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Anděl strážný

Pranostiky
● Červen louky kosí,
Medard vodu nosí. (8.6.)

● Červnové větříky, časté
deštníky.

● Je-li v noci na sv. Jána
mnoho hvězd, poroste
mnoho hřibů. (24.6.)

● Když je červen deštivý,
polehává obilí.

Velký jazz v malém městě
Řeč je o Jazzfestu, který

v sobotu 18. dubna 2009 proběhl
v Lysé nad Labem. Co se týče
jazzu, není toto dvacetitisícové
městečko rozhodně nějakým ospa-
lým polabským hnízdem.

Působí tu několik jazzově
významných osobností. Můžeme
jmenovat skladatelku Zdenu
Košnarovou nebo neúnavného
flétnistu a pedagoga Víta Andršta,
pod jehož vedením Jazz Orchestra
při místní ZUŠ vyhrává leckterou
soutěž nadregionálního charakte-
ru. Relativně nedávno si Lysou za
svůj domov
zvolila i vyni-
kající zpěvačka
a kontrabasist-
ka Olga
Kuthanová.

Alternativní
kultura zde již
po létá nachází
prostor v míst-
ním kině, které
pod současným
n á z v e m
Luftkinoklub
značně zvýšilo
své ambice,
a jeho působe-
ní se stává
fenoménem (suverénně přesahují-
cím hranice města). Skutečnost, že
se do Lysé stěhuje velmi dobrý
jazz, předznamenal i nedávný
koncert skupiny Zeuritia se zpě-
vačkou Vendulou Šmoldasovou či
vystoupení Kvintetu Matěje
Benka na výročním vystoupení
zmíněného Jazz Orchestra při
ZUS v loňském listopadu.

Ale i vzhledem k těmto skuteč-
nostem byl Jazzfest výjimečnou
událostí. Renomovaní muzikanti
naší i světové scény, kvalitní dra-
maturgie, organizační zázemí,
vyprodaný sál - v pražské Aghartě
by se nemuseli stydět.

Téměř v roli předskokana se
ocitlo zajímavě instrumentované
jedenáctičlenné sdružení Wrgha
Powu Orchestra integrující sou-
časné hudební proudy, samozřej-
mě včetně jazzu a filmové hudby.
Autorské skladby z pera lídra
a klávesisty sdružení Tomáše Sý-

kory nepostrádaly zajímavé barvy,
nápady a svěží humor.

A pak už následoval jen špičko-
vý jazz. Nejdříve v klasičtějším
podání známé zpěvačky Olgy
Skrancové a jejího Kvintetu, kte-
rému vedle spolehlivé trubky Julia
Baroše dominoval fenomenální
Ondřej Krajňák na klávesy. Z tvor-
by swingových a bluesových veli-
kánů vytvořili téměř dokonalý
hudební tvar, který před přílišným
náhledem chránily interpretační
a improvizační schopnosti zpěvač-
ky i hráčů.

Po krátké přestávce bylo publi-
kum téměř smeteno ze sedadel
energetickou vlnou Kvartetu
Ondřeje Štveráčka, který kromě
svých stálých členů (Ondřej Štve-
ráček - tenorsaxofon, Ondřej
Krajňák - klávesy, Tomáš Baroš-
kontrabas, Martin Ševčík - bicí),
přivezl ještě amerického trumpeti-
stu Ryana Carniauxe a Slováka
Radovana Tarišku, hráče na altsa-
xofon. Moderní průrazný jazz zau-
jal publikum jak v sólech, tak
skvělých dechových chorusech.

Přirozeným kontrastem k čisté
radosti sebevědomých mladých
mužů se stal závěrečný bod pro-
gramu. Skladatelka, aranžérka
a klávesistka Beata Hlavenková
představila zahraniční hosty: Ka-
naďanku Ingrid Jensen (trubka),
kontrabasistu Michala Baranského
z Polska a Američana Jona
Wikana (bicí). Všichni tři v minu-
losti vystupovali s Orchestrem

vynikající americké dirigentky
Marii Schneider, která koncem
loňského roku hostovala s Big
Bandem České filharmonie v Ru-
dolfinu.

Beata Hlavenková, první dáma
českých jazzových kláves, je
známá jako autorka a spoluúčast-
nice nejrůznějších neotřelých pro-
jektů (např. Eternal Seekers
s Clarinet Factory a Lenkou
Dusilovou). Právě s jejím novým
skladatelským počinem Joy for
Joel nyní kvartet cestuje po
Evropě a stal se tak i hostem

Jazzfestu v Lysé
nad Labem. 

P ř e d v e d l i
p ř e m ý š l i v é
skladby zajíma-
vých melodií
i barev, ve kte-
rých se našlo
dostatek prosto-
ru pro sóla jed-
notlivých muzi-
kantů i využití
e l e k t r o n i k y.
V Jensenové,
jedné z nejlep-
ších jazzových
t r u m p e t is t e k
světa, se završil

příběh jazzové trubky, který rámo-
val celý festival. 

Její sofistikovaná a zároveň
uvolněná hra kontrastovala
s razancí trumpetisty předchozího
tělesa i Barošovou trumpetou evo-
kující staré dobré časy.

Jazzfest byl tedy pořadatelsky
jednoznačně skvělým podnikem.
Optimistické bylo i zjištění, že se
v klidném Polabí najde tolik lidí,
kteří ocení tento jistě ne většinový
a ne vždy jednoduchý hudební
žánr. 

Lysá může být na svůj
Lufíkinoklub náležitě pyšná.
Jazzfest byl podstatnou částkou
podpořen Městským úřadem
v Lysé nad Labem. 

Kéž si město jazzovou kulturní
osvícenost zachovati ráčí a my se
můžeme těšit na další ročníky
Jazzfestu. 

Michaela Petišková
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8. jednání rady města se konalo
21. 4. 2009. Začátek byl stanoven již
na osmou ranní, protože členy rady
čekal nelehký úkol - podrobně pro-
jednat všechny náměty k vytvoření
územního plánu. Ještě před tím však
přišel na řadu host - p. Hanousek,
aby radě přiblížil záměr na výstavbu
kynologického cvičiště v prostoru za
železničním přejezdem směrem
k dostihovému závodišti. Místo je
vybráno celkem vhodně, poloha za
městem je zárukou toho, že štěkot
psů nebude rušit sousedy, klub je od
ledna velmi aktivní a plánuje nárůst
až na 100 členů, a tak rada doporuči-
la změnu současného územního
plánu s tím, že změnu uhradí žada-
tel. Poté se už rada přesunula do
velké zasedací místnosti, kde byly
rozloženy plachty územního plánu
a místnost se na dopoledne proměni-
la na „generální štáb“. Úvodní slovo
přednesla jako vždy perfektně při-
pravená Ing. Čížková, vedoucí sta-
vebního úřadu. Nutnost nového
územního plánu města vyplynula ze
stavebního zákona, a proto se již od
podzimu loňského roku shromažďo-
valy náměty a připomínky občanů,
organizací a ze stavební komise. Více
než šest desítek bodů bylo zpracová-
no do tabulky a opatřeno komentá-
řem. V průběhu dopoledního bloku
se dostaly na řadu všechny náměty,
podrobně byly „proklepány“ klady
i zápory a z jednání bylo patrné, že
každý člen rady má své řešení dobře
promyšlené (někdy v rozporu se
záměry ostatních). Tato část jednání
zabrala více než 3 hodiny. Výsled-
kem je určitý souhrn názorů, které
referentky územního plánování
zpracují a předloží k posouzení
zastupitelstvu. Po kratší přestávce se
jednání přesunulo zpět do kanceláře
pana starosty, kde pokračoval připra-
vený program. Zhruba polovinu
bodů ke schválení tvořila věcná bře-
mena, bytové a nebytové záležitosti,
a tak se hned přesuneme k bodu 
č. 12, v němž se vybíral dodavatel
žaluzií pro mateřskou školu Čtyřlís-
tek. Zakázku za 54 tis. Kč získala ze
dvou nabídek místní firma Baroch -
okna, která poskytla lepší podmínky.
V dalším bodu se posuzovaly nabíd-
ky na veřejnou zakázku, týkající se
dokončení rekonstrukce vodovod-
ních rozvodů v ZŠ v Litoli. Ten-
tokrát došla jediná nabídka, a sice od
firmy VOJTĚCH INSTALATÉR-
STVÍ za necelých 125 tis. Kč. Ve čtr-
náctém bodu se chvíli diskutovalo,
protože se posuzovala další veřejná
zakázka, tentokrát na opravu střechy
městského muzea. Jedna ze dvou
nabídek přišla od osvědčené firmy

pana Frňky z Frýdku-Místku, která
získala renomé při rekonstrukci
archivu a zámecké ohradní zdi.
Nakonec zakázku za 1,5 mil. Kč zís-
kala firma Báča z Poličky. Také dal-
ším bodem byla veřejná zakázka,
a to na vodorovné značení na komu-
nikacích města. Oproti minulé
zakázce to byla ale drobnost - bílé
pruhy budou za 50 tis. Kč, zakázku
provede firma p. Kavalíra z Benátek
nad Jizerou. 

V bodu č. 17 se rada města ještě
vrátila k rozdělení hospodářského
výsledku škol a školek. Rozhodnutí
zastupitelstva o poměrném depono-
vání výsledné částky zůstává v plat-
nosti, a tak jediným úkolem je kon-
trola příspěvkových organizací, zda
neporušily rozpočtovou kázeň, ulo-
ženou zákonem. Z devatenáctého
bodu se budou těšit návštěvníci kul-
turních akcí ve městě, protože rada
schválila nákup 25 kusů kovových
laviček od firmy Kovovýroba Vinklát
z Libice n.C. za celkovou částku
59,5 tis. Kč.

V bodech č. 21 a 22 se rozdělova-
ly příspěvky na obnovu soch a histo-
rických budov: ak. sochař Vojtěch
Adamec restauruje sochy antických
bohů Zeus a Gáia celkem za 285 tis.
Kč, ak. sochař Oto Pospíchal opraví
sochu Artemis za 130,5 tis. Kč
a oprava 8 kusů originálních váz
z ohradní zámecké zdi připadla ak.
sochaři Jiřímu Kačerovi za 257 tis.
Kč. Jednota Nymburk pokračuje
v rekonstrukci historického domu -
prodejny na Husově náměstí a obdr-
ží z Programu regenerace 131 tis. Kč
a z rozpočtu města 84 tis. Kč.
Římskokatolická farnost obdrží na
obnovu památek 105 + 30 tis. Kč.

Předposledním bodem bylo
posouzení nabídek na vyhlášené
veřejné zakázky - péče o významný
krajinný prvek Třešňovka - Lom
a založení výsadeb a péče o lokalitu
Za Zámkem. První část za 399 tis.
Kč získala firma Treewalker z Bystré
nad Jizerou, druhou část domácí Bc.
David Kolářský za 61 tis. Kč. Pos-
ledním jednacím bodem byla změna
ve stavební komisi: pana Václava
Kohouta nahradí Ing. Petr Gregor.

Závěrečná diskuse byla krátká:
pan starosta informoval o pokračo-
vání jednání ohledně stacionárních
radarů - dopravní komise bude požá-
dána o posouzení 2 variant financo-
vání a rozdělování výtěžku. Paní
místostarostka Chloupková informo-
vala o využití Husova náměstí dne
29. 6. pro krátkodobé parkování his-
torických vozidel, která městem
budou projíždět v rámci Rallye
Škoda 2009. 

9. jednání rady města se konalo
7. 5. 2009, tentokrát výjimečně ve
čtvrtek. Více než tři desítky jedna-
cích bodů dávaly tušit delší průběh.
Asi polovinu bodů tvořily pozemko-
vé, bytové a nebytové záležitosti.
Z nich vybírám bod č. 2, v němž se
projednával prodej obecních pozem-
ků Veslařskému klubu. Po obsáhlé
diskusi, v níž rada nedospěla k jed-
noznačnému stanovisku, bude mít
konečné slovo zastupitelstvo 20. 5.,
kde je informace popsána podrobně-
ji. Více se diskutovalo také u bodu 
č. 12, kde jedna uživatelka bytu ze
Sportovní ulice, Milovice-Mladá,
požádala o výměnu okna. Posuzo-
vala se různá hlediska, úloha realitní
kanceláře, bilance vybraného nájem-
ného a nákladů na opravy. Nakonec
jednání vyústilo v úkol pro odbor
správy majetku a investic, aby do
pololetí zpracoval alternativy oprav
nebo výměn oken včetně finančního
řešení. Jednoznačné nebylo ani pro-
jednání bodu č. 23 - nákup užitkové-
ho vozidla pro úřad, aby bylo možné
převážet drobný stavební materiál,
dopravní značky pro městskou poli-
cii, malou techniku pro údržbu zele-
ně. Nákup vozidla se odkládá do
doby vyřešení jeho financování.
V bodu č. 24 rada vyhověla žádosti
Mateřského centra Parníček o pos-
kytnutí dotace a poskytla mu 15 tis.
Kč. Parníček zajišťuje poradenství
pro mladé maminky, přednášky
a zábavné akce a také příležitostné
hlídání dětí. V dalším bodu rada
vyhověla žádosti p. Velechovského
o výjimku z „diskotékové“ obecně
závazné vyhlášky, aby bylo možné
hudební produkce U zeleného stro-
mu protáhnout do třetí hodiny ranní.
Výjimka na zkušební dobu do 17. 5.
ukáže, zda se podaří udržet pořádek,
a pak se bude rozhodovat o případ-
ném prodloužení.

