajistit i vrcholná před-
tančení. Jako první vystoupili

v ukázkách latinskoamerických
tanců vítězové celostátní taneční
ligy Libuše Chytková s partnerem
Janem Voborským - členové STK
Praha Vltavská. Druhé skupinové
předtančení předvedla taneční
škola Astra, jako třetí vystoupili
kolem půlnoci „roboti“ The
Others - mistři světa, Evropy,
republiky... Martin Pořízek, Petr
Sejkora, Martin Krejča, kteří na
závěr svého vystoupení vybrali
pět „dobrovolníků“ z našich plesa-
jících řad, aby „dobrovolně“ před
zraky všech předvedli své nápadi-
té taneční kreace. Úspěch byl
úžasný, všem se dařilo!

Je chvályhodné, že se celá
akce, trvající do časných ranních
hodin - přesně dle schválení kom-
petentním orgánem v duchu měst-
ské vyhlášky, v zásadě obešla bez
nepříjemností a zádrhelů, na velmi
decentní úrovni, opět se nikdo
nepopral, přestože došlo k jedno-
mu nucenému využití svalnaté
pořadatelské služby. 

Velice zajímavé byly i komen-
táře výše zmíněných mistrovských
párů a odborníků v zákulisí, kdy
vysoce hodnotili taneční i spole-
čenskou úroveň přítomných. Jsme
rádi, že i Taneční klub dospělých
Lysá nad Labem pořádáním kurzů
tanečních právě pro dospělé mohl

k této vynikající, skvělé úrovni
přispět. 

Co dodat závěrem - již tento
měsíc zřejmě objednáme taneční
orchestr OH Band na příští rok
a zablokujeme termín pro další
ples. Rozhodujeme se však mezi
Lysou a Čelákovicemi, kde je pro-
nájem sálu za nesrovnatelně nižší
cenu. Ceny vstupného nelze stále

zvyšovat, zatím není jasné, zda
a jaká část nákladů bude případně
pokryta formou dotace ze strany
městského úřadu. A pokračoval by
tak ústup kultury z Lysé...

Vážení plesající, a opravdu už
na závěr si dovolím poděkovat
Vám co nejsrdečněji za přízeň
tomuto plesu, že jste se dostavili
navzdory všem energetickým
a finančním krizím, chřipkové epi-
demii, blížícímu se vysvědčení
Vašich potomků i Hasičskému
plesu, konanému o den dříve
v tom samém sále. Udělali jste
nám ohromnou radost! Věřím
a doufám, že jsme Vás nezklamali
úrovní plesu, hudby, programu,
výzdoby a přispěli jsme tak k dob-
ře strávenému večeru!.. A dovolím
si Vás pozvat i na další akce, pořá-
dané Tanečním klubem dospělých
Lysá nad Labem, jako jsou a bu-
dou taneční kurzy pro dospělé
(podzim-zima 2009), country ples
v Milovicích (jaro 2009), 2. mo-
ravský den v Lysé (listopad 2009)
a podobně. Zájemce o členství
v našem klubu také rádi uvidíme.
Jste aktivní v oblasti kultury, spor-
tu, pití moravského vína, kama-
rádští, ale i pracovití? Tak se infor-
mujte - nejlépe ve zlatnictví Topaz
u Tondlů.

Za TKD Mirek Firman

Poděkování 
Paní ředitelka Marie Beníková

odešla do důchodu. Nastoupil
ředitel nový, pan Mgr. Jiří
Hendrich z Lysé nad Labem.
Vzhledem k dlouholetému pobytu
v tomto Domově, 11 let, cítím
povinnost paní ředitelce Beníkové
poděkovat. Nejen za sebe, ale za
všechny, kteří žijeme v tomto
krásném prostředí. Poděkovat za
vše co od svého nástupu do tak
náročné funkce jste vykonávala.
Nebylo toho málo.

Chodila jsem do Domova za
mým bratrem 10 let. Viděla jsem
tu bezohlednost k zámku. V levém
křídle měla Konstruktiva stavební
učiliště. Musel být upraven terén
pro auta, opravu vodovodní sítě,

kanalizace. Bylo potřeba věnovat
se interiéru zámku.

Na okolnost, že by mohla být
zrenovována i kaple, která slouži-
la jako skladiště Konstruktivě,
nikdo v Lysé nad Labem jistě ani
nepomyslel.

Našly se i nezištné ruce pro
úklidové práce. Jistě k tomu při-
spěla prosba o pomoc vyslovená
panem děkanem v chrámu Páně.
Vážená paní ředitelko, děkujeme
Vám. Za vše, co jste učinila.

Novému panu řediteli přeji za
výbor obyvatel stavbu nového
Domova. Zámek, aby sloužil kul-
turním potřebám, neboť Lysá, tak
velké město, kulturní dům nemá.

Terezie Procházková 

�

�



Budeme smět zdobit na Velikonoce kostel?

Uplynulo osm let (Vánoce
2000) od doby, kdy mne
P. Tadeusz Barnowski požádal
o výzdobu kostela. V té době jsem
ještě netušil, že spolu s paní
Jaroslavou Labutovou, Olgou
Čvančarovou, Annou Kosovou
a Janou Křížovou (JZK) strávíme
před každými významnými cír-
kevními svátky a samozřejmě
i před Šporkovskými slavnostmi
v kostele minimálně den práce.
Píši minimálně, protože většinou
je to více. 

Příprava začíná obvykle půl
roku dopředu, abychom nashro-
máždili materiál, připravili hlavní
téma výzdoby, časově vše rozvrh-
li a samozřejmě si zajistili finance.
Znáte to rčení „Práce jako na kos-
tele“. Mohu potvrdit, že je to prav-
da. Už jen sehnat materiál zabere
spoustu času. Pak následuje vlast-
ní výzdoba. Ze začátku jsme byli
poněkud nervózní z toho, co se
kde smí a kde ne. V tomto směru
byl P. Barnowski naprosto úžasný,
neboť nám vždy řekl „Já vám
žehnám, a moc se těším, jak to
bude vypadat“. Když jsme před
Vánoci večer mrzli v kostele při
zdobení stromů, dokonce nám tam

poslal čaj s vánočkou nebo jableč-
ným závinem. A tak jsme se snaži-
li. Nejen pro radost z práce, ale
i pro radost, kterou bude mít veřej-
nost z neobvyklé výzdoby kostela. 

V květnu 2005 nám P. Tadeusz
zemřel a na postu lyského faráře
jej vystřídal Otec Pavel. V podsta-
tě mne a moji „pracovní skupinu“
zdědil. Je samozřejmé, že každý
člověk je jiný a každý své hospo-
dářství povede po svém. Ohlásili
jsme se tedy u nového správce far-
nosti a seznámili jej s naší činnos-
tí. Vše jsme doložili fotkami
a Otce Pavla jsme požádali o vyjá-
dření k naší činnosti. Potěšil nás
jeho zájem (o Vánocích 2008 nám
dokonce s výzdobou pomáhal),
a tak jsme byli opět ustanoveni ve
funkci. 

Zcela neskromně mohu říci, že
mne vždy těšilo, pokud nás někdo
pochválil. Vždy jsem si dal záva-
zek, že příště to musí být opět per-
fektní. Profesí jsem zahradník,
tedy tvůrčí osobnost, která nemá
ráda zkostnatělé postoje. Z tohoto
mého vnitřního přesvědčení vždy
vycházela touha kostel na příště
předvést v jiném a především
novém světle. Možná k lítosti

některých návštěvníků kostela
(záměrně nepíši farníků, neboť
kostel navštěvuje právě u těchto
příležitostí mnoho cizích osob
a umělců), se vazby a aranžmá
neopakují. Ale jak jsem uvedl,
dokud budu výzdobu dělat já, chci
aby pokaždé byla jiná.

Proč však píši tento článek? Už
mnohokrát se mne lidé ptali, proč
jsem tam dal to či ono. Co to
aranžmá mělo symbolizovat. 

Paměť nás je trochu krátká,
a tak se zmíním jen o uplynulém
roce. Velikonoční výzdoba je vždy
závislá na počasí. Loni byly

Velikonoce velmi brzy, a tak jsme
nehýřili barvami. Naopak použili
jsme střízlivý motiv, který ještě
zvýraznily trnité větve dřezovce
(symbol trnové koruny). Barvu do
aranžmá měly vnést velké modré
housle, které předznamenávaly
koncert významného houslisty
Pavla Šporcla. 

Šporkovskými slavnostmi jsme
naopak chtěli předvést bohatství
barokní doby. Baroko jako doba
barev, slávy a lesku byla symboli-
zována navíc i partnerskými městy
- Břeclav modrá a folklórní, Kuks
červený s kamenem, Lysá hnědý

s loveckými rohy a Bon Repos
zelený s lebkou (atribut sv.
Jeronýma), po kterém se vrch
Čihadla nazýval též vrch sv.
Jeronýma.

Možnost získat jako vánoční
strom opět dva zeravy mne vedla
k představě moderního symetric-
kého pojetí. Na loňskou bohatou
nadílku ovoce (i zlaceného) jsme
navázali pouze jednoduchými lini-
emi a střídmou barevností. Fialovo
bílá batika symbolizovala Advent
i dobu vánoční. Oltáře jsme zahr-
nuli sněhem a ledem v podobě
bílých polysterenových koulí

a kuželů. Pro dokreslení barevnos-
ti jinak bílého interiéru kostela
jsme do klenby zavěsili fialovo
bílý lustr, který tak celý interiér
sjednotil.

Tolik tedy k výzdobě kostela
a dotazům veřejnosti, které mohu
s potěšením ubezpečit, že letos
budeme opět zdobit a opět jinak.
Velký dík za to patří Otci Pavlovi,
který se nebojí vnést něco nového
do místy zkostnatělých řad řím-
skokatolické církve.

Za pracovní skupinu
Stanislav Svoboda
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T Ř Í K R Á L O V Á  S B Í R K A

2008
V letošním roce proběhla 

v Lysé n. L. Milovicích n. L. 
a Kostomlatech n. L.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA. 
Za účasti pí. místostarostky 

M. Chloupkové a pí. Ing. I. Polenové
byly pokladničky protokolárně 

otevřeny a přepočítán jejich obsah.

Celkem bylo vybráno ……………… 37 307,- Kč

Doprovodnou akcí v Lysé n. L. byl ŽIVÝ BETLÉM v Milovicích 
krásný TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT. V Kostomlatech n. L. dvě skupiny

koledníků obcházely obyvatele a oslovovaly je v jejich domovech. 
V letošním roce se podílelo na těchto akcích mnoho dobrovolníků 

a já jim, za všechny potřebné, moc DĚKUJI.
Děkuji všem lidem dobré vůle za přispění na tuto sbírku.

Za Farní charitu v Lysé nad Labem 
Labutová Jaroslava

Za Lysou krásnější XX.
Cestou z městského úřadu na

sídliště jsem v roce 2008 zazname-
nal nově upravenou předzahrádku
před domem č. p. 847 ve Šmeralo-
vě ulici. Jsou v ní vysazeny v pra-
videlném střídavém sponu keřové
ibišky syrské (Hibiscus syriacus)
a růže. Celá předzahrádka je ladě-

na do růžové barvy. Zatímco růže
se květem postarají především
o letní efekt, ibišky nastoupí až na
začátku podzimu. Jak je z této
předzahrádky vidět, stačí i necelý
metr šířky zeleného pásu, aby se
oko chodce mohlo potěšit.
Za odbor ŽP Stanislav Svoboda

Co mě trápí
Jako kluk jsem často pobýval

u svých prarodičů Na Františku.
Cesta na náměstí vedla Lázeňskou,
dnes Vodákovou ulicí. Co tam bylo
krámků a různých živností. I s děra-
vou pamětí jsem jich napočítal 14.
Dnes je zde pouze videopůjčovna
a prodejna drůbežího masa. V knize
Paměti města Lysá nad Labem od
Františka Outraty je v příloze z roku
1925 uvedeno 116 inzerátů na různé
služby a prodejny. Lázeňská ulice je
tam zastoupena pouze 6x. Kolik jich
tedy v sedmitisícovém městě muse-
lo být celkem? Jistě několik set.

Proč o tom píši ? Ti všichni maji-
telé měli své rodiny a svou profesí
se živili. Dnes máme dva supermar-
kety a pár prodejen ve středu města.
Vše ostatní zmizelo. Uvážíme-li, že
velkoprodejny inkasují celostátně
318 miliard ročně, pak je to na kaž-
dého z nás více jak 31 000 Kč, tedy
v průměru 90 Kč denně. Je to dobře
nebo špatně? Já se svou nostalgic-
kou povahou bych se raději vrátil do
minulosti. Jistě, pokrok nelze zasta-
vit, ale žije se nám proto opravdu
lépe? Někdy o tom pochybuji.

Ve Stratově, kde jsem se narodil
a nějakou dobu žil, nežli nás násilně
vystěhovali, byly v té době tři hos-
pody, dva pekaři, koloniál, dvě
kavárny, kolář, sedlář, truhlář, dva
holiči, dva cestáři, několik ševců,
dvě porodní báby, ponocný, obecní
strážník, hrobník a řada dalších
drobných řemeslníků. Co z toho
zbylo dnes, téměř nic. Neodráží se
v této změně i část současné krizové
mizerie ? Místo k ševci jdeme radě-

ji k Vietnamci pro cizí, většinou bra-
kové zboží. V příloze Mladé fronty
bylo hodnocení termosek. Z dva-
nácti hodnocených výrobků bylo
devět čínských. Proč nekupujeme
více ty naše, když ta nejlepší byla
z české Tescomy? Neděláme si tak
trochu současné problémy my
sami?

Ale vraťme se do dnešní doby
a do našeho města. Myslím, že by
město vydělalo, kdyby zaměstanalo
například několik "cestářů", kteří by
průběžně spravovali rozkopané
a děravé chodníky a městské komu-
nikace. Stejné to asi bude i s drob-
nými stavebními pracemi, úklidem
města, údržbou zeleně a podobnými
potřebami města. Zatím to vše zadá-
váme firmám a nejsem přesvědčen,
že to přijde levněji. 