V bodu č. 31 se naskytla možnost
zlepšit parkovací možnosti ve městě,
a to odkoupením pozemku za pod-
chodem na litolské straně. Tento
návrh bude vzat v úvahu při tvorbě
nového územního plánu města. Dva
oživující body programu předložil
odbor životního prostředí. V prvním
z nich rada schválila, že naučnou
stezku Krajinou Rudolfa II. v našem
regionu v délce asi 65 km vyznačí p.
Valenta ze Staré Lysé, a to za 20 tis.
Kč. Na veřejnou zakázku došla jedi-
ná nabídka. V druhém materiálu byl
návrh nařízení města o ochraně
hnízd rorýse obecného při rekon-
strukcích budov. Rorýsi si v posled-
ní době oblíbili různé technické duti-
ny na budovách, místo aby zakládali
hnízda např. ve skalních puklinách.

Při zateplování budov pak reálně
dochází k ničení hnízd. Po diskusi
však nařízení schváleno nebylo, pro-
tože pro něj chybí dostatečný legis-
lativní podklad. Předposledním jed-
nacím bodem bylo schválení progra-
mu květnového zastupitelstva a na-
konec byla schválena kriteria zakáz-
ky na zateplení a opravu střechy
v MŠ Pampeliška.

Závěrečná diskuse se týkala pře-
devším problémů spojených s rekon-
strukcí Masarykovy ulice, např. par-
kování aut občanů, jejichž domy
budou krátkodobě nepřístupné
a objízdné trasy pro osobní a náklad-
ní dopravu.

10. jednání rady města se kona-
lo 19. 5. 2009. Bodů ke schválení
byla zhruba polovina, než je v pos-
lední době obvyklé, jejich projedná-
ní probíhalo svižně a bez větších dis-
kusí. V bodu č.4 byla jako dodavatel
rekonstrukčních prací na dlažbě
a obkladech v MŠ Dráček vybrána
firma IKASS-MB z Mladé Bolesla-
vi, hodnota zakázky je 180 tis. Kč.
V další „mateřince“ Mašince bude
Elektrosdružení Skořepa Petráček
z Kamenného Zboží vyměňovat
osvětlení a kabeláž v II. třídě, a to za
83 tis. Kč. Více se diskutovalo
u bodu č. 13, v němž se projednáva-
la žádost vlastníků pozemků
o výměře cca 5 tis. m2 vedle asfalto-
vé cesty vedoucí na Šibák, aby zde
byla zrušena stavební uzávěra. Rada
města nakonec po zralé úvaze žádost
odložila. To se asi vlastníkům líbit
nebude, ale nejprve je nutné lokalitu,
nad níž povede plánovaný obchvat,
řešit jako celek. Bydlení v domcích
mezi třemi silnicemi asi nebude to
pravé. V bodu č. 16 se rada dostala
k žádosti p. Velechovského o pro-
dloužení výjimky pro restauraci
U zeleného stromu. Na základě
poznatků ze zkušebního provozu
rada další pokračování výjimky nes-
chválila. Blok bodů č. 18 až 21 byl
věnován sociální oblasti a zdraví.
První z nich přinesl žádost o příspě-
vek na činnost Svazu postižených
civilizačními chorobami. Rada pos-
kytla částku 1 tis. Kč. Dále se jedna-
lo o příspěvku na nový BABYBOX
v nymburské nemocnici. Provoz
bude zahájen symbolicky 1.6. na
Den dětí. Rada usoudila, že toto
zařízení je potřebné, v republice se
opakovaně osvědčilo a výsledkem je
15 tis. Kč z Charitativního fondu.
V dalším bodu byly představeny pri-
ority města v komunitním plánu
sociálních služeb pro občany Lysé
a blízkého okolí. Ve čtvrtém bodu
z tohoto bloku se rada seznámila

Informace z jednání rady a zastupitelstva města

Pokračování na str. 3



s možností pořízení automatického
defibrilátoru (i laik s ním účinně
poskytne pomoc při zástavě srdce).
Na dodávku tohoto zařízení bude
vypsána veřejná zakázka. Posledním
bodem ke schválení bylo vyhodno-
cení tří nabídek na zateplení a opra-
vu střechy MŠ Pampeliška. Zakázku
získala domácí firma MAXI REAL
s nabídkovou cenou 1,34 mil. Kč.
Závěrečná diskuse už byla velmi
krátká - pan starosta informoval
o plánované účasti na konferenci
Svazu měst a obcí a tajemník pozval
přítomné na Květinovou slavnost na
zámečku Bon Repos první červno-
vou sobotu.

3. zasedání zastupitelstva města
se konalo 20. 5. 2009. Ani zde nebyl
program tak nabitý, chyběly body,
u nichž lze předpokládat obsáhlou
diskusi a navíc se předem omluvili
pp. Fajmon, Gregor a Kopecký, kteří
vždy přispívají „se svou troškou do
mlýna“. Schválení prvních tří bodů
proběhlo rychle a hladce. V bodu 
č. 4 se schvaloval dodatek ke smlou-
vě o dílo na projekt mateřské školy
v Brandlově ulici. Krátká diskuse
o projevujícím se nedostatku vol-
ných míst v MŠ ukázala, že výstav-
ba by měla být zahájena co nejdříve.
Jak uvedl p. Ing. Šťastný, lze uvažo-
vat o půjčce, protože město je bez
dluhů, a nových 50 míst by rodičům
předškoláků rozhodně pomohlo.
V bodu č. 5 šlo o velké peníze, kon-
krétně byla schválena zakázka za
35,5 mil. Kč na zateplení zbývají-
cích pavilonů v areálu ZŠ Komen-
ského. Zakázku získala firma Proxi-
ma z Prahy 6. O velkém zájmu
o zakázku svědčilo 14 nabídek, ale
výběrová komise jich polovinu vyřa-
dila pro formální nedostatky nebo
nedodržení termínu podání. Větší
diskusi zahájil až u bodu č. 7 pan
Ježek, který chtěl vědět, jakým způ-
sobem proběhlo vyhodnocení nabí-
dek zájemců, kteří chtěli zakoupit 2
pozemky o celkové výměře 640 m2

v areálu bývalé Fruty. Postup při
opakovaném zadání a vyhodnocení
vysvětlil pan starosta. Pozemky zís-
kala společnost První Sluníčková
z Prahy 10, která bude realizovat
rozsáhlý projekt v celém areálu
a pozemky budou převedeny do stej-
ného režimu jako ostatní plochy.
Konkrétně tato nově získaná plocha
bude sloužit k výsadbě zeleně pro
odstínění původní vilové zástavby
v Pivovarské ulici. Také v dalším
bodu se celkem obsáhle diskutovalo.
Jednalo se o převodu pozemků o vý-
měře asi 6 tis. m2 v areálu Veslař-
ského klubu za symbolickou 1 Kč.

Část zastupitelů se seznámila s čin-
ností veslařů na jejich valné hroma-
dě začátkem dubna a jak za všechny
řekl p. Kolman, na „vesláku“ teď
pod vedením Jana Krumpholce fun-
guje dobrá parta, je patrný velmi
pozitivní vývoj, po několika hube-
ných letech roste zájem mládeže
o veslování, proč tedy veslaře
nepodpořit? Převod pozemků za
jednu korunu byl schválen 11 hlasy
(1 se zdržel) s podmínkou, že město
bude mít předkupní právo při prode-
ji pozemků za onu zmíněnou 1 Kč.
V bodu č. 11 byla schválena pravidla
hospodaření s městskými byty,
v následujícím bodu byla schválena
změna územního plánu před dosti-
hovým závodištěm, kde bude zříze-
no kynologické cvičiště. V bodu 
č. 13 bylo potvrzeno rozdělení finan-
čních prostředků na opravy pamá-
tek, jak bylo předjednáno v radě 
21. 4. 2009. Další bod přinesl žádost
sdružení Zlatý pruh Polabí, jehož je
město členem. Předseda správní
rady Pavel Hlaváč předložil Strategii
rozvoje regionu na období 2007-
2013. Diskuse ukázala, že řadě
zastupitelů není vhod schvalovat
takový dokument „pod časovým tla-
kem“. Činnost pana Hlaváče a spo-
lupráci v rámci Zlatého pruhu Polabí
pochválil Ing. Otava, ale oponentů
bylo více. Strategie si určitě zaslouží
věci více promyslet, projednat
i s ostatními partnery a pak teprve
schválit. Hlasování potvrdilo různost
názorů: 5 hlasů pro schválení, 4
proti, 3 se zdrželi.

V následující informativní zprávě
obdrželi zastupitelé obsáhlou, ale
přehledně zpracovanou tabulku
s komentářem k podnětům na zpra-
cování nového územního plánu
města. Vzhledem k rozsáhlosti téma-
tu se sejdou zastupitelé dne 10. 6.
2009 na pracovním zasedání, kdy se
budou věnovat pouze územnímu
plánu. Ani veřejnost nepřijde zkrát-
ka, všichni se budou moci vyjádřit
v nadcházejících fázích tvorby plá-
nu, které budou ze zákona veřejné.
Druhá zpráva přinesla zápis z Komi-
se regenerace městské památkové
zóny. Blok interpelací využil pan
Ježek - jak pokračuje vývoj u stacio-
nárních radarů? Na písemnou odpo-
věď má pan starosta 30 dnů.

Závěrečnou diskusi zahájil pan
starosta informací o zhoršujícím se
stavu na komunikacích v Litoli, pře-
devším vlivem parkujících vozidel
v Mírové ulici. K tomuto tématu se
svolává veřejné zasedání na 1. 6.
2009 do ZŠ TGM v Litoli. Ani další
informace se neposlouchala dobře:
během víkendu neznámí vandalové

v Hrabanově zlámali 5 lip, které byly
28. 10. 2006 věnovány 5 českým
královnám a po zasazení byly vysvě-
ceny kardinálem Vlkem. Ničemové
poškodili i nově otevřený altán
a poničili i novou výsadbu třešní.
Zastupitelé schválili odměnu 10 tis.
Kč za informace, vedoucí ke zjištění
pachatelů. Také další diskuse pouká-
zala na nutnost zlepšit pořádek ve
městě. Pan Ježek poděkoval za opra-
vu Čechovy ulice i dalších, pan Dr.
Kořínek za osazení nových krásných
laviček do Zámecké ulice. Ing. Ota-

va informoval o zahájení prací na
elektrizaci trati do Milovic. Celkové
náklady dosáhnou 300 mil. Kč, letos
bude odvedena práce za 40 mil.
Kč. Po dokončení budou jezdit
přímé vlaky Milovice-Praha. K oži-
vení diskuse přispěla také ředitelka
ZŠ Komenského Mgr. Nováková,
která informovala o závěrech vyšet-
řování tzv. „pepřového“ útoku proti
škole. Po schválení usnesení pan sta-
rosta zasedání ukončil.

Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá nad Labem
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Informace z jednání rady a zastupitelstva města
Pokračování ze str. 2

Další následky táhnoucích
„silných mužů“ po Lysé?!!!

Jsme stále častějšími svědky
vandalismu páchaném nejen na
městském, ale již i na soukromém
majetku. Pokud budeme tyto
výstřelky benevolentně přehlížet
a jejich pachatelé, přestože jsou
známi, zůstanou nepotrestáni, pak
je zcela přirozené, že jejich čin-
nost se bude stupňovat, a to jak co
do četnosti, tak i do výše škody
v jednotlivých případech.

Ve městě jsou ničeny odpadko-
vé koše, utrhány z jejich závěsů
a jejich obsah je poházen okolo
nich. Stojany na kola a dopravní
značky jsou demolovány. Z výloh
obchodů a jejich vývěsek jsou
kradeny drobné propagační mate-
riály. Nejen betonové lavičky jsou
převráceny a odtahovány mimo
místa jejich osazení. Fasády
budov i stěny podchodu jsou
vyzdobovány s vkusem vlastním
jen jejich tvůrcům - sprejerům.
Kontejnery na separovaný odpad
jsou převraceny, obsah vysypán -
i když se jedná o sklo a skleněné
střepy roztahány po celé ulici či
parkovišti. U aut parkujících před
domy jsou soustavně ničena zpět-
ná zrcátka atd.

Pachatelé již nejsou dětmi
v pravém slova smyslu, ale zpravi-
dla adolescenti - pubertální nedo-
spělci, rozjařeni a posíleni alkoho-
lem či jinými návykovými látka-
mi. Jestliže tito občané nejsou
schopni respektovat daný pořá-
dek, důstojnost a práva ostatních

lidí v naší společnosti, pak se ani
sami nemohou dovolávat určité
shovívavosti od ostatních pro své
jednání či svých - lidských práv. 