Ve městě je část občanů žijících
z podpory v nezaměstnanosti, tedy
z peněz nás všech. Někteří přitom
načerno melouchaří a stát, čili opět
my všichni, přichází o daně. Snažme
se tyto lidi zaměstnat. Nebylo by to
nic nového a komunální služby jsme
zde také již měli. 

Není možné povolovat ve městě
další velkoprodejny. Pomozme
raději těm, kteří si plánují zařídit
nějakou živnost či otevřít drobnou
prodejnu. Zatím tyto zájemce čeká
jen řada byrokratických předpisů
a často zcela zbytečných komplika-
cí. Pomozme těm, kteří se chtějí
o sebe postarat sami. To je určitě
v silách města a našich zastupitelů. 

Václav Mrkvička Nejen o ztrátě paměti
Lednové ráno, cestuji do práce,

vlak neměl zpoždění a tak mi ujel.
Zašel jsem proto na chvíli do
jedné restaurace v našem městě.
Bylo krátce po deváté, servírka
ještě u svého stolku dospávala
předešlou noc, zatímco u okna
seděla partička pivařů u svého
prvního kousku.

Příchozí „parťák“ spustil ode
dveří: „To se na to vy... Voni jsou
zalezlí v těch svej barákách, ale
aby uklidili chodníky, to je ani
nehne. Jeden aby se přerazil“. 

Vzpomněl jsem si, že jsem
dnes šel na nádraží v pohodě.
Kalamitní stav už byl dávno za
námi. Ale někde se začít musí. 

Pokračování na sebe nedalo
dlouho čekat: „Ale za to může ta
pos... vláda, ten blbec Topolánek
no a ten Vondra, kterej nezná
vůbec nic. To je hrůza, kam to při-
vedli“. V tom se probrala z letar-
gie servírka a snažila se debatu
rozproudit: „No a ten Havel, co
von si myslí, dyk je to vobyčejnej

člověk, na co si to hraje. Von musí
mít pokoj (v nemocnici) sám pro
sebe? A kdo to platí? No my, že
jó!“ Jeden z pivařů přitvrdil: „A to
ještě vo něm píšou jako vo spiso-
vateli. Co von prosím vás napsal?
Nějakou Zahradní slavnost. Ten to
tady všechno začal a kam to při-
vedli, všechno zničili!“ 

Neudržel jsem se, zatleskal
a odešel. Bylo mi z toho na nic. 

Večer jsem šel kolem komunis-
tické skříňky na sídlišti, která pra-
videlně informuje o hrůzách kapi-
talizmu, neschopnosti naší vlády,
kolik lidí se chystá umřít hlady, že
už je na čase zase něco znárodnit
a oni přesně vědí jak na to. Tak
jsem se těšil, až půjdu kolem další
skříňky, tentokrát v modré barvě,
že si zlepším náladu. Nezklamal
jsem se, popřála mi veselé Vánoce
a to mě potěšilo, Tři králové jsou
už sice dávno za námi, ale nako-
nec do Velikonoc je ještě dost
času, že. 

Jaroslav Denemark

Zámecký zahradník 
a MěÚ Lysá nad Labem, odbor životního prostředí

vás zvou na jarní brigádu v zámeckém parku

„Nebude-li pršet, nezmoknem“
Brigáda se uskuteční v sobotu 7. března 2009

Sraz účastníků u vrátnice do zámku v 9 hodin. Pracovní rukavice,
zahradnické nůžky, popř. hrábě s sebou. Na závěr brigády je 

připraven táborák s opékáním buřtů. V případě nepříznivého počasí
se akce odkládá na sobotu 14. března.
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Svatý Valentýn v Domově 
Na Zámku

Jestlipak jste nezapomněli na
svátek svatého Valentýna a doru-
čili srdíčko svým známým a nej-
bližšímu? Tomu, kdo čeká, zda si
na něj někdo vzpomene a sám
také srdíčko pošle?

U nás na Zámku je to už tradi-
ce. Naši klienti se velice těší na
tento svátek zamilovaných, kdy

jim jako zaměstnanci připravuje-
me skutečně bohatý program.

Tak tomu bylo i letos. Bylo to
více jak tři stovky srdíček, připra-
vených naší ergodílnou pod vede-
ním paní magistry Škodové.
Každý zájemce mohl krásně vyve-
dená srdíčka adresovat tomu,
koho má rád či koho si váží.
Dovedete si představit, co to bylo
pošty! Klienti doslova omládli při
samotném psaní, a ještě více pak
při pročítání srdíček doručených.

Samotný průběh oslavy sv.
Valentýna jsme pojali velkoryse.
Především jsme mohli veřejně při-

vítat našeho nového pana ředitele
- pana Mgr. Jiřího Hendricha.
V programu pak kromě tanců, ke
kterým nám hrála naše kapela
„Šporkovjanka“ (vůbec - už jste
o ní alespoň slyšeli?), jsme uspo-
řádali sportovní soutěže v hodu
míčkem a kroužkem na maketu
panáka. Zúčastnili se i klienti na

v o z í č k á c h .
Hlavním číslem
ale byla soutěž
o „Zlatého sla-
víka“ - tedy
soutěž ve
zpěvu, jíž se
zúčastnilo osm
klientů. Bylo až
překvapivé, jak
mnozí z nich
předvedli sku-
tečně vynikající
výkony.

Tance mezi soutěžemi patřily
vylosovaným párům. Tak spolu
tančili Radúz a Mahulena, Čert
a Káča, Křemílek a Vochomůrka….

Nádherná pohoda s našimi kli-
enty skončila v pozdních odpoled-
ních hodinách, kdy pan ředitel
osobně předával diplomy vítězům
všech našich soutěží. Na rozchod-
nou se jako tombola rozdávala
srdíčka s adresou pro každého kli-
enta. A tak se všichni rozcházeli
z našeho valentýnského sezení se
slzami v očích, ale spokojeni.

Muzikoterapeut
MVDr. Jan Kořínek 

Happy Birthday!
Snad každý z Lysáků pozná

hlas hraběte Šporka, kterým novo-
době promlouvá ke svým „podda-
ným“ už od roku 1976. Poprvé
totiž zazněl jeho zvučný tón na
úvodním z 33 dosud uskutečně-
ných plesů a od té doby jej slý-
cháme na slavnostech hraběte
Šporka v zámku, v Byšičkách, na
Bon Repos, na cyklistických okru-
zích, na koncertech a kdovíkde
ještě. Ten hlas a to vznešené
barokní chování patří Mgr. Jaro-
slavu Bittnerovi, který se 3. břez-

na dožívá pětašedesáti let.
Existuje více zásluh, o nichž by se
dalo mluvit, o jeho muzikanství,
o jeho Klubu mladých atd., ale
myslím, že hrabě Špork je jeho
základní značka, která nás provází
v občanském životě a promlouvá
ke všem. Takže, milý Jardo, přeji
Ti, abys ve svém faktickém věku
měl pocity mládí čtyřiatřiceti let,
prostě tolika let, kolika svým hra-
bětem žiješ.