Míra tolerance již byla naplně-
na. Městská policie s úspěchem
provozuje na hlavních komunika-
cích a dalších exponovaných mís-
tech ve městě svůj bezpečnostní
dozorový kamerový systém.
Pomocí něho byl již zadržen neje-
den pachatel přestupků a trestných
činů. Kamery jsou panoramatické,
snímají své okolí barevně. Jsou
uzpůsobeny pro noční vidění
a jejich sekvenční snímání okolí
v rozsahu cca 3200 od jejich verti-
kální osy je na monitoring měst-
ské policie přenášeno krátkovlnně,
vzdušnou cestou. U operačního
dozorčího městské policie jsou
snímky zobrazeny na jednotlivých
monitorech a zároveň nahrávány -
ukládány do paměti pro možnou
pozdější konfrontaci s pachateli
trestné činnosti.

Vzhledem k tomu, že se systém
osvědčil, bude dále rozvíjen
a posilován. V letošním roce před-
pokládáme osazení dalších kamer
a jejich větší rozšíření zejména
v Litoli. 

Přesto se může stát, že budeme
v nedaleké budoucnosti svědky
i tvrdších zásahů policie proti
narušitelům bezpečnosti a veřej-
ného pořádku.

Tomáš Sedláček,
1. místostarosta města

Vypsání odměny
Město Lysá nad Labem vypisuje odměnu 10.000,- Kč za infor-

mace vedoucí k dopadení pachatele, který ze soboty 16. 5. na nedě-
li 17. 5. 2009 zničil nově vysazené lípy, alej třešní a altán v lokalitě
Hrabanov - Za zámkem. 

Informace prosím podávejte na Městskou policii Lysá nad Labem 
(tel.: 325 510 252, e-mail: mestska.policie@mestolysa.cz)
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vysvětlivky: TDO - velkoobjemový kontejner na domovní odpad 
BIO - velkoobjemový kontejner na zeleň

Podrobnější informace Vám rádi podáme na MěÚ odbor správa
majetku tel. 325 510 231.

Alena Durdanová, referent SM 

Přistavování kontejnerů v měsíci
červnu 2009 (podrobný přehled)

Den místo
přistavení/kont.

čas 
rozvozu

čas 
svozu

ul. Čechova 1x TDO, 1x BIO
Sídliště 1x TDO, 1x BIO 
Kačín 1x TDO, 1x BIO Na
Mlíčníku 1x TDO, lx BIO 
Litol, K Borku 1x TDO, 1x BIO 
u Cukr. vlečky 1x TDO, 1x BIO

7:00 hod 
7:30 hod 
8:00 hod
8:30 hod 
9:00 hod 
9:30 hod

10:00 hod
10:45 hod
11:30 hod
12:15 hod
13:00 hod
14:00 hod

u Cukr. vlečky 1x TDO, 1x BIO
Dvorce 1x TDO, 1x BIO
Byšičky 1x TDO, 1x BIO 
Skála 1x TDO, 1x BIO 
ul. Čechova 1x TDO, 1x BIO

7:00 hod 
7:30 hod 
8:00 hod 
8:30 hod 
9:00 hod

10:00 hod
10:45 hod
11:30 hod
12:15 hod
13:00 hod

ul. Čechova 1x TDO 8:00 hod 11:00 hod

Sídliště 1x TDO 8:00 hod 11:00 hod

Kačín 1x TDO 8:00 hod 11:00 hod

Na Mlíčníku 1x TDO 8:00 hod 11:00 hod

Litol, K Borku 1x TDO 8:00 hod 11:00 hod

l. sobota:
6.6.2008

3. sobota:
20.6.2008

3. pondělí:
15.6.2008

3. úterý:
16.6.2008

3. středa:
17.6.2008

3. čtvrtek:
18.6.2008

3. pátek:
19.6.2008

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

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

Kříženec kokršpaněla č. 7
- pes, stáří 4 roky, kamarádský,
klidný, vhodný ke starším lidem,
přítulný

Kříženec č. 10
- pes, stáří 2 roky, kamarádský,
vhodný do bytu i na zahradu

Kříženec kokr-jezevčík č. 11
- pes, stáří 3 roky, klidný, hodný,
přítulný

Kříženec bělošedý č. 16
- pes, stáří 2 roky, přátelský, snese
se s ostatními psy, nutné vyšší ploty

Kříženec č. 19
- pes, stáří 2 roky, hodný a přátel-
ský, vhodný na zahradu

Kříženec č. 20
- pes, stáří 2 roky, hravý, vhodný
k dětem  a na zahradu

Knírač černý č. 21
- pes, stáří 2 roky, temperamentní,
poslušný

Ovčák č. 23
- pes, stáří 5 let, klidný, hlídá,
vhodný na zahradu

Německý ovčák č. 25
- fena, stáří 7 let, přítulná, vhodná
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

Odmítáme
Listy jsou periodikem města

Lysá nad Labem. Jejich posláním
je informovat občany o záležitos-
tech města. Zřizovatelem Listů je
vedení města, za grafickou úpravu
odpovídá redakční rada. V tiráži
Listů je pak výslovně uvedeno:
Redakce neodpovídá za obsah
článků a formulace autorů.

Není v pravomoci rady rozho-
dovat, který příspěvek bude či
nebude uveřejněn a kdy se tak
stane. Jediné omezení, které si
rada odhlasovala je, že nebude

uveřejňovat články neetické, uráž-
livé a anonymní.

V minulém čísle Listů nás pan
Ing. Gregor obvinil, že jednáme
jak píše: pod nějakým „demokra-
tickým“ nátlakem pana starosty.
S takovým hodnocením nesou-
hlasíme a jednomyslně ho odmí-
táme!

Důkazem nepravdivosti tvrzení
pana Ing. Gregora je, že jsme uve-
řejnili jeho článek „Reakce na
reakci“.

Redakční rada

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).
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K U L T U R N Í  K A L E N D Á Ř

7.4.-21.6. „Bedřich Hrozný a Chetité“
Výstava v Muzeu B.Hrozného - Info tel. 325 551 868

Od června SE ZAHAJUJE filmová projekce V LETNÍM KINĚ od 21,30
hodin! (V případě nepříznivého počasí se bude promítat v kině na Husově
náměstí od 20,30 hodin)

2.6. Toulky českou minulostí  
Beseda s PaedDr.Marií Kořínkovou - od 16,30 hod. v MěK
www.knihovnalysa.cz

3.6. Znakování s batolaty (základní informace)
Od 9,30 hod. v MC Parníček - www.mcparnicek.cz

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

4.6. Předporodní kurz na téma Rané šestinedělí
Od 16,30 hod. v MC Parníček - www.mcparnicek.cz

5.6. Alaf, Čabraka - dvojkoncert
Od 20,00 hod. v kině na Husově nám. - www.luftkinoklub.cz

6.6. Květinová slavnost
Na zámku Bon Repos - D.Papackova@linde-wiemann.com

6.6. Krajská výstava společenských a loveckých psů
Výstaviště - rehounek@vll.cz

9.6. Tvořeníčko na téma „Pletky z petky“
Od 16,30 hod. v MC Parníček - www.mcparnicek.cz

9.6. Přednáška pro těhotné - Dentální hygiena
Od 17,30 hod. v ordinaci MUDr. Duškové v ZŠ J. A. Komenského
Tel. 602 604 575

10.6. Koncert komorního orchestru Far Musica,
sboru Bojan a sólistů
Od 19,00 hod. v kostele sv. Jana Křtitele - frankeova@mestolysa.cz

10.6. Přednáška „Školní znalost aneb připravujeme se do školy“
Od 16,30 hod. v MC Parníček - www.mcparnicek.cz

11.6. Přednáška  „Grafomotorika aneb jak správně držet tužku“
Od 16,00 hod. v MC Parníček - www.mcparnicek.cz

11.6. Předporodní kurz na téma Kojení a výživa novorozence
Od 16,30 hod. v MC Parníček - www.mcparnicek.cz

12.6. PAM PAM SHOW + koncert + vernisáž výstavy obrazů Ivony
Kociánové
Od 20,00 hod. v kině na Husově nám. - www.luftkinoklub.cz

13.6. PUNK
Koncert kapel z Lysé, Prahy, Čelákovic - od 20,00 hod. v kině na Husově nám.
www.luftkinoklub.cz

14.6. Sokolský triatlon - Od 8,00 hod. prezentace v sokolovně na Husově nám.

17.6. Znakování s batolaty (podrobný seminář)
Od 9,30 hod. v MC Parníček - www.mcparnicek.cz

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

17.6. Jazz Orchestra ZUŠ F.A.Šporka Lysá n.L.
Od 19,00 hod. v kině na Husově nám. - www.luftkinoklub.cz

18.6. Maňáskové divadélko
Od 16,00 hod. v MC Parníček - www.mcparnicek.cz

18.6. Předporodní kurz na téma Šestinedělí
Od 16,30 hod. v MC Parníček - www.mcparnicek.cz

18.-20.6. Účast na výstavě na Výstavišti
www.mcparnicek.cz

18.-21.6. Výstava Elegance - moderní žena, Dětský sen
Výstaviště - rehounek@vll.cz

19.6. DJ´s BIFIDUS AKTIF, SUNFLOWER BITCHES
www.sunflower-bitches - od 20,00 hod. v kině na Husově nám.
www.luftkinoklub.cz

20.6. Lyský Montmartre
Od 12,45 v Žižkově a Zámecké ul. - dagmar.pechova@springermedia.cz

20.6. Sylvie Krobová (autorské šansony) - akordeon, zpěv
Od 20,00 hod. v kině na Husově nám. - www.luftkinoklub.cz

20.6. Účast na Montmartre (od 13,00 hod.)
www.mcparnicek.cz

23.6. Od 16,30 hod. Tvořeníčko v MC Parníček
www.mcparnicek.cz

24.6. Přednáška „Jak si vedu? Aneb o odměnách a trestech 
ve výchově“
Od 16,30 hod. v MC Parníček - www.mcparnicek.cz

24.6. JAZZVEČER za účasti Lee Andrew Davisona (Oklahoma)
Od 20,00 hod. v kině na Husově nám. - www.luftkinoklub.cz

26.6. BEATTER
Od 20,00 hod. v kině na Husově nám. - www.luftkinoklub.cz

9.-12.7. Výstava Květy
Výstaviště - rehounek@vll.cz

11.7. LUFT FEST - divadelně hudební festival
V letním kině v zámeckém parku - www.luftkinoklub.cz

P o d r o b n ě j š í  i n 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 i z á t o r ů .

Blahopřejeme
„Ten, kdo žije pro druhé, má velké problémy, ale
připadají mu malé. Ten, kdo žije pro sebe, má malé
problémy, ale připadají mu velké.“

William Inge

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
Věra Kalinová
Marie Jiřičná

Marie Kochtová
Věra Jirková

Emilie Nováková
Jaroslav Kaigl

85 let
Jaroslava Teichnerová

Marie Partlová
Vladimír Novotný

95 let
Blažena Kuchtová

Vítání občánků
Mezi občany našeho města byly dne 23. 4. 2009

přivítány tyto děti:

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

Alena Frankeová, odbor kultury

Eliška Hlaváčková
Jan Knobloch
Tobiáš Nohejl
Sofie Silvie Šimonová
Daniel Šámal
Václav Kučera
Lucie Čejková
Jana Pivoňková
Linda Vymětelíková
Markéta Michalovičová

Město Lysá nad Labem 
Vás srdečně zve na

KONCERT komorního orchestru
FAR MUSICA

Pěveckého sboru Bojan a sólistů:
Čeněk Pavlík (housle)

Livia Obručník-Vénosová (soprán)

10. 6. 2009 v 19.00 hodin v kostele 
sv. Jana Křtitele

Vstupné dobrovolné
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ČERVEN 2008

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

Pá 5.6. ALAF 
Experiment, lyrika, tón, obraz…
Alternativní duo, které staví svojí 
muziku na souhře baskytary, akustické
kytary a elektronických rytmických 
a zvukových ploch.

ČABRAKA 
Muzika kapely Čabraka vyrůstá
z kořenů hudby etnické a alternativní.
To je živnou půdou pro neobyčejné
písně, charakteristického zvuku
a výrazu - hudbu hravou i dravou...
Vstupné: 50,- Kč

Pá 12.6. PAM PAM SHOW

Projekce nových filmů tvůrčí skupiny
PAM PAM, a to včetně kritikou špatně
hodnoceného hororu Biomechanický
hovado. Dále vystoupí hudební 
skupiny „Tři piči a sociál klub“
a „Hanka Zagorová revival band“.

Vernisáž výstavy obrazů Ivony
Kociánové

So 13.6. PUNK
Jen tak tak (Lysá/Poděbrady), Hovno
Sapiens (Praha), TmZtM (Čelákovice)  

St 17.6. Jazz Orchestra ZUŠ F.A.
Šporka Lysá n. L.:
řídí Vít Andršt
BÓ-BIG-BAND: instrumentální latin
jazz, swing a big-band jazz 
F. Schejbala
Začátek od 19 hod.!

19.6. DJ's BIFIDUS AKTIF,
SUNFLOWER BITCHES,
www.sunflower-bitches.com, 
sound 

6 kW

20.6. SYLVIE KROBOVÁ 
- osobité autorské šansony 
(akordeon, zpěv)
Koncert Rebelující dámy
české hudby v rámci festiva-
lu Lyský Monmartre, dopro-
vodný program;
www.sylviekrobova.com, 
Vstupné: 100,- Kč

St 24.6. JAZZVEČER
Jamsession za účasti zpěváka
a muzikologa Lee Andrew Davisona
(Oklahoma), Vstupné dobrovolné

Pá 26.6. BEATTER 
Bitter beat from Prague, 
Vstupné: 50,- Kč

L E T N Í  K I N O
v Z Á M E C K É M
P A R K U
Začátky od 21,30 hod.,
pokud není uvedeno jinak.
Vstupné: 60,- až 80,- Kč

St 3.6. (ODK) BAADER 
MEINHOF KOMPLEX
Německo na prahu sedmdesátých let.
Andreas Baader, Ulrike Meinhofová
a Gudrun Ensslinová, děti příslušníků
„nacistické generace“, bojují proti
všemu, co pokládají za projevy „nové-
ho fašismu“: americká politika ve
Vietnamu, vykořisťování zemí třetího
světa, postoj Západu k doutnajícímu
blízkovýchodnímu konfliktu.

So 6.6. DVOJÍ HRA
Romantická komedie ze světa špioná-
že, ve které má každý rafinovaný plán
a nikdo nehraje fér. V hlavních rolích
Julia Roberts a Clive Owen

Čt 11.6. ODPOR
Americký snímek, odehrávající se
v běloruských lesích, je postaven na
skutečném příběhu Tewjeho Bielského

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 ČERVEN 2009

(Daniel Craig), jenž spolu s bratry
zachránil za nacistické okupace ve
svém partyzánském městečku na
1200 Židů.

So 13.6. PROMĚNY
Čtyři osudy jsou svedeny dohromady
a navždy se změní.. Nový český
nezávislý film natočený pravděpodob-
ně nejmladším českým režisérem

celovečerního filmu všech 
dob Tomáš Řehořek.

Ne 21.6. PÁTEK
TŘINÁCTÉHO
Podle legendy masakr
u Crystal Lake odstartovala
nepozornost instruktorů let-
ního tábora, kteří si nevšimli
topícího se mentálně posti-
ženého chlapce. Ve snaze

pomstít synovu smrt truchlící matka
začala vychovatele likvidovat, což po
její smrti převzal i utopený synáček.

St 24.6. (ODK) FARMA ZVÍŘAT
Animovaný film, který vznikl v roce
1954 podle stejnojmenné knižní před-
lohy George Orwella. Alegorická bajka
odhalující fungování socialistických
totalitních režimů se tak dočkala první
dobové filmové adaptace.

So 27.6. VÉVODKYNĚ
Film o jedné z nejkontroverznějších
postav Anglie 18. století, vévodkyni
Georgianě z Devonshiru (Keira
Knightley) Lady Di - podobnost osudů;
Vstupné: 80,- Kč

NE 28.6. STAR TREK (2009)
Jim Kirk, mladistvý iowský rebel, tráví
život rvačkami v barech, upoutá
pozornost kapitána Pika z Hvězdné
flotily, který ho přesvědčí, aby se
pokusil navázat na hrdinný odkaz
svého padlého otce.

P R O J E K C E  
N A  Z A H R Á D C E
K I N O K L U B U
Začátky přibližně od 21 hod.
(dle světla)

Út 9.6. ARCHITEKT ODPADU
Američana Michaela Reynoldse lze
bez nadsázky a také bez urážky
nazvat nejvýznamnějším světovým
architektem odpadu. Přes tři desítky
let s úspěchem staví velmi levné
domy, které disponují vlastním zdro-
jem energie, vody i tepla...

ČT 18.6. JAK SE VAŘÍ DĚJINY
Dokument o funkci a vlivu kuchařů 
ve válkách;

V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNIVÉHO
POČASÍ SE PROJEKCE

PŘESOUVÁ DO STÁLÉHO KINA
NA NÁMĚSTÍ A ZAČÁTEK 

NA 20,30 HOD! 
INFO A REZERVACE 
NA TEL. 773 625 007;

P ř i p r a v u j e m e :  
11.7. LuftFEST - tradiční divadelně
hudební festival
Vystoupení klauna Bilba, Medvědí
divadlo (3-5m velké nafukovací loutky
a dekorace), První hoře, Segundo,
Masaku Screever a další;
2.7. Poslední dům nalevo
5.7. Když se muž vrací domů
6.7. Peklo s princeznou
9.7. La Bohéme
10.7. Občan Havel přikuluje
16.7. Líbáš jako Bůh
17.7. Krvavý Valentýn
18.7. Milionář z chatrče
21.7. Hodinu nevíš
22.7. Noc v muzeu 2
24.7. Andělé a démoni
29.7. Pochyby
30.7. El Paso
31. 7.Gomora

ODK 
Odboj Duševni Korupce -
Cyklus nezkorumpované 
tvorby, vytvářející opozici

duševní slabosti a kulturní
devalvaci konzumní produkce.

Luft Bar Otevřeno: Út - Čt  17 - 23, Pá, So  17 - 23
Ne - dle projekce

Příjemné posezení na zahrádce pod slunečníky, gril, zmrzlina, koktejly,
ledová káva, zábava pro děti (klouzačka, houpačka,...), 

free WI-FI, toasty, nakl. hermelín,... každý měsíc jiná výstava.
Možnost pronájmu sálu, baru i prostor letního kina v zámeckém parku,

dále možnost pronájmu ozvučovací techniky a dataprojektoru 
- informace na tel. 773 625 007
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Poděkování
Rád bych vyjádřil své poděko-

vání za dramaturgii a vůbec pro-
voz kulturního zařízení Luft Kino
v Lysé nad Labem, které provozu-
jí za výrazného přispění Měst-
ského úřadu Lysá n. L. Lucie
Jursíková a Pavel Kopecký. Je to
jen pár dojmů jednoho z návštěv-
níků.

Pod vedením výše uvedených
provozovatelů se z kina stala
významná kulturní instituce naše-
ho města, kde je možno zhlédnout
různá představení, performance,
výstavy a koncerty různých žánrů.
Kromě samozřejmé funkce kina
(sice ve věku multiplexů se může
zdát provozování kina v malém
městě přežitkem, ale zdaleka tomu
tak není), si lze vybrat představení
podle svého vkusu z mnoha men-
šinových žánrů, které jsou nabíze-
né v pestrém programu. Osobně si
myslím, že klub takového zaměře-

ní je velmi důležitý pro život ve
městě a pro jeho obyvatele.
A podpora kulturního života by
měla být v zájmu všech občanů.

Já osobně preferuji koncerty
hudby zejména z oblasti jazzu,
rocku a případně alternativy
a mohu říci, že jsem zažil několik
skutečně vydařených akcí (na
jménech protagonistů ani nezále-
ží). Skvělé na tom je, že není třeba
nikam jezdit za oblíbenou hudbou,
ale je servírována dychtivému
domácímu publiku přímo v místě
bydliště. A nejedná se jenom o tzv.
menšinové žánry - své koncerty
a svá představení (mimochodem
hojně navštěvovaná) pořádají
v kině i ZUŠ, dechová hudba, atd.

Takže úhrnem a na závěr -
děkuji za pěkné zážitky a doufám,
že nám naše Kino ještě dlouho
vydrží ve stejné kvalitě.

Ing. Vladimír Černohorský

V lyském kině to žije!
Pohled na bohatý program lys-

kého Luft Kino Klubu a mimořád-
ný počin v podobě dubnového
Jazzfestu mě přivedly k zamyšlení
nad touto budovou i nad vším, co
se v ní v poslední době děje.
Vlastně mám pohledy dva, oba se
vzájemně prolínají - jako proná-
jemce prostor kina pro vystoupení
naší ZUŠ a jako občan Lysé nad
Labem.

Budova kina je v současné době
jediným kulturním stánkem
v našem městě. Všichni chápeme,
že to není stánek právě exkluzivní.
K tomu, aby prostory kina alespoň
trochu vyhovovaly potřebám kul-
turních akcí a staly se také kultur-
ními, by bylo třeba spousta inves-
tic - rekonstrukce sálu, profesio-
nální osvětlení, vybudování civili-
zovaného zázemí pro účinkující,
rekonstrukce sociálních zařízení -
to všechno mají prostory kina před
sebou. Alespoň já v to doufám.

Z pohledu potřeb naší školy je
kino momentálně naprosto neza-
stupitelné - vždyť kde bychom
pořádali naše velká divadelní či
muzikálová představení a vánoční
nebo závěrečné koncerty? Svou
nezastupitelnou roli hraje i přes
všechny nedostatky, které mohou
naše vystoupení omezovat (viz
scházející světelný park, zázemí
pro účinkující). 

Pokud pomineme technický
stav budovy, ani běžnému občanu
Lysé nemohla ujít změna, která se
v kině udála za dobu působení
Lucie Jursíkové a Pavla Kopec-
kého. A tou je skutečně bohatý
a pestrý program, který nyní kino
nabízí. Svými pořady, koncerty,
výstavami oslovuje široké spekt-
rum lyských občanů (a nejen
jich), a to různých věkových kate-
gorií. Na akcích v kině Luft tak
můžete potkat příznivce jazzu,
folku, rocku i dalších hudebních

menšinových žánrů, kteří do té
doby příliš možností v Lysé
neměli. V programu si své najdou
i příznivci divadla, výtvarného
umění, rovněž dětští diváci mají
možnost se do kina přijít pobavit
na živé představení. Kino se stalo
vpravdě klubovou scénou, kde si
každý může najít svůj oblíbený
hudební, výtvarný či divadelní
styl. To vše je doplněno původ-
ním posláním kina - filmovými
projekcemi. 

Velké plus vidím i v možnosti,
kterou kino poskytuje nejrůzněj-
ším místním hudebním seskupe-
ním, a tou je příležitost vystoupit
před publikem, což dává jejich
zálibě a snažení smysl. Např.
značná část místních kapel je slo-
žena z našich bývalých žáků a my
se můžeme jen radovat, že chtějí
ve svém koníčku pokračovat i po
opuštění našich bran. A přede-
vším, že se mají kde uplatnit. 

Když to vše shrnu - v kině to
zkrátka „žije“.

Přeji proto současným provo-
zovatelům hodně sil, dobrých
nápadů a pochopitelně také přízeň
publika. A protože kultura nemůže
existovat bez finančních injekcí,
přeji také pochopení představitelů
města Lysá nad Labem, kteří
o podpoře této instituce rozhodují
a doposud jí přáli. Abychom
i nadále mohli vídat v Lysé české
a světové hudební i další osobnos-
ti a pokračovat v kulturních tradi-
cích založených hrabětem Špor-
kem.

Vždyť vše, co vložíme do kul-
tury, se nám vrátí v podobě méně
poničených fasád, méně zdrogo-
vaných mladých lidí, méně vanda-
lismu, v podobě lepších příštích
generací. 

Bc.Vlasta Blažková,
ZUŠ F. A. Šporka

Co bylo také ke slyšení 
a vidění v Lysé nad Labem

Obyvatelé našeho města jistě
zaznamenali činnost Luft kinoklu-
bu Lucie Jursíkové v prostorách
kina. Na stránkách Listů města
Lysé nad Labem a okolí a na
webových stránkách se můžeme
každý měsíc dočíst, že kromě 
filmových projekcí pro nás připra-
vuje výstavy obrazů, besedy
a hudební vystoupení kapel růz-
ných žánrů. 

Já bych se ráda vrátila k mimo-
řádné jazzové události, kterou byl
Jazz Fest 18. dubna. Naladění
publika obstaral v 19 hod. Wrgha

Powu Orchestra. Pak už nastoupi-
la skvěle zpívající Olga Škrancová
s mimořádnými hudebníky, a to už
byla jazzová jízda v plné parádě.
Dále vystoupili Ondřej Štveráček
Quartet a Beata Hlavenkova
a Ingrid Jensen Quartet. Skvělí
hudebníci z Čech, Slovenska,
Polska a USA dostali zaplněné
hlediště kina do varu. Slovy jed-
noho mladého posluchače, hudeb-
níka: „Byl to masakr“. A já jen
doufám, že ne poslední. 

Lenka Sedláčková

Elegance - moderní žena
14. výstava módy, obuvi a koženého zboží

Dětský sen
2. výstava pro naše nejmenší a jejich rodiče 

18. 6. - 21. 6. 2009

Květy
13. celostátní výstava květin 
a zahradnické trhy

9. 7. - 12. 7. 2009

Jazyková škola, Masarykova ulice 299, 
289 22 Lysá n. L.