Za mnohé z nás Tvůj kolega
Ing. Bohumil Kolací

Karneval 2009
V únoru se konal Dětský karne-

val ve farní klubovně. Sešlo se
masek opravdu hodně.Těch prin-
cezen, rytířů, broučků, berušek a
zvířátek jsme měli na parketu
nepočítaně.  Děti čekal bohatý
program, který vtipně
uváděli Standa Svoboda
a Martina Klej-chová.
Nejprve na děti čekalo
předtančení: Míša
Lachová - ukázku stepo-
vání a Lenka Kram-
perová předvedla něko-
lik ukázek břišních
tanců, na závěr i tanec s
ohněm.  Potom se pro-
gramu ujal Klaun Ferda se psem
Bohoušem. A že to umí. Děti se
opravdu vyřádily. Soutěžily, tan-
covaly, zápasily se psem
Bohoušem. I na občerstvení, o
které se starala  Anička
Galambošová, došlo. Koblížky,

bábovky  cukroví  a ovocný čaj
zmizely v dětských bříškách. 

Jak se stalo tradicí při akcích
charity, děti vyráběly dárky pro
nemocné kamarády. Tentokrát pro
Domov v Mladé. Dárky,  květiny i

jablíčka, které jsme dostali spon-
zorským darem (díky Martině
Klejchové),  jsme  ještě ten večer
odvezli do ústavu a tam je předali. 

Máme vyřídit: Všem dětem
velké poděkování.   

Za farní charitu  Labutová  J.

Setkání kronikářů na výstavě
Regiony České republiky

Na výstavišti v Lysé nad
Labem se ve dnech 13.2. - 15. 2.
2009 konala výstava Regiony
České republiky. V sobotu zde
proběhlo setkání kronikářů a sta-
rostů obcí, kterých se sešlo kolem
padesáti. Byl pro ně připravený
pestrý program formou předná-
šek. Úvodním slovem je přivítal
pan Jan Řehounek a pak pokračo-
vala vystoupení dalších hostů.
Zajímavá byla prezentace od pana
Mgr. Tomáše Hromádky, vydava-
tele zpravodaje ,,Kroniky a kroni-
káři“. Ten kronikáře seznámil
s kronikářskou legislativou, s tím
jaké může být využití kronik
a postavení kronikáře v obci. 

Zajímavé byly taky přednášky
dalších hostů jako například paní
Mgr. Hany Kábové, která se zají-
má o regionální dějepisectví, Ka-

rola Bílka, promovaného historika
a Miroslava Sígla, spisovatele,
který vyprávěl o práci kronikáře
a její využití pro literaturu faktu.
Závěrem proběhla diskuze kroni-
kářů s hosty. 

Třešinkou na dortu byl pan
Jindřich Josef Turek, kronikář města
Chebu, který přítomným přivezl
ukázat svou kroniku. Je kronikářem
města Chebu už 16 let a kroniku
píše ručně a sám ji také ilustruje.
Poté, co si nasadil bílé rukavičky,
přítomným kronikářům svou kroni-
ku ukázal. Pro ostatní kronikáře to
byla úžasná podívaná a velká moti-
vace pro jejich další práci. 

Toto setkání bylo pro všechny
velkým přínosem.

Ing. Jitka Fialová,
kronikářka města 
Lysá nad Labem



Děkuji panu Bílkovi za jeho
reakci na můj článek uveřejněný
v lednových Listech. Pokusím se
o odpověď co nejstručnější. Opí-
rám se v ní o dva dokumenty, které
i v krátké citaci a výběru nejdůle-
žitějších nařízení skutečnost a po-
dobu údobí, o kterém mluvíme,
myslím, plně vystihují.

Tím prvým dokumentem je 400.
výročí dosahující tzv. Rudolfův
majestát, který si po mnohých
marných pokusech a zápasech na
císaři Rudolfovi II. vynutily stavy
- představitelé českého národa:

„Tomu (my Rudolf II.) obzvláš-
tě chtíti a o tom poroučeti ráčíme,
aby pro zachování lásky a svor-
nosti každá strana náboženství své
volně provozovala, kněžími svými
se řídila a spravovala a jedna
druhé v jejím náboženství žádné-
ho vyměřování nečinila … Také již
po dnešní den (dnes bychom řekli
„od dnešního dne“) žádný, jak
z vyšších svobodných stavů, ani
města, městečka i také sedlský lid
(poddaní) od vrchností svých, ani
žádného jiného duchovního ani
světského člověka nemají a nemá
od svého náboženství odtiskován
a k náboženství strany druhé mocí
ani žádným vymyšleným způso-
bem přinucován býti.“

Druhý dokument je po tragické
bitvě na Bílé hoře roku 1627 císa-
řem Ferdinandem II. vydané
Obnovené zřízení zemské, dle kte-
rého se na území českého králov-
ství pod nejpřísnějšími tresty
i ztráty hrdla nesmí vykonávat jiné
náboženské obřady než římskoka-
tolické, šlechta a občané měst byli
vyzváni, aby přistoupili ke katolic-
tví nebo opustili zemi, poddaní
byli vydáni napospas svým
pánům, aby je jakýmikoliv pro-
středky donutili ke změně nábo-
ženského vyznání.

Jsem nezvratně přesvědčen, že
není žádného „poctivého historic-
kého bádání opřeného o pramen-
ný výzkum“, jakého se pan Bílek
ve své polemice se mnou dovolá-
vá, které by nějak mohlo změnit
mé přesvědčení o tom, že prvý
dokument (vyjadřující samozřej-
mě nikoli vůli císařovu, ale touhy
a přání pod Českou konfesí sjed-
nocených všech reformačních
směrů, k nimž se v té době v čes-
kých zemích hlásila naprostá vět-
šina obyvatelstva) je jedním
z prvých, ne-li v Evropě vůbec
prvním ze zdrojů světla, které se
prosvítilo do naší současnosti
v záři ustanovení Listiny lidských

práv, týkajících se svobody svědo-
mí a náboženského vyznání pro
všechny bez jakýchkoli společen-
ských rozdílů i tak žádoucí vzá-
jemné tolerance a poctivého mezi-
církevního ekumenismu. 

Druhý dokument se svými hrůz-
nými genocidními důsledky je pak
pro mne právě tak jistě úvodem do
skutečného temna, které zastřelo
naši zemi na staletí a přivedlo náš
národ až na pokraj smrti. Při živo-
tě byl zachován statečnou a věr-
nou láskou k němu a poznané
pravdě té části národa, která způ-
sobeným bezprávím trpěla a vytr-
vala. 

Mezi tyto statečné věrné nepo-
čítám jen Komenského a tisíce
exulantů a ty skrývající s bolestí
své přesvědčení ve vlasti, ale
počítám mezi ně i ty, kteří je, ač
sami byli katolíky, chápali, jim
stranili, jak mohli i ochránili
a o smířlivé soužití v národě usilo-
vali. S láskou a obdivem o nich
píše dnes poplivaný spisovatel
Alois Jirásek, obviňovaný ze zámě-
rů, které ani zdaleka neměl při
svém psaní na mysli.