(u nádraží vedle prodejny potravin)

hledá lektora německého,
anglického jazyka

(s možností výuky i v ranních hodinách)

a italského jazyka
Bližší informace: PhDr. Dana Papáčková, 

tel.: 325/551 882, 602/620 151
e-mail: d.papackova@seznam.cz
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P ř i p r a v u j e m e  n a  č e r v e n
PRO DĚTI / DO 2 LET
Hravé cvičení  pro rodiče s dětmi pro děti od 1,5 roku do 2 let
Yamaha Class - Robátka a První krůčky k hudbě

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

PRO DĚTI / OD 4 LET DO 6 LET
Hravé cvičení s náčiním a hudbou pro předškoláky
Angličtina pro děti od 3 let
Tvořeníčko - tvoření pro děti od 3 let

PROGRAM PRO DOSPĚLÉ:
Předporodní kurzy
Angličtina pro začátečníky, mírně pokročilé i pokročilé
Německá konverzace s hlídáním dětí
Pilates s hlídáním dětí
Cvičení na míčích pro ženy s hlídáním dětí
Pilates
Kalanetika
Relaxační večery pro ženy s jógou
Přednášky Mgr. Markéty Kicserové Hájkové, speciální pedagožky 
v pedagogicko psychologické poradně 
Znakování s batolaty

PŘÍLEŽITOSTNÉ HLÍDÁNÍ DĚTÍ
NOVĚ - KAŽDÝ VŠEDNÍ PRACOVNÍ DEN od 9.00 do 12.00 hodin
Děti budou hlídány „tetou“ s pedagogickým vzděláním a pozitivním 
přístupem k dětem; děti si budou moci nejen hrát, ale bude pro ně připraven
i program jako v mateřské školce s tím, že se v rámci týdne budou děti
věnovat každý den jiné aktivitě (hudba, výtvarná činnost, tvoření, cvičení,
mluvené slovo apod.)

UPOZORŇUJEME NA TYTO AKCE:
3.6. od 9.30 hodin Znakování s batolaty: základní informace

o znakování s batolaty (vstupné 20 Kč)
4.6. od 16.30 hodin Předporodní kurz na téma: Rané šestinedělí
9.6. od 16.30 hodin Tvořeníčko na téma: Pletky z petky
10.6. od 16.30 hodin Přednáška Mgr. Markéty Kicserové Hájkové na

téma: Školní znalost aneb připravujeme se do
školy

11.6. od 16.00 hodin Přednáška pí. Heleny Šafářové na téma:
„Grafomotorika, aneb jak správně držet
tužku“

11.6. od 16.30 hodin Předporodní kurz na téma: Kojení a výživa
novorozence

17.6. od 9.30 hodin Znakování s batolaty: podrobný seminář
o znakování s batolaty

18.6. od 16.00 hodin Maňáskové divadélko
18.6. od 16.30 hodin Předporodní kurz na téma: Šestinedělí
18.6. až 20.6.2009 Výstaviště Lysá n. L. - účast na výstavě

Elegance a Dětský sen
20.6. od 13.00 hodin Montmartre - účast na této akci pořádané

Spolkem rodáků a přátel města Lysá nad Labem
23.6. od 16.30 hodin Tvořeníčko
24.6. od 16.30 hodin Přednáška Mgr. Markéty Kicserové Hájkové na

téma: „Jak si vedu? Aneb o odměnách a tres-
tech ve výchově“

Více informací a aktuální oznámení na webových stránkách 
w w w . m c p a r n i c e k . c z

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

Myslivecký ples
Myslivecké sdružení Lysá nad

Labem - Doubrava pořádalo na
konci lovecké sezóny v kulturním
domě v Milovicích již druhý ples,
který se konal dne 11. 1. 2009.
Bohužel musíme tuto akci konat
jako jiné organizace jinde než
v Lysé, protože není u nás vhodný
kulturní sál, kde by se tyto akce
daly pořádat. 

Přesto se ples vydařil, a tak
jsme mohli nabídnout ostatní
veřejnosti dobrou zábavu a boha-
tou zvěřinovou tombolu - viz foto.
Doufáme, že se tento ples stane
znovu obnovenou tradicí pořáda-

nou naším sdružením a pokud
možno pořádaným v Lysé nad
Labem.

Též jsme v měsíci březnu měli
výroční členskou schůzi, kde jsme
ukončili a zhodnotili celkem
úspěšnou loveckou sezónu a mys-
livecký rok. Můžeme si přát, aby
i v letošním roce nám hlavně přálo
zdraví, které přejeme i všem
Lysákům, a mohli jsme se věnovat
svému celkem náročnému koníč-
ku. Myslivosti zdar!

Petr Mudroch,
předseda M.S. Lysá -

Doubrava,
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K pravidelným akcím Spolku
rodáků a přátel města Lysá nad
Labem patří již jedenáctým rokem
Lyský Montmartre. Původní set-
kání pár přátel - výtvarníků se za
ta léta rozrostlo na akci opravdu
mezinárodní. Nevěříte? Stačí se
podívat na letošní (loňský, před-
loňský…) plakát. 

Nejlépe ale uděláte, když
v sobotu 20. června po obědě
vyšlápnete mladou lipovou alejí
na kopec vedoucí k zámku a pře-
svědčíte se na vlastní oči a uši.
Stejně jako v Paříži se i v Lysé
budete moci setkat s množstvím
umělců, kteří svá díla vystavují,
prodávají, ale i vyrábějí přímo na
místě. Klasické olejomalby, kres-
by, šperky, květinové vazby, dře-
vořezby, kované předměty, batika
a spousta a spousta dalších věcí
potěší oko i duši.

Po celé odpoledne se na podiu
U Floriánka budou střídat hudební
a divadelní soubory. Jako první
vystoupí kapela Bran, která vznik-
la před deseti lety setkáním bre-
tonských a českých muzikantů.
V bretonštině „bran“ znamená
„havran“ - posel z keltských
legend, který přinesl na svých
křídlech do střední Evropy kelt-
skou hudbu. Jednotlivé hudební
nástroje spolu s různými hudební-

mi vlivy a původem každého
člena vytvářejí zvláštní barevnost,
kterou je Bran originální. Skupina
nabízí široký repertoár, který
čerpá jak ze skladeb jednotlivých
muzikantů, tak z tradičních lido-
vých melodií.

Hudbu poté vystřídá dramatic-
ké umění. Děti z litolské školy

jako každým rokem přicházejí
s novou pohádkou, na kterou se
vždy těší malí i velcí diváci.
Tentokrát je titul obzvláště lákavý
- Jasoň, Drsoň a obr Koloděj.
Pokud včas neobsadíte přední
řady, přijdete o velký zážitek.

V litolské líhni talentů zůstane-
me i poté. Zahraje totiž kapela Sek
jsi bombonky. Znalcům netřeba
vysvětlení a těm ostatním nezbý-
vá, než si je přijít poslechnout.
Parta mladých muzikantů, vede-
ných současným, minulým
i budoucím frontmanem Petrem
Pampelišákem Eliškou obohatila
lyskou hudební scénu zhruba před
šesti lety. Jejich hity „Na ryby“
nebo „Leoš Mareš“ na Lysecku
takřka zlidověly. „Myslím, že
jsme se našli, máme z muziky
radost. Záleží nám na tom, aby-
chom se tím hlavně bavili.“
A bavit se budete určitě i vy.

Dospělí i děti zůstanou určitě
U Floriánka i na následující pro-
gram. Pražské Divadlo z praku
zahraje klasickou pohádku Dlou-
hý, Široký a Bystrozraký. I když
pohádky v podání tohoto souboru
zase tak moc klasické nejsou.
Nevěříte? Věřte!

Veselé taškařice pak vystřídá
trochu jiný styl. Pod názvem Duo
Grape Bio se skrývá zpěvačka

Hanka Říhová a kytarista Marcel
Flemr. Poprvé se setkali v roce
2002, prošli společně několika
kapelami a v současné době jejich
spolupráce vrcholí v té nejjedno-
dušší a nejpřesvědčivější formě -
jen kytara a hlas. Jejich dřevité
blues plynule přetéká své hranice
a v pozdním červnovém odpoled-
ni zajisté pohltí i vás.

Česko-slovenská kapela Plum
Jam hrající bluesovou klasiku, ale
i vlastní písničky v komorním
provedení se objevuje v programu
Lyského Montmartre s železnou
pravidelností. Vynikající zpěv
Petra Moravce s osobitým zvu-
kem jeho akordeonu dodává
tomuto blues příjemnou atmosfé-
ru s nádechem francouzského
šansonu. Plum Jam bude poslední
hudební lahůdkou na podiu
U Floriánka.

Hudební lahůdky můžete kon-
zumovat i v Žizkově uličce, kde se
po celé odpoledne bude střídat
harmonikářka Klárka s Fančou,
Zuzkou a jejich hosty, kteří budou
hrát a zpívat písně vážné i nevážné
pro obveselení všech kolemjdou-
cích.

Lyský Montmartre se v prvních
letech pořádal pouze v Žizkově
uličce a v jejím nejbližším okolí.
Později se připojil prostor

„U Floriánka“, kde se odehrávají
převážně hudební a divadelní
vystoupení. V letošním roce je pro
návštěvníky připravena novinka -
poetické zastavení u kostela sv.
Jana Křtitele. 

Milovníci romantiky si zde
budou moci prohlédnout obrazy
Mgr. Hany Kavanové. Její olejo-
malby jsou inspirovány přírodou,
jejími projevy i proměnami. 

Své umění aranžování květin
představí Ing. Stanislav Svoboda.
V Lysé nad Labem se prezentuje
již několik let výzdobou kostela na
Velikonoce, Vánoce a při Slav-
nostech hraběte Šporka. V průbě-
hu odpoledne bude také předvádět
ukázky aranžování.

U kostela bude vystavovat své
práce i umělecký kovář Stanislav
Kouba. Tomuto řemeslu se naplno
věnuje více než šest let a kromě
prezentace svých výrobků bude
předvádět i to, jak pod jeho ruka-
ma /a kladivem/ vznikají.

Milovníky poezie jistě osloví
autorské čtení paní Jany
Rychetské. Čas je pro tuto básníř-
ku stálým pokušitelem. Ve svých
verších velmi osobitě popisuje
jeho plynutí a proměny.

I v tomto prostoru se dostane ke
slovu hudba. Žesťové kvinteto
Euphonia bude během odpoledne
hrát skladby jak barokní, tak
i hudbu 20. století.

Ještě jste si nenašli „to svoje“?
Dobrá. Takže stručně a podle abe-
cedy. Na Lyském Montmartre
můžete vidět, slyšet, cítit a ochut-
nat - ananas, básničky, cukroví,
čepice, dárky, děvčata, empatii,
fantazii, gumičky, hračky, chicho-
tání, inspiraci, juchání, kávu, lidi,
muziku, náladu, ňafání, obrazy,

palačinky, qualitu, radost, řetízky,
smích, šaty, tanec, ťapání, umění,
veselí, w…, x…, y…, zpívání.
A komu tohle všechno nebude sta-
čit, ten může večer pokračovat ve
francouzském stylu v Luft kino-
klubu. 

Uvidíme se v sobotu 20. června
odpoledne. Už se taky těšíte?

Věra Škvrnová

LYSKÝ MONTMARTRE 
2009

sobota 20. 6. 2009 od 12.45

SEJDEME SE NA KOPCI
aneb LYSKÝ MONTMARTRE
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Beletrie pro dospělé
Catherine Coulter, Nezkrotná

nevěsta - Ken Mc Clure, Bezmez-
ná ctižádost - Horst Kocour Hasl-
bauer, Transfuze Antona Horsta 
- Patricia Shaw,  Mangový vrch -
Lisa Jackson, Osamělá smrt - San-
dra Brown, Dům s minulostí 
- Wilbur A. Smith, Zlatá liška -
Kate Morton, Dům u jezera 
- Barbara Nesvadbová, Brusinky -
Stephenie Meyer, Rozbřesk - Pat-
ricia Shaw, Údolí lagun - Martin
Ryšavý, Cesty na Sibiř  

Naučná lit. pro dospělé:
Platón, Timaios - Jiřina Bohda-

lová, Měla jsem štěstí na lidi -
Dája Mrázová, Domácí pekárna 
- Mary Berry's, Dezerty a cukroví
- Rudolf Desenský, Jak poznat psí
duši - Marek Hýža, Na vrcholky
hor s Vladimírem Čechem - Jan
Keller, Úvod do filozofie, sociolo-
gie a psychologie 

Cizojazčná literatura 
pro dospělé:

J. R. R. Tolkien, The lord of the
rings - Robert Ludlum, The Bour-
ne Ultimatum - Stehen King,
Lisey's story - James Patterson,
4th of  July - Philip Pullman,
Northern lights - Jeff Deaver,
Shallow graves 

Beletrie pro děti:
Joachym Friedrich, Čtyři a půl

kamaráda a výkřik z ředitelny -
Bonnie Bryant, Dívky v sedlech -
Jacqueline Wilson, Moje sestra
Jodie - John Flanagan, Hraničářův
učeň  - Michal Černík, Tati, ty
snad umíš čarovat 

Naučná lit. pro děti:
Martina Drijverová, České ději-

ny očima Psa - Helena Mandelová,
Moje vlast je v Evropě

Výběr nových knih z fondu 
městské knihovny

DVD 

Pro mládež: Madagaskar 2, Kozí
příběh - Pověsti staré Prahy 
Ostatní: Ženy

Válečné: Tobruk 
Komedie: Vy nám taky, šéfe!,
Nestyda

Nové videokazety ve videopůjčovně

Sokolská jednota v Lysé nad
Labem patří k jedné z nejstar-
ších jednot v Čechách. Byla
založena roku 1868, a i když po
roce 1873 přestala na čas fungo-
vat, v 90. létech 19. století byla
úspěšně obnovena a zůstala
výraznou a nedílnou součástí
sportovního i spolkového života
v Lysé. Od počátku ji však pro-
vázel zásadní problém, kterým
byla absence cvičebního prosto-
ru pod střechou, tj. sokolovny.
Sokolové tak museli brát zavděk
pronájmem různých prostor.