Jaký vliv má zkreslování skuteč-
ného obrazu protireformace na
veřejné mínění, na dorůstající
generaci? Neblahý jako každá
nepravdivá informace. Zrůdná
snaha vládnout nad těly i dušemi
národů, to není jen nemoc protire-
formačního katolicismu. Je to
zhoubná choroba všech totalitních
režimů, tu protireformační podobu
tak věrně v mnohém následují-
cích. Nebyla vymýcena. Stále usi-
luje o své uplatnění ve starých
i nových podobách. Za jednu
z nejnebezpečnějších vidím sice
prastarou, ale opět novou a módní
službu modle peněz s omamnou
vůní vidiny blahobytu. Tu však
také vidím možnost současného
sblížení katolických a evangelic-
kých křesťanů. V odporu a osvo-
bození od těchto chorob pod pan-
stvím Kristovým v důstojnosti
a kráse pravého lidství, nikoli
panování jedněch nad druhými,
ale vzájemné služby a pomoci, jak
nám ji zvěstoval. Je mnohé v pro-
jevech římskokatolických bratří
a sester, co mne v poslední době
naplňuje radostí a dává naději, že
již i jdeme a půjdeme dál touto
cestou. Zejména důraz, který se tu
nově a vždy znovu klade na Bibli
a důležitost jejího svědectví, mne
v této naději posiluje.

Dalibor Molnár

Odpověď panu Milanu BílkoviK současnému obrazu 
protireformace

V Listech 1/2009 byl uveřejněn
článek Dalibora Molnára „Sou-
časný obraz protireformace v čes-
kých zemích“. Dovolím si jeho
vývody upřesnit, v lecčem možná
i korigovat.

Úvahu pana Šafaříka „Jezoviti
revidivi“ ponechám bez komentá-
ře, v Literárních novinách byla
publikována výstižná reakce histo-
rika J. P. Kučery (k dohledání na
internetu). Knihy pana Fialy úplně
bez povšimnutí neprošly - viz re-
cenze Víta Vlnase (Vítejte v hroz-
ných dobách aneb Bubáci a polit-
ruci, Dějiny a současnost 1998/4).
Film hodnotit nemohu, jelikož
jsem ho neviděl. Jen předpoklá-
dám, že režisérem byl Otakáro
Schmidt, nikoli uvedený O. Vávra.

Co však nelze přehlížet, je pře-
svědčení pana Molnára o „neblaze
působícím... velikém zkreslení“,
jež prý o protireformaci v součas-
nosti všeobecně panuje. Nemys-
lím si to. V relevantní historické
literatuře (opřené o pramenný

výzkum) žádnou jednostrannou
adoraci Habsburků, resp. jezuitů,
se současným opomenutím či zne-
vážením utrpení nekatolíků, zkrát-
ka nenajdeme. Odborně zaměřené
studie jistě mají jen úzký dopad na
veřejnost, ovšem i když se podívá-
me na populárně-naučný bestsel-
ler Petra Hory-Hořejše Toulky
českou minulostí (4.díl), tak i tam
pro tezi o „velikém zkreslení“
indicie těžko dohledat... 

Samozřejmě existují dějepisné
práce, jež ignorují nepohodlné
prameny, popř. si z nich jen
„vyzobávají“ důkazy vhodné pro
tendenční interpretaci. Užili jsme
si jich dosyta v minulosti - a bylo
by pošetilé tvrdit, že se dnes již
nenajdou. Nepodlehněme však
pokušení zahrnout do okruhu
takovýchto děl výsledky poctivé-
ho historického bádání, které kori-
gují námi po generace zažité ste-
reotypní, zdánlivě pravdivé a neo-
třesitelné vidění dějin.

Milan Bílek

Deset!
Je to vlastně jen malé číslo, ale

často používané. Příkladně v
našem městě bývalo deset pekařů
- a ti pekli! Za korunu 4 housky
nebo 5 žemlí - voňavé a křupavé.
Navíc se dovážel chleba ze Sojo-
vic a Hronětic a v každém hospo-
dářství se pekl vlastní domácí - to
byly lahůdky. Nejen chlebem je
živ člověk. Každý znal Desatero
Božích přikázání. Takže kdyby
teď se ráno někdo chystal do
zaměstnání před zrcadlem a říkal
si „nepokradeš“, usmál by se blá-
hové myšlence. Zase jiná obdoba
deseti. Paní Agáta napsala kromě
mnoha jiných také divadelní hru
„Deset malých černoušků“ - tu
když jsme hráli na Letní scéně,
byla přijata a nadšena, ačkoliv
pršelo.

Jiný příklad je až k nevíře.
Když někdo zemřel, rozeslala se

smuteční oznámení - hovorově
parte. Dvakrát se přeložilo bez
obálky, jen napsala adresa a nale-
pila známka 20 hal. Když se jich
rozeslalo 50, stálo poštovné 10 Kč
- nyní za 10 Kč je jedna známka.
Je to k nevíře, ale je to tak. Takže
mnozí přestávají psát. Příkladně
člověku přicházelo 40 - 50 přání k
Novému roku. Letos jich má 6.
Není divu. Kdyby sám měl poslat
všem, které má rád, jen všem těm
dobrým Lysákům (nejen rodá-
kům), tak by to byly desítky
korun. Jelikož všichni dobří
Lysáci čtou Listy, nezbývá než
redakční radu požádat a všem
popřát do roku 2009 pevné zdraví,
protože všichni kdo jsou zdraví,
jsou také veselí a šťastni. Být
zdravý, je přece dar. Tak tedy ales-
poň takto, ale srdečně.

šonda

Místní odbor Kostnické jednoty o.s. 
zve k přednášce s rozhovorem o tom,

CCOO  JJEE  LLIIDDSSKKÁÁ  SSVVOOBBOODDAA
v sobotu 7. března 2009 od 15 hodin

ve sborovém domě ČCE na náměstí B. Hrozného.

Úvodní přednáškou poslouží Mgr. Dalibor Molnár, 
em. farář ČCE

17

3/2009 LISTY města Lysé nad Labem



18

3/2009 LISTY města Lysé nad Labem

MUDr. Čerňanská / mobil: 602 830 242

MUDr. Dáňová / mobil: 728 234 392

MUDr. Chocholová / mobil: 606 840 451

MUDr. Matasová / mobil: 607 746 211

Ve všední dny 

od 17,00 hod. - 22,00 hod.

V sobotu, neděli, svátek 

od 8.00 hod. - 20.00 hod.

Telefonické konzultace dětských
lékařů po ordinačních hodinách

Březen 2009

Pro registrované pacienty těchto lékařů:

Ne 1.3. MUDr. Chocholová
Po 2.3. MUDr. Čerňanská
Út 3.3. MUDr. Matasová
St 4.3. MUDr. Chocholová
Čt 5.3. MUDr. Dáňová
Pá 6.3. MUDr. Chocholová
So 7.3. MUDr. Čerňanská
Ne 8.3. MUDr. Čerňanská
Po 9.3. MUDr. Čerňanská
Út 10.3. MUDr. Matasová
St 11.3. MUDr. Chocholová
Čt 12.3. MUDr. Dáňová
Pá 13.3. MUDr. Čerňanská
So 14.3. MUDr. Matasová
Ne 15.3. MUDr. Matasová
Po 16.3. MUDr. Čerňanská
Út 17.3. MUDr. Matasová
St 18.3. MUDr. Chocholová

KURZY SNIŽOVÁNÍ NADVÁHY
PŘESTAŇTE HUBNOUT! ZHUBNĚTE! NEVÍTE JAK?