V roce 1897 požádal sokol
o pronájem školní tělocvičny
v chlapeckých školách v Lysé
nad Labem (dnešní ZŠ Bedřicha
Hrozného). O svolení musel
žádat jak tuto školu, tak místní
a okresní školní radu, což byly
instituce spravující veškeré škol-
ství v městě a v tehdy novobená-
teckém okrese. Při té příležitosti
byl vypracován podrobný a vel-
mi striktní řád k využití školní
tělocvičny, který dodnes zaujme
některými svými body a lze jej
srovnávat s dnešními podmínka-
mi pro pěstování sportu a spol-
kového života v Lysé nad
Labem.

Cvičební řád zaujme na první
pohled důsledným oddělením
činnosti školy a Sokola.
„Cvičení tělocvičná nesmí se za
žádných podmínek a ze žádných
příčin konati v době, pokuď jsou
žáci v budově školní.“ To zna-
menalo jasné vymezení, jež
mělo naznačit, že škola je
naprosto apolitická organizace,
která nesmí mít s jakýmkoliv
(byť dobrovolným) spolkem ani
formálně nic společného. S tím
souviselo též nařízení, že
„Vyvěšovati jakékoli obrazy,
řády zábavné, hesla a odznaky
spolkové se nepřipouští.“ Též
nesměl Sokol v tělocvičně pořá-
dat jakékoliv porady či schůze,
neboť „Tato (tělocvična) slouží
výhradně ku pěstování tělocvi-
ku.“ Samozřejmostí pak bylo
zamezení přístupu do jiných
prostor školy.

Jasnou povinností Sokola
bylo udržovat tělocvičnu v nále-
žitém pořádku. Byla předepsána

letní a zimní cvičební doba,
Sokol si platil veškeré energie
(světlo a teplo), a to nejen
v tělocvičně, ale i na přístupo-
vém schodišti. Zcela pochopitel-
ně bylo zapovězeno jak kouření,
tak „…cvičícím posílati v době
cvičení pro nápoje jakékoliv.“
Škola mohla využívat sokolské-
ho náčiní, jež bylo v tělocvičně
uskladněno, avšak „Takového
nábytku pro tělocvik školní
zakoupeného, který v rozměrech
slabší jest, než sokolský, nedo-
voluje se používati členům „So-
kola“.“ K údržbě patřil také pra-
videlný úklid. „Po každém cvi-
čení jest povinnen spolek dáti
místnost řádně provětrati a pili-
nami dokonale vymésti, buď
svým sluhou spolkovým nebo za
zvláštní odměnu školníkem
v budově bydlícím.“ Také bylo
třeba tělocvičnu alespoň třikrát
za rok umýt.

„Důstojnost budovy školní
toho vyžaduje, aby cvičení dálo
se vždy v pořádku bez provádě-
ní nemírného hluku nebo zpěvu
obsahu pohoršlivého.“ Prvním
dohlížitelem byl školník, jemuž
vedoucí cvičenců po skončení
úklidu odevzdal klíče. Do cviče-
ní mohl kdykoliv přijít ředitel
nebo člen místní školní rady
a po prvním napomenutí, pokud
nebylo uposlechnuto, cvičení
přerušit a sokoly vykázat ze
školní budovy.

Jelikož se nikde nehovoří
o žádném finančním vyrovnání
jednoty se školou, bylo jím zřej-
mě ustanovení bodu 17.
„Cvičení členů „Sokola“ nesmí
se konati v neděli a v týdnu paši-
jovém. Jednota „Sokol“ jest
však povinna v neděli odpoled-
ne mimo dobu odpoledních
Služeb božích cvičiti zdarma
žactvo školy pokračovací, aby
takto odvracováno bylo od
zábav mravy kazících (hraní
karet, kouření, toulky aj.).“
Zajímavé je, že v době tohoto
cvičení měli sokolové za žáky
pokračovací školy zodpověd-
nost a museli uhradit všechny
případné škody vzniklé v době
tohoto cvičení. Navíc mohl pro-
najímatel kdykoliv zrušit jaké-
koliv cvičení, pokud potřeboval
místnost pro své účely a též
kdykoliv pozměnit smlouvu
nebo ji i jednostranně zrušit.
Vybudování vlastní sokolovny
roku 1925 tak Sokol přivítal
zajisté s velkou úlevou.

PhDr. M. Řezníček

Archivní 
střípky

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 3. a 17. června 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

1. světová válka - domácí a zahraniční odboj

Beseda se koná v úterý 2. června 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
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„Noc s Andersenem 2009“ - nocování v Městské knihovně
V pátek 3. dubna 2009 jsme

v Městské knihovně Lysá nad
Labem uspořádali v pořadí již pátý
ročník akce s názvem Noc
s Andersenem.

Tento projekt byl věnován
k 204. výročí narození dánského
pohádkáře Hanse Christiana
Andersena, zároveň však slouží
k podpoře dětského čtenářství.

Letošní noci s Andersenem se
zúčastnilo celkem 24 dětí ve věku
od 5 do 13 let.

V úvodu večera jsme si dětmi
připomněli spisovatele H. Ch.
Andersena spolu s jeho nejzná-
mějšími pohádkami. Tématem
letošní pohádkové noci se stali
brouci a broučci, proto jsme se
v průběhu večera věnovali čtení
příběhů, pohádek a básniček právě
z této oblasti.

Před večeří se každé z dětí stalo
zahradníkem a všichni jsme spo-
lečnými silami zasadili strom
Pohádkovník. Nyní se při každé
návštěvě knihovny mohou malí
čtenáři podívat, jak se mu spolu
s Pohádkovníky z předešlých let
daří. Když bylo zameteno i to
nejmenší zrnko hlíny, přišla na

řadu výborná večeře a hned po ní
vyrábění motýlků. Fantasie našich
výtvarníků neznala hranic, a proto
se na stolech v krátkém čase obje-
vilo mnoho pestrobarevných a ori-
ginálních dílek. 

Před devátou hodinou bylo
zaveleno k úklidu, očistě a obléká-
ní. Na programu byla cesta ke kos-
telu. Zde jsme byli přivítáni taju-
plným mnichem v černé kápi.
Následovalo vyprávění, díky kte-
rému se malá andrseňata dozvědě-
la mnoho zajímavých informací

nejen o jeho historii, ale i sochách,
které k němu patří. Poté jsme se
vydali do nitra kostela, abychom si
mohli poslechnout malý varhanní
koncert, který pro děti připravil
MgA. Jan Mikušek. Když dohrál,

pozval všechny k sobě nahoru
a vysvětlil nám, jak takové varha-
ny vůbec fungují.

Blížil se závěr večera a s ním již
tolik očekávané překvapení, čili
hledání pokladu. Vydali jsme se
proto na faru a zamířili do sklepe-
ní. Tam na nás číhal připravený

mnich se zásobou otázek, pomocí
kterých vyzkoušel pozornost
našich malých nedočkavců. Po
jejich zodpovězení následovalo
hledání pokladu. Chytrá andrseňa-
ta neváhala, sesadila mnicha
z jeho místa a za okamžik už jsme
mohli slyšet vítězoslavný křik
všech dětí.

Nastal čas k návratu do knihov-
ny. Zde byl poklad spravedlivým
dílem rozdělen. Každý z účastníků
dostal knížku s diplomem a různé
dobroty. Před půlnocí jsme začali
knihovnu pozvolna zhasínat, děti
se zavrtaly do svých pelíšků
a zaposlouchaly se do nočního
čtení pod vedením našeho mnicha
- Standy Svobody.

V sobotu ráno jsme se všichni
nasnídali a uklidili poslední zbyt-
ky nepořádku. Děti si společně
ještě chvíli hrály a poté si je
postupně začali vyzvedávat jejich
rodiče.

Doufáme, že se letošní Noc
s Andersenem všem dětem líbila
a těšíme se na jejich účast i v příš-
tím roce! 

Kateřina Brynychová

S vysvědčením do muzea
zdarma

Polabské muzeum - Muzeum
Bedřicha Hrozného pro Vás při-
pravilo v termínu od 26. 6. - 6. 7.
2009 zvláštní nabídku. Pokud
najdete doma jakékoliv své
vysvědčení, vezměte ho s sebou
do muzea a budete mít VSTUP
ZCELA ZDARMA! Zvykem
bývá odměnit premianty něčím
dobrým. V Muzeu Bedřicha
Hrozného to bude v tomto termínu

naopak. Kdo přijde a bude mít s
sebou „hrozný“ vysvědčení,
dostane malou odměnu. A aby-
chom předešli diskusím, co je, či
není „hrozný“ vysvědčení, sdělu-
jeme, že podmínkou je alespoň
jedna dostatečná (4). Předmět
není rozhodující. Těšíme se na
Vaši návštěvu!

Ondřej Rašín, vedoucí muzea

Spolek pro rozvoj města
Lysá nad Labem informuje

Aktivita Spolku pro rozvoj města
Lysá nad Labem šla v poslední době
zdánlivě do jakéhosi útlumu. Vyply-
nulo to z toho, že dosavadní hlavní
předmět jeho zájmu - úprava Husova
náměstí, byl z hlediska Spolku praktic-
ky ukončen. Všechny pořízené pod-
klady byly spolu s připomínkami
občanů a s návrhem na další postup
předány vedení města. 

Bohužel, realizace projektu je
v letošním roce dost obtížná. Město
stojí před několika finančně velmi
náročnými akcemi, např. rekonstrukcí
Masarykovy ulice za cca 47 mil. Kč,
úpravou náměstí B. Hrozného včetně
komunikace v jeho horní části a pro-
storu mezi katolickým kostelem
a muzeem za cca 23 mil. Kč. Při všem
fandovství pro nový vzhled Husova
náměstí jako centrálního prostoru
města musím respektovat argumenty,
že tyto akce jsou pro celkový vzhled
města důležitější. V tomto roce by
mělo být reálným cílem Spolku obhá-
jit prostředky na zpracování potřebné-
ho projektu. Ten by m.j. umožnil uchá-
zet se o získání financí na uvedený
záměr i z jiných zdrojů než z obecní
kasy. A ty možnosti zde skutečně jsou.
Pochopila to již i řada středočeských

obcí (např. Benátky, Dobříš,
Bobrovice) a provádějí nebo při-
pravují rekonstrukci svých center
tak, aby umožňovala nejen veřejná
shromáždění, kulturní akce nebo

i zajímavé trhy, ale aby byla vhodným
prostředím pro setkání a příjemné
posezení místních obyvatel i návštěv-
níků. Profesně orientovaní odborníci
to označují jako „potřebnou podporou
sociálních a společenských vazeb“.
Osobně jsem přesvědčen, že základní
varianta úpravy Husova náměstí před-
ložená Spolkem a korigovaná připo-
mínkami veřejnosti, uvedená kriteria
splňuje. Navíc nemohu pominout ani
funkci reprezentativní. Naše město si
i to vzhledem k jeho historii a význa-
mu zasluhuje.

Píši-li o činnosti Spolku, nemohu
opomenout jednání k připravovanému
novému územnímu plánu města. Ze
dvou jeho obsáhlých zasedání vyply-
nulo jedenáct podnětů, které byly pře-
dány k dalšímu projednání stavebnímu
úřadu.

Při této příležitosti bych rád veřej-
nost informoval o tom, že koncem loň-
ského roku byl zvolen novým předse-
dou Spolku pro rozvoj města Lysá nad
Labem pan Ondřej Rašín. Věřím, že
mladý člověk vnese do činnosti tohoto
občanského sdružení potřebnou pruž-
nost a kreativitu, které není nikdy dost.