S NÁMI HUBNETE POMALU, ALE JISTĚ… 

JIŽ NYNÍ SE MŮŽETE HLÁSIT DO KURZU SNIŽOVÁNÍ

NADVÁHY VEDENÝM ZKUŠEMÝMI LEKTORKAMI

SPOLEČNOSTI STOB.

KONTAKT: WWW.CLUBBOUBELKA.CZ
TEL. 325 552 333, 

Mobil: 775 246 033, 737 032 526

KLUB DOBRÉ ZPRÁVY
Občanské sdružení pro děti a mládež

e-mail: os.kdz@tiscali.cz; telefon: 739 524 779
http://acsborlysa.spc-net.cz/klub/index.htm

Příměstský tábor
Vážení rodiče, milé děti,
dovolte, abychom vám poskytli několik informací o příměstském
táboře pořádaném občanským sdružením Klub dobré zprávy z Lysé
nad Labem. Jsme občanské sdružení, které se snaží na křesťanských
principech vést děti k získání správných postojů k sobě i k druhým.
Příměstský tábor je určen pro děti školního věku (po zakončení
minimálně první třídy). 

Termín tábora: I. turnus: 3. 8. - 7. 8. 2009
II. turnus: 10. 8. - 14. 8. 2009

III. turnus: 17. 8. - 21. 8. 2009 - pro děti od 10 let

Cena tábora: 1 100 Kč / 1 dítě / 1 turnus
Místo příměstského tábora: Dětský areál Čechova ulice, 
Lysá nad Labem, z centra směrem na Prahu u mateřské

školy v Brandlově ulici. 

Program a organizace tábora:
● Tábor bude pouze v pracovní dny od pondělí do pátku.
● Přibližně v čase od 6.30 do 16.00 hodin - program začíná v 8.00
● 3 turnusy s možností přihlášení dítěte na 1, 2 nebo všechny 

turnusy najednou.
● Stravování - oběd budeme mít zajištěn v restauraci a ostatní 

svačiny budou děti dostávat ve stanoveném čase v areálu či na
výletě.

● Každý čtvrtek plánujeme jiný celodenní výlet.
● Každý pátek program pro rodiče.
● Budeme hrát hry, zpívat, soutěžit, poznávat okolí, vyrábět

dárky… 

Každý pátek uvítáme, když rodiče, kteří si přijdou převzít své děti
do areálu, zůstanou s nimi i s námi na opékání. Děti vám předvedou
to, co se během konkrétního týdne naučily.

I. turnus - Indiánský týden - Pojď se seznámit s Pocahontas - indi-
ánskou princeznou. Podaří se Pocahontas udržet křehký mír mezi
bílými tvářemi a jejím kmenem Algonkinů? Vyzkoušíš si život indi-
ánů na vlastní kůži a dozvíš se o nich spoustu zajímavostí.

II. turnus - Život ve lví jámě - Znáš dobře šelmy? Máš jedinečnou
příležitost prokázat své znalosti a dovednosti v soutěži „Bludiště“.
Celý týden nás bude provázet postava Daniela, který se v jámě plné
lvů opravdu ocitl.

III. turnus - Týden v pohybu - během tohoto týdne zaměřeného na
sport projezdíme na kolech okolí Lysé, vyzkoušíme „orientační běh
na kolech“, svezeme se na nafukovacích lodích Pálavách a naučíme
se nové sporty. Zamyslíme se i nad životy několika známých
i neznámých lidí. Vzhledem k náročnosti programu se ho mohou
zúčastnit děti od 10 let. Prosíme rodiče, aby každé dítě přihlášené
na tento týden, mělo vybavené kolo a přilbu.

Své případné dotazy či připomínky volejte na číslo paní Mariky
Benešové 739 524 779, či pište na mail uvedený v hlavičce.

Čt 19.3. MUDr. Dáňová
Pá 20.3. MUDr. Matasová
So 21.3. MUDr. Dáňová
Ne 22.3. MUDr. Dáňová
Po 23.3. MUDr. Čerňanská
Út 24.3. MUDr. Matasová
St 25.3. MUDr. Chocholová
Čt 26.3. MUDr. Dáňová
Pá 27.3. MUDr. Dáňová
So 28.3. MUDr. Chocholová
Ne 29.3. MUDr. Chocholová
Po 30.3. MUDr. Čerňanská
Út 31.3. MUDr. Matasová
St 1.4. MUDr. Chocholová
Čt 2.4. MUDr. Dáňová
Pá 3.4. MUDr. Chocholová
So 4.4. MUDr. Čerňanská
Ne 5.4. MUDr. Čerňanská
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Hledám paní na hlídání, max. 8 hodin týdně,
Lysá nad Labem - Litol. Tel.: 605 868 872

Rozvoz zboží, výpomoc na zahradě i v domácnosti,
malířské a natěračské práce a jiné dle dohody,
možno i o víkendech. Tel.: 602 669 769

Hledáme pracovníky
na výrobu fotosuvenýrů

- část. úvazek dle dohody 
- ruční práce - pracoviště Lysá

tel. L. Kubeš - 733 603 392
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N O V Ě  O T E V Ř E N O

LAHŮDKY - CUKRÁRNA
SMETANOVA UL. U NÁDRAŽÍ (BÝVALÁ VEČERKA)

DENNĚ DO 19.00 HODIN

NABÍZÍME ŠIROKÝ SORTIMENT ZÁKUSKŮ, LAHŮDEK, PEČIVA.
PŘIJÍMÁME OBJEDNÁVKY NA CELÉ DORTY, ZÁKUSKY, CHLEBÍČKY A JINÉ.
VÝBORNÁ KÁVA, KOPEČKOVÁ ZMRZLINA, NANUKY, CUKROVINKY.

ÚČETNICTVÍ
DAŇOVÁ EVIDENCE

Zdenka Černá
e-mail: zdenka-cerna@volny.cz

mob.: 603 100 321

Vyměním městský byt v Praze 9, 
vel. 3+1 za garsonku nebo 1+1, byt je na 

trase C blízkosti Letňaň a Globusu Čakovice. 
Byt je po celkové rekonstrukci, prohlídka možná. 

Tel. 605 490 035 nebo e-mail:
raisova.k@seznam.cz. Děkujeme za nabídky. 