Vladislav Šťastný

Seminář  Spolku pro rozvoj
města Lysá nad Labem

Dne 29. dubna letošního roku
pořádal Spolek pro rozvoj města
Lysá nad Labem, pod záštitou
poslance Evropského parlamentu,
Mgr. Hynka Fajmona besedu
„O možnosti financování obno-
vy kulturních památek“, která
se konala dne 29. 4. 2009 v 18:00
ve velké zasedací místnosti radni-
ce města. Na besedě postupně pro-
mluvili: Ing. arch. Ivana
Schwarzmannová, vedoucí od-
dělení památkové péče KÚ
Středočeského kraje, z odboru
kultury a památkové péče; Ing.
Jan Žižka, náměstek pro výkon

památkové péče z Národního
památkového ústavu; Ing. Vla-
dimír Procházka, předseda
Jednoty, spotřebního družstva a za
Městský úřad Lysá nad Labem
uzavřela blok referátů PaedDr.
Věra Bodnárová. Po příspěvcích
výše zmíněných osob byla zaháje-
na diskuse k danému tématu,
během které měli možnost všichni
zájemci o získání finančních pro-
středků prohovořit své konkrétní
případy s přednášejícími. Věříme,
že byla tato debata přínosná pro
všechny zúčastněné.

Za Spolek Ondřej Rašín
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Poděkování Mašince
Vážená paní ředitelko Černá, vážené paní učitelky Holcmanová,

Špeciánová, Procházková, Stehnová a Hrzánová, už za pár dní se pro
nás definitivně zavřou dvířka Vaší školky. Mašinka se postupně stara-
la o obě naše dcery a pro celou naši rodinu byla vždy místem, kam
jsme se těšili a kde svítilo slunce i v těch nejdeštivějších dnech. Za
báječný čas, který s vámi mohly naše děti strávit, si Vás nesmírně
vážíme a asi nikdy Vám nebudeme umět dostatečně poděkovat. 

Marek a Vlasta Sloupovi

Úspěšná představení dětí 
ze ZUŠ

Ve dnech 21. a 22. dubna 2009
se v kině Luft uskutečnila čtyři
dětská představení s názvem
„Cukrárna písniček“, ve kterých
spojily své síly pěvecký sbor HN
a významná česká osobnost
z oblasti tvorby pro děti - Inka
Rybářová. 

S myšlenkou na takovéto před-
stavení přišla p. uč. Jana Erbenová
již na začátku září 2008 a od té
doby se intenzívně věnovala scé-
náři, spolupráci s Inkou Rybá-
řovou a v posledních měsících
především přípravě dětí na první
účinkování s profesionálními
umělci. Základ příběhu tvořily
dětmi velmi oblíbené písničky
z pera Inky Rybářové. Do příprav
se zapojil také náš výtvarný obor,
který pod vedením ak. mal. Hany
Malíkové vyrobil kulisy a rekvizi-
ty pro představení. Ve výčtu
všech, kteří přispěli svým dílem
k úspěšnému průběhu představe-
ní, nesmí chybět ani řada velmi
ochotných rodičů. Šikovné
maminky ušily dětem kostýmy
nebo zakoupily pro účinkující
tykadla, aby iluze letní louky
i s jejími obyvateli byla dokonalá.
O to, aby malí broučci během
představení netrpěli hlady, se
postarala Rada rodičů při ZUŠ
F.A.Šporka, která poskytla pro-
středky na nákup svačinek pro
děti. Organizace podobné akce
zkrátka vyžaduje spoustu „nevidi-
telné“ práce, aby pak na jevišti

mohlo všechno proběhnout bez
zádrhelů a výsledek byl adekvátní
náročnosti příprav.

Po všech přípravách a krátké
ranní zkoušce tedy mohlo první
představení začít. Pro část dětí
z Přípravné hudební výchovy to
bylo vůbec první podobné vystou-
pení, další jsou již zkušenými
malými umělci. Během představe-
ní však nebyly znát žádné rozdíly.
Udivující je samozřejmost, s ja-
kou přednesli svá čísla sólisté,
a ani tréma či respekt k profesio-
nálním kolegům neubrala nic na
kvalitě jejich výkonu. 

Souhra více než šedesáti účin-
kujících a vynikající zvládnutí
zpěvu, choreografií a pohybu po
pódiu si zaslouží obdiv.

Čtyřikrát naplněný sál kina 
(3 dopolední představení pro děti
z MŠ a ZŠ a večerní představení
pro rodiče) odměnil všechny účin-
kující svými reakcemi během 
produkce a velkým potleskem 
po skončení příběhu z hmyzí říše.
Děti tak mohly zažít báječný pocit
úspěchu a satisfakce za vynalože-
né úsilí, my dospělí zase pocit
uspokojení, že naše práce má
smysl a přináší především užitek
dětem. A že se naše děti 
zřejmě líbily i Ince Rybářové,
o tom svědčí její zájem o další
spolupráci. 

Za ZUŠ F. A. Šporka

Bc.Vlasta Blažková

ZUŠ F. A. Šporka
zve všechny zájemce o studium na

talentové zkoušky

Taneční obor 15.6. 16.30 + 17.30
23.6. 16.30 + 17.30

Výtvarný obor 15.6. 15.30 + 16.30
23.6. 16.00 + 17.00

Literárně-dram.obor 15.6. 16.00 (10-12 let) 
16.45 (7 - 9 let)

23.6. 17.30 (7 - 9 let) 
18.15 (10-12 let) 

Přípr.hud. vých. (5-7 let) 15.6. 16.30 + 17.30
23.6. 16.30 + 17.30

Hudební obor (od 7 let) 15.6. 16.00 - 18.00
23.6. 16.00 - 18.00

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

Projekt pro třetí ročník:
KAM PO MATURITĚ?

Ve středu
15. 4. 2009 se
v Obchodní
a k a d e m i i

v Lysé nad Labem již tradičně
konal projekt pro studenty třetích
ročníků nazvaný „Kam po maturi-
tě?“. Sám název napovídá, že se
jedná o budoucí uplatnění absol-
ventů školy. Maturita sice čeká 56
studentů 3. ročníku až za rok, ale
je třeba, aby si již nyní uvědomo-
vali, co je po ukončení studia
čeká, mohli se na to řádně připra-
vit a získat potřebné informace
včas.

Celý projektový den zahájila
přednáška paní Ludmily Dudkové
z pracovní agentury MANPO-
WER. Přehledně seznámila stu-
denty s činností personálních
agentur a poradila jim, jak se
pohybovat na trhu práce a jaké
další možnosti při hledání uplat-
nění lze využít.

Dalším hostem byla absolvent-
ka OA Lysá nad Labem. Zajímavě
vyprávěla o svých zkušenostech
v různých zaměstnáních a z pra-
covních pobytů v zahraničí.

Na další část programu se stu-
denti rozdělili do několika pracov-
ních skupin. Některé se odebraly
do terénu, jiné pracovaly ve škole.
Práce v terénu spočívala v návště-
vě místních firem a získávání
informací o možnostech zaměst-
nání a volných místech pro absol-

venty obchodní akademie. Před
odchodem si studenti vytvořili
seznam otázek, na které by rádi
získali odpovědi. Mohli jsme je
potkávat ve městě ve dvojicích ve
společenském oblečení na cestě
do firmy na první pohovor.

Druhá skupina pracovala ve
škole převážně s internetem a zís-
kávala informace o dalších mož-
nostech tuzemského studia,
o práci v zahraničí a o nabídce
práce na internetu. Zpracovávala
teoretické poznatky o uzavření
a rozvázání pracovního poměru
a registraci na úřadu práce.

Po obědě se studenti sešli
v multimediální učebně a s využi-
tím audiovizuální techniky pre-
zentovali výsledky své dopolední
práce. Podělili se o své zkušenosti
a získané znalosti.

Anonymním dotazníkem jsme
získali zpětnou vazbu. Studenti
vyhodnotili celý projekt jako pří-
nosný a oznámkovali projektový
den KAM PO MATURITĚ? podle
školního známkování průměrným
hodnocením 1,6. 

Dnes již studenti vědí z několi-
ka zdrojů, že uplatnit se na trhu
práce nebude snadné. Je třeba si
neustále zvyšovat kvalifikaci a již
během studia získávat co nejvíce
certifikátů o vzdělání a absolvová-
ní kurzů a dokladů o praxi.

Mgr. Radka Mlázovská
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Partnerství obchodních 
akademií Středočeského kraje

Dne 1. května 2009 byla zahá-
jena realizace projektu „Moder-
nizace školních kurikulárních
dokumentů obchodních akademií
zřizovaných Středočeským krajem
- metodicko-materiální zajištění“,
který je realizován v rámci
Operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost. Tento
program je zaměřen na zkvalitňo-
vání systémů počátečního, terciál-
ního a dalšího vzdělávání, jejich
propojení do komplexního systé-
mu celoživotního učení a ke zlep-
šení podmínek ve výzkumu
a vývoji. Operační program
Vzdělávání pro konkurenceschop-
nost je spolufinancován z Evrop-
ského sociálního fondu (ESF)
a státního rozpočtu ČR.

Na projektu „Modernizace
školních kurikulárních dokumen-
tů obchodních akademií zřizova-
ných Středočeským krajem -
metodicko-materiální zajištění“ se
podílejí obchodní akademie Be-
rouna, Kolína, Lysé nad Labem,
Mladé Boleslavi, Příbrami, Ra-
kovníka a Slaného. Předkladate-
lem projektu je Obchodní akade-
mie Lysá nad Labem. Významnou
pomoc a podporu tomuto projek-
tovému záměru poskytuje odbor
školství a sportu a odbor regionál-
ního rozvoje Krajského úřadu
Středočeského kraje. Projekt je
financován z Evropského sociální-

ho fondu a rozpočtu Středočeské-
ho kraje ČR.

Smlouva o přípravě společného
projektu byla podepsána řediteli
a zástupci příslušných škol 26.
listopadu 2007 na Obchodní aka-
demii v Lysé nad Labem. Jednání
členů realizačního týmu, kteří byli
pověřeni přípravou realizačního
záměru, se uskutečnilo na Kraj-
ském úřadu Středočeského kraje
ve dnech 31. března - 4. dubna
2008.

Cílem tohoto projektu, jehož
realizace je plánována na léta
2009 - 2011, je zvýšení odborné,
metodické a materiální úrovně
vzdělávacího procesu jednotli-
vých obchodních akademií. Tento
projekt je zaměřen především na
průběžné vyhodnocování a inova-
ci nových školních vzdělávacích
programů, zajištění moderního
technicko-didaktického zařízení
pro školy (počítače, dataprojekto-
ry, interaktivní tabule) a na přípra-
vu a pořádání pracovních setkání
pedagogů partnerských obchod-
ních akademií. Součástí tohoto
projektu jsou také odborné vzdě-
lávací semináře a výměna praktic-
kých zkušeností s učiteli škol na
Slovensku a ve Spolkové republi-
ce Německo.

Mgr. Zdeněk Víšek,
koordinátor projektu

Vzdělávání trochu jinak
Dne 8.4. 2009 se žáci tříd 1.A,

1.M a 3.A SOŠ a SOU Lysá nad
Labem zúčastnili ekologického
vzdělávacího programu se zoolek-
tory v ZOO Dvůr Králové. Žáci se
rozdělili do dvou skupin a každá
skupina se zúčastnila jednoho
výukového programu. Program
Ohrožené druhy se konal ve vide-
osále ZOO a lektor seznámil žáky
s ohroženými druhy zvířat chova-
nými ve Dvoře Králové. Mezi
těmito druhy byli zmiňováni
i známí nosorožci tuponosí, kteří
jsou díky nám lidem na pokraji
vyhynutí.

Program Savana se odehrával
v pavilonu slonů a žáci odhalovali
s lektorkou tajemství jedinečné
africké savany a její zákonitosti.
Na závěr hodinového bloku žáci
zhlédli nácvik slonů na běžné pro-
hlídky jejich zdravotního stavu.
A tak sloni otevírali tlamy, ukazo-

vali uši a na pokyn si lehali na
zem, což u slonů není běžné.
Prvních 60 minut strávili žáci
spolu se zoolektory a další hodinu
je čekala zajímavá samostatná
práce v areálu Zoo s pracovními
listy. Tato vzdělávací akce pře-
svědčila žáky, že učit se dá i jinak
než ve školních lavicích.

Vzdělávací program se usku-
tečnil v rámci projektu Výchova
a vzdělávání pro život v environ-
mentální oblasti, který je zaměřen
na tolik potřebnou ekologickou
výchovu. Projekt je spolufinanco-
ván z Evropského sociálního
fondu a státního rozpočtu České
republiky v rámci Operačního
programu Vzdělávání pro konku-
renceschopnost.

Za celý realizační tým projektu 

Ing. Iva Bittnerová,
SOŠ a SOU Lysá nad Labem

Ekozemědělství a biopotraviny
Beseda pro studenty prvního

a druhého ročníku Obchodní
akademie v Lysé nad Labem.

V pondělí 20. dubna 2009 se
studenti mohli ve vyučovacích
hodinách zdravě nasvačit. Přijeli
za nimi odborníci na biopotraviny
a ekozemědělství z ministerstva
zemědělství Mgr. Jiří Vlček
a Ing. Jiří Jungr.

Přednáška byla zahájena ochut-
návkou biopotravin, kromě jiného
se jednalo o biopotravinu roku,
biodžus a biobonbony.

Studentům se dostalo odborné-
ho výkladu a náhledu na ekoze-
mědělství v rámci Evropské unie
a informace o našich konkrétních

podmínkách. Počet ekozemědělců
u nás se zvyšuje a stoupá zájem
o jejich produkty.