1. Klíčový servis CMZS  
(cech mechanických zámkových systémů)

v Lysé nad Labem 
U Nové hospody 912/16;

Na litolské straně podchodu ČD; 
po-pá: 14  - 18, 
so: 8-12 hod

P r o  b e z p e č í  V a š e h o  d o m o v a

● cylindrické vložky  MUL-T-LOCK, GUARD, FAB, Arco, 
(ve 2., 3. a  4. bezpečnostní  třídě, dle pyramidy 
bezpečnosti)

● bezpečnostní kování vchodových dveří
● přídavné bezpečnostní zámky
● bezpečnostní dveřní řetízky
● dveřní kukátka
● zhotovení nových klíčů  - kopií cylindrických 

a důlkových klíčů dle originálu  klíče, karty, 
nebo kódu; dozické klíče, tvarové klíče

● sjednocení vložek na stejný klíč, 
systém hlavního a generálního klíče

● klíčařská bižuterie, visací zámky

Tomáš Sedláček Telefon: 325 56 11 44;
IČ: 45068593 mobil: 604 94 99 44; 
nejsem plátcem DPH e-mail: sed.tom@seznam.cz

TANEČNÍ KURZY
ORIENTÁLNÍCH

TANCŮ
p r o  z a č á t e č n í k y  i  p o k r o č i l é

KKDDEE?? Brandýs n. L., Čelákovice, Lysá n. L., Mělník,
Mladá Boleslav, Neratovice, Praha 9

KKDDYY?? START KURZŮ S UKÁZKOU 
1. a 2. týden v dubnu 09

Info a přihlášky na
www.institutregenerace.cz, 

777 562 016

SSLLEEVVAA  1100  %%  PPŘŘIIVVEEDDEETTEE--LLII
DDOO  KKUURRZZUU  KKAAMMAARRÁÁDDKKUU
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Zveme Vás

v s o b o t u  1 2 .  d u b n a  2 0 0 9  
na první jarní jízdu historickým vlakem

Velikonoční Polabský motoráček
Klub železničních cestovatelů (KŽC), Středočeský kraj a města

a obce v Polabí v okolí trati Čelákovice - Lysá nad Labem -
Nymburk - Poděbrady - Libice nad Cidlinou Vás zvou na zahájení
motoráčkové sezony 2009. V neděli 12. 4. vyjede poprvé v roce
2009 populární Polabský motoráček, výletní vláček, tažený histo-
rickým motorovým vozem z padesátých let. Po celý den bude
Polabský motoráček rozvážet výletníky do turisticky zajímavých
míst Polabí. Samozřejmostí bude možnost občerstvení přímo ve
vlaku, dětem štípne klasické lepenkové jízdenky průvodčí poctivými
průštipkami. A kam můžete vláčkem vyrazit? Za zhlédnutí stojí
barokní zámek v Lysé nad Labem, městské muzeum v Čelákovicích,
skanzen Botanicus v Ostré, relaxovat můžete během procházky
jarní kolonádou lázní Poděbrady nebo vyrazte na slavníkovskou
Libici.

Jízdní řád vlaku:

Přepravné: za psa a kočárek 25,- Kč, za kolo 50 Kč.

Zlevněné jízdné platí děti od 6 do 15 let, důchodci
nad 60 let a držitelé průkazu ZTP a ZTP/P. Bezplatně
se přepravují děti do 6 let a držitelé platného průkazu
KŽC. Jízdenky se prodávají ve vlaku u průvodčího
bez přirážky. Ve vlaku neplatí tarif ČD a.s. a PID.

VÍCE INFORMACÍ NA:

Telefon: 606 366 199
Mail: vlaky@kzc.cz

www.kzc.cz
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Masopust… masopustní průvod

Byl nejrozvernější a nejveselej-
ší obyčej roku, který předzname-
nával čtyřicetidenní půst před
Velikonocemi. Nešetřilo se na
zábavě ani na jídle a masopustní
tabule musela být opravdu bohatá.
Hospodyně "sáhly" hluboko do
spíží a truhel a tam kde měli, pora-
zili i vykrmeného čuníka.
Typickým pečivem byly podlouh-
lé šišky a nadívané koblihy, které
si své masopustní postavení
zachovaly dodnes. Masopust začí-
nal čtvrteční zabijačkou a pokra-
čoval veselím přes nedělní oběd
a rozpustilý pondělek až po úterní
průvod maškar. V něm dominova-
ly figury kobyly a medvědáře

s medvědem a bývala to příležitost
stropit si beztrestně šprým z auto-
rit a sousedů. V některých obcích
se masopustní zvyky zachovaly,
však donedávna se slavilo maso-
pustní pondělí v Byšičkách.
Většinou se o jejich zasloužily
folklorní soubory. V současnosti
mnohá města tyto zvyky obnovují,
například pražské Vinohrady se
Žižkovem je slaví velkoryse něko-
lik posledních let. Naše město žije
masopustním průvodem díky ško-
lákům pod vedením učitelského
kolektivu ze Základní školy
Bedřicha Hrozného.

Jana Křížová

Obchodní akademie 
Lysá nad Labem na horách

Dne 10. 1. 2009 se žáci z prv-
ního a druhého ročníku naší školy
sešli před budovou školy, aby se
vydali na zajímavý a nezapome-
nutelný týden na horách. Odjeli
jsme na lyžařský výcvik. Pod kop-
cem ve Strážném na nás čekala
rolba, aby nám vyvezla věci na
Friesovu boudu. My jsme museli
vyjít do výšky 1200 m.n.m. pěšky.
Byla to dřina, ale stálo to za to.
Celý týden bylo krásné a slunečné
počasí. Ale opalovat jsme se
nemohli, neboť jsme se věnovali
lyžování. Paní profesorka Tom-
ková dostala nadlidský úkol, nau-
čit některé z nás lyžovat. Už první
den všichni vyjeli na vleku. Tomu

se říká úspěch, prý se to málokdy
stává. Úterní odpolední volno
jsme strávili hrátkami na sněhu.
Při tom jsme se všichni skvěle
bavili. Najdou se mezi námi i tací,
co dokážou pomoci a tak jim
zachránit život. Lucie Podhorová
poskytla první pomoc vážně zra-
něnému cizímu lyžaři. A ten
kopec, co nám dal první den tak
zabrat, jsme si nakonec sjeli na
igelitových taškách. A za rok jede-
me zase. Sjezdovky, těšte se!!!

Lenka Nejedlá,
Tomáš Cabrnoch,

žáci 1. ročníku Obchodní
akademie Lysá nad Labem

Žáci 1. a 2. ročníku OA Lysá nad Labem

KČT odbor Lysá n.L. je opět pořadatelem 

tradičního dětského letního tábora Šumava 2009
v tábořišti Radešov u Rejštějna ve dvou turnusech  v termínech 
- I. běh od 1. 7. do 18. 7. 2009 - II. běh od 18. 7. do 4. 8. 2009 

- celkem 18 dnů v ceně 3900,- Kč.
Kontaktní adresa:

Blažek František, Okružní 1492, 289 22 Lysá n. L. 
tel. 602 624 593, 721 704 500, e-mail: blazekfra@atlas.cz
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Sportovní odpoledne 
(aerobic show) s hostujícím cvičitelem 

Lukášem Kolkem
V sobotu 7. února odpoledne se

sešli „aerobikoví“ nadšenci a příz-
nivci cvičení a zdravého životního
stylu na akci, která se konala
v nově zrekonstruované tělocvičně
Obchodní akademie v Lysé nad
Labem. 

Již po několikáté přijel do Lysé
nad Labem předcvičovat špičkový
profi instruktor a cvičitel Lukáš
Kolek. Aerobic začal vyučovat
v roce 1999 a brzy se stal jedním
z hlavních představitelů aerobiku
a body and mind v České republice
a na Slovensku. Představil se také
již několikrát na mezinárodních
kongresech. Jako lektor spolupra-
cuje s řadou vzdělávacích organiza-
cí. Jeho lekce jsou metodicky
výborně vedeny, dokáže jednodu-
chým a zábavným způsobem naučit
komplexní choreografie. Do Lysé
přijíždí vždy s novinkami z oblasti
fitness, např. předcvičoval u nás
techniku cvičení POWER
STRETCH a na podzimní akci též
předvedl lekci PortDeBras®.

Jsou to nové cvičební techniky,
které předcvičuje v ČR jen několik
vyškolených lektorů s licencí.

Akce byla zahájena předtanče-
ním „malých aerobiček“, které se
v současné době připravují pod

vedením cvičitelky sl. Petry
Dubové na fitness soutěže.
Holčičky sklidily velký úspěch
a naladily nás - dospělé ženy
a dospívající dívky na dynamické
aerobní cvičení zaměřené na spalo-
vání zásobních tuků a posilování
problematických partií.

Dvouhoudinové cvičení pod
vedením muže proběhlo v přátelské
a veselé atmosféře. Příjemné je
zjištění, že stále více žen a dívek
pravidelně sportuje, dbá o svůj
zevnějšek a není jim lhostejný
i jejich zdravotní stav. Pouze pravi-
delný trénink a úprava jídelníčku
však přináší kýžené výsledky...

Více informací o připravova-
ných akcích naleznete na:
www.houzvickova.wz.cz

Pokud i vy chcete něco udělat
pro své zdraví, kondici a krásu,
přijďte si zacvičit do nové tělocvič-
ny Obchodní akademie v Lysé nad
Labem. Cvičíme v pondělí (body-
styling, p-class) a ve čtvrtek (aero-
bik mix) od 19,30 hodin do 20,45
hodin s využitím posilovacích
gumiček, činek i vahou vlastního
těla.

Těšíme se na Vás...
Houžvičková Hana,

profi cvičitelka

Obhajoba na ME - nečekaný
soupeř

Na sobotu 24. ledna naplánoval
italský zástupce firmy Concept (ame-
rický výrobce veslařských trenažérů)
6. ročník Open European Indoor
Rowing Championship, přeloženo do
češtiny 6. ročník otevřeného ME ve
veslování v hale.

Toto ME se konalo na jednom ze
sedmi římských pahorků, v překrás-
ném olympijském komplexu obklope-
ném zelení. Samotnou halu, ve které
se ME konalo, místní architekti pojali
velmi nadčasově a podařilo se jim v ní
skloubit ducha historie se současností
pro budoucnost. Venkovním kruho-
vým půdorysem, výškou a rozlehlostí,
ale i vnitřním uspořádáním připomíná
nedaleké a známé Coloseum, oděné do
novodobého skleněno-betonového
hávu. Vnitřní kruhová aréna, kolem
dokola až ke střeše lemovaná hlediš-
těm, pod kterým jsou umístěna, jak
jinak než opět do kruhu a v několika
vrstvách, jak technické zázemí s pro-
story pro diváky, tak i prostory pro
sportovce - novodobé gladiátory. To
pak ještě více umocňuje pocit novodo-
bé arény.

Když pak poprvé stanete na ploše
arény Palattomatica a vidíte kotel hle-
diště nad sebou (i když hala nebyla
rozhodně vyprodána), dovedete se
lehce vžít do pocitů gladiátorů.
V našem případě ale nešlo o boj o holý
život, ale ani gladiátorské hry nebýva-
ly podle posledních výzkumů tak
krvavé, jak je nám předkládáno
v kasovních trhácích. Bývaly to spíše
sportovní hry pro pobavení Římanů
a to samé poslání by měl plnit i sou-
časný sport.

V Římě jsem jako jediný zástupce
veslařského klubu VK Lysá nad Labem
a tím i našeho města a zároveň jako
jeden z pětice zástupců ČR obhajoval
titul z minulého ME, které se konalo

v Drážďanech (SRN) 2007. Tam jsem
tehdy vyhrál v kategorii veteránů „D“,
věk 50 - 59 let, a jak se později ukáza-
lo, vítězný čas byl i nejlepším evrop-
ským časem let 2007 - 08. Proto jsem
na toto ME odjížděl s těmi nejvyššími
ambicemi a i tréninkové časy z letošní
přípravy dávaly tušit, že bych vítězný
čas mohl ještě o nějakou vteřinku
vylepšit. Velkou hrozbou však byla blí-
žící se chřipková epidemie a jak se
později ukázalo, byla chřipka opravdu
tím nejvážnějším soupeřem, kterému
jsem se úspěšně za pomoci manželky
a vydatného přísunu vitamínů bránil až
do dne konání závodu.

Při rozveslování před samotným
závodem jsem však již na sobě cítil, že
to není ono a tak jsem jen čekal, jak se
to projeví na výkonu v závodě. Bylo
jasné, že musím zvolit taktiku volněj-
šího začátku, tzv. ho nepřepálit a při-
tom nenechat soupeře příliš se odpou-
tat. Tak jsem se až téměř do poloviny
závodu sice pohyboval stále na třetím
až pátém místě, ale stále jen čtyři
metry za vedoucím závodníkem. Mezi
1000 až 1300 metry se však začíná
teprve projevovat kvalita trénovanosti
těch nejlepších závodníků, nebo
i jejich případné „přepálení“ na začát-
ku závodu. Rovnoměrným tempem
jsem se právě v tomto úseku závodu
začal pomalu propracovávat na vedou-
cí místo a zhruba 300 metrů před
cílem jsem nasadil k závěrečnému
trháku. To už mi bylo jasné, že ani
chřipka nade mnou v tomto závodě
nezvítězí, a i když výsledný čas
6´30,7 nakonec neodpovídal plánům,
jasné vítězství o 17 metrů stačilo
k obhajobě titulu ME.

Chřipka nade mnou však nakonec
zvítězila, ale až o několik hodin
později ve vlaku na cestě domů.

Pavel Sláma

Rozpis aerobiku na březen 
a duben 2009

datum den čas lekce cvičí
2.3.2009 pondělí 19:00 - 20:15 Dance aerobic Veronika
3.3.2009 úterý 19:00 - 20:15 Thai Box-robics Petra
4.3.2009 středa 19:00 - 20:15 Step aerobic Lucka
9.3.2009 pondělí 19:00 - 20:15 Bodystyling Veronika
10.3.2009 úterý 19:00 - 20:15 Thai Box-robics Petra
11.3.2009 středa 19:00 - 20:15 Aerobic mix Lucka
16.3.2009 pondělí 19:00 - 20:15 Step aerobic Veronika
17.3.2009 úterý 19:00 - 20:15 Thai Box-robics Petra
18.3.2009 středa 19:00 - 20:15 Dance aerobic Lucka
23.3.2009 pondělí 19:00 - 20:15 Aerobic mix Veronika
24.3.2009 úterý 19:00 - 20:15 Thai Box-robics Petra
25.3.2009 středa 19:00 - 20:15 Bodystyling Lucka
30.3.2009 pondělí 19:00 - 20:15 Dance aerobic Veronika
31.3.2009 úterý 19:00 - 20:15 Thai Box-robics Petra