Poté studenti zhlédli krátký
film o ekologickém hospodaření
v Německu. Na závěr se otevřela
diskuze o ceně, zdravotní nezá-
vadnosti, šetrnosti k životnímu
prostředí, o tom, jak si vede Česká
republika, zda je bio pouze pod-
vod, obchod a móda ?

Díky odborným informacím
a ochutnávkám se studenti sami
mohou rozhodnout, zda je tato
alternativa stravování i jejich ces-
tou ke zdraví.

Mgr. Radka Mlázovská
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Jak se „krade“ elektřina....
Tento článek není naváděním k neo-

právněnému odběru elektrické energie,
ale vysvětlením některých skutečností
k záležitosti, která je v poslední době
předmětem pozornosti médií. Některé
články a reportáže vrhají na ZŠ 
J. A. Komenského v Lysé nad Labem
velmi špatné světlo, také krácení a upra-
vování informací věci nepřispívá, a tak
není divu, že běžný občan neví, co si
vlastně myslet. Skutečnost je však
velmi prostá - škola se dostala do pode-
zření z neoprávněného odběru elektřiny
„jako slepý k houslím“.

Jak vůbec celá záležitost vznikla?
Dne 17. 6. 2008 zaměstnanci ČEZu
vyměnili v trafostanici u školy (vedle
Eurestu) analogový elektroměr za digi-
tální a při této příležitosti byl odhalen
neoprávněný odběr el. proudu. Ředi-
telka školy nebyla o výměně předem
ani informována, natož přítomna.
Nebyla jí předána ani dokumentace
o konečném stavu starého a počátečním
stavu nového elektroměru. Tento postup
zcela odpovídal běžným zvyklostem
předchozích desetiletí, kdy ČEZ prová-
děl údržbu a revize (skutečně?) trafosta-
nice, škola ani město nebyli o ničem
informováni a o elektřině se vědělo jen
ze zasílaných faktur, které byly placeny
vždy včas a v požadované výši.

Pak se však začaly dít věci! Dva dny
po výměně elektroměru dva zaměstnan-
ci ČEZu odvedli ředitelku školy k trafo-
stanici a snažili se jí vysvětlit princip
chybného zapojení svorek, díky čemuž
mělo docházet k vynulování fází a pla-
cení pouhé 1/3 skutečně odebrané ener-
gie. Vzápětí bylo o této schůzce infor-
mováno i vedení města. Po týdnu obdr-
žela škola od ČEZu písemnou výzvu na
projednání neoprávněného odběru
a o věci byl informován městský práv-
ník JUDr. P. Drábek.

První oficiální jednání se uskutečni-
lo v Jablonci n. Nisou dne 6. 8. 2008 za
účasti starosty města Mgr. J. Havelky,
ředitelky školy a ekonomky školy L.
Hladíkové na jedné straně a dvou pra-
covníků ČEZu. Vysvětlovali, jak asi
k chybě došlo, mluvili o doplatku za
devět let zpět (před 9 lety byl údajně
naposledy vyměňován elektroměr,
škole o této výměně nebyla informová-
na a ani nebyl předán žádný doklad!),
ale konkrétní částka nepadla. Po sděle-
ní, že škola ani město neměly do trafo-
stanice přístup ( i kvůli odečtu elektro-
měru musela škola kontaktovat STE
Kolín, aby přijel pověřený pracovník
s klíči), bylo dohodnuto, že ČEZ zjistí,
komu patří trafostanice a sdělí nám
další postup.

V průběhu září 2008 se na dvířkách
trafostanice objevily tabulky s nápisem
„objekt je majetkem ČEZ Distribuce
Děčín“ a číslem „280350“, fotografie
jsou k dispozici. 

Dne 31. 10. 2008 obdržela škola
dopis od ČEZu s podrobným technic-
kým vysvětlením chyby, ve kterém
firma připouští, že tato chyba nebyla
způsobena zásahem školy (!). Navrhla
změnu pojmu „neoprávněný odběr“ na
„netechnickou ztrátu“ a snížení doby

doplacení odběru na 4 roky. Jako maxi-
mální částku doplatku uvedla 1 384 000
Kč.

Ředitelka školy po domluvě s práv-
níkem požádala dne 19. 11. 2008 nezá-
vislý orgán, t.j. Energetický regulační
úřad (ERÚ) v Praze o provedení kontro-
ly správnosti postupu ČEZ Distribuce.
ČEZ byl písemně o žádosti informován.

Dne 3. 12. 2008 ERÚ sdělil škole, že
případ předává Státní energetické
inspekci (SEI), která jediná v republice
má pravomoc tyto kontroly dělat. 

Začátkem ledna 2009 si M. Rak,
inspektor SEI, telefonicky vyžádal
zaslání podkladů ke kontrole (přihláška
k odběru elektřiny z 19. 1. 1995, faktu-
ry a přeúčtování ostatním subjektům
v areálu za poslední 2 roky, smlouvy
s těmito subjekty) a dohodl schůzku na
21. 1. 2009. Jednání proběhlo za účasti
ředitelky a ekonomky školy, pracovníka
SEI M. Raka a zástupce ČEZu P.
Dytrycha - vedoucího oddělení Posky-
tování sítí Kolín. Při kontrole trafostani-
ce byl nafocen stav elektroměrů na
vysoký a nízký tarif, bylo zjištěno, že
v trafostanici na lístku není vyznačeno
datum výměny elektroměrů. Padl návrh
od zástupce ČEZu na vybudování pří-
stavby na zadní stranu stanice na nákla-
dy školy, aby si mohla kontrolovat stav
elektroměrů průběžně. Pan Rak požádal
o urychlené zaslání konečné faktury za
rok 2008.

Dne 23. 2. 2009 dostala ředitelka
školy studenou sprchu. Pan Rak osobně
přivezl protokol z kontroly, jejímž
výsledkem je zjištění, že škola nemá
oprávnění přeúčtovávat elektřinu ostat-
ním subjektům (kterých je v areálu ZŠ
JAK celkem 12!) dlouhodobě zavede-
ným způsobem, nelze využívat u po-
družných elektroměrů vysoký a nízký
tarif, ale průměrnou částku za odebra-
nou kwh, nelze fakturovat pronájem
elektroměrů, protože se tak jedná o pod-
nikání bez licence. Odvolání proti
výsledkům kontroly bylo SEI zamítnu-
to. S ředitelkou bude vedeno kvůli zjiš-
těným nedostatkům správní řízení.

Jediným kladem jednání se SEI bylo
brzké vyříznutí „okénka“ do dveří trafo-
stanice, škola tak může kontrolovat
odběr energie. Probíhaly několik dní
denní i noční odečty na hlavních
i podružných elektroměrech, abychom
měli představu o výši spotřebovaných
kWh.

Dne 11. 2. 2009 byla škole zaslána
faktura za rok 2008. Areál školy spotře-
boval energii za 885 653,75 Kč, na zálo-
hách zaplatila ZŠ 370 840 Kč, do 14
dnů zaplatila doplatek 514 814 Kč, aby
nenaběhlo penále z prodlení. Řádně pla-
tíme i zvýšené zálohy.

O věci bylo informováno průběžně
i zastupitelstvo města, poslední infor-
mace byla podána na dubnovém zasedá-
ní zastupitelstva.

Dne 29. 4. 2009 přišla další studená
sprcha - konečné písemné vyjádření
ERÚ, ze kterého vyplývá, že je ČEZ dle
platných zákonů této republiky v právu.

Díky Nymburskému deníku se zále-
žitost dostala i na stránky novin, a odtud

byl už jen krůček do televize. Dne 13. 5.
2009 při natáčení reportáže pro TV
Nova bylo zjištěno, že z trafostanice
zmizely tabulky s označením místa jako
majetku ČEZ. Ve vysílání dne 17. 5.
2009 mluvčí ČEZu prohlásila: „...tam
mohlo dojít k zásahu nějaké elektroin-
stalační firmy, která na přání zákazníka
prováděla nějakou úpravu...“ Na objek-
tu se po několika dnech objevila nová
tabulka s logem a adresou ČEZu + čís-
lem „NB 0350; 22/0,4 kV“.

Následující den po natáčení obdrže-
la škola průvodní dopis z ČEZ k faktuře
na částku 1 302 607 Kč se splatností
k 21. 5. 2009. Předmětem fakturace je
doúčtování netechnické ztráty za minu-
lá léta. Ve faktuře nebyla stanovena ani
období, ani jednotlivé částky, jako je
tomu u jiných faktur, proto ji škola po
dohodě s právníkem zaslala obratem
zpět s požadavkem podrobnějších
údajů.

Tolik fakta o událostech posledních
dnů. Co ještě dodat? Škola nemá trafo-
stanici ve správě jako ostatní pavilony,
trafostanice není jejím majetkem a není
ani majetkem města. Škola ani město
neměly od samého dokončení areálu
v roce 1975 do trafostanice přístup,
neodpovídaly za provádění revizí. Jak
to, že vlastník, tedy ČEZ, který měl ze
zákona povinné revize provádět, na
chybné zapojení za 35 let nepřišel?
Když už se chyba stala a elektroměr se
„točil jen na 1/3“, jak to, že odebraná
a nezaplacená elektřina ČEZu nechybě-
la? Ředitel školy přece není energetik,

aby odhalil, že škola „bere“ málo elekt-
řiny. Východiskem vždy byly faktury za
energii, které byly dlouhodobě sledová-
ny odborem školství a kultury, náklady
byly zahrnovány do rozpočtu města.
Faktury se platily včas a v požadované
výši a nikdy za více než tři desítky let
nebyl dán žádný podnět od kterékoli
kontroly, aby vedení jejich výši pře-
zkoumávalo.

Pro nás ve škole vznikla velice
nepříjemná situace. Této problematice
se už věnuje ředitelka, ekonomka,
sekretářka, školník, elektrikář, zástupci
všech zainteresovaných subjektů a řada
zaměstnanců MěÚ. Byla učiněna opat-
ření na šetření elektrickou energií. Stále
jednáme, hledáme v archivu, měříme,
propočítáváme, sepisujeme, telefonuje-
me, mailujeme, faxujeme v poslední
době jednáme s médii, někdy i na úkor
hlavního cíle školy, výchovně vzděláva-
cího procesu. Ještě že máme podporu
vedení města. A na úplný závěr si neod-
pustím jednu poznámku - osobně mne
záležitost velmi trápí. Škola se nedopus-
tila žádného protiprávního jednání,
neměla ani šanci žádným způsobem
ovlivnit fungování dodavatelského zaří-
zení. Tak proč teď platit za něčí špatně
odvedenou práci? Vedoucí obchodu
taky nebude odchytávat zákazníka
a požadovat po něm doplatek za nákup,
protože to prodavačka u pokladny před
týdnem špatně spočítala...

Mgr. M. Nováková,
ředitelka školy

Za hloupost se platí  aneb
kolik stojí „blbá sranda“

Velká část lyských obyvatel si jistě
snadno vzpomene na loňský pátek 4.
dubna, kdy se v jinak poklidném
poledni rozezněly zvuky sirén a hou-
kaček všech složek integrovaného
záchranného systému. Shon nastal
kolem Základní školy J. A. Komen-
ského a veřejnost děsily zprávy, které
se k ní postupně dostávaly. Zasahovali
hasiči, policie uzavřela prostor v blíz-
kém okolí školy a sanity záchranné
služby nakládaly a odvážely žáky
i učitelku.

Celá událost přitáhla pozornost
médií, která v pravidelných interva-
lech informovala všechny občany.
A co se vlastně v inkriminovaný pátek
událo? Bývalí žáci školy navštívili své
minulé působiště. S sebou si jen tak
mimochodem přinesli pepřový sprej,
který pro „srandu“ rozprášili v jedné
učebně a po chodbách školy. Citlivější
jedinci začali rychle reagovat, dostavil
se kašel, dýchací potíže a byla naříze-
na evakuace školy. Rozjela se záchran-
ná mašinérie i policejní akce, pachate-
lé byli dík úspěšnému zásahu zadrže-
ni.

Uběhl rok. Pachatelé byli podrobe-
ni řadě výslechů, obviněni z trestného
činu výtržnictví a souzeni. Následné
události již pozornost médií nepřitáhly,
proto považuji za svou povinnost

informovat obyvatele našeho města,
jak byla celá záležitost ukončena.

Z trestného činu výtržnictví byli
obviněni tři mladiství. Jeden z nich byl
za toto provinění odsouzen na zkušeb-
ní dobu jednoho roku, byl nařízen
dohled probačního úředníka a byla mu
uložena povinnost uhradit škodu v cel-
kové výši cca 28 000 Kč. Další dva
byli zproštěni viny, protože jim nebylo
prokázáno, že se skutečně dopustili
jednání, které bylo předmětem obžalo-
by. Prostě sprej v ruce nedrželi.
Ovšem mohli kamarádovi zabránit
v jeho nebezpečném chování, ne? To,
že to neudělali a naopak mu kryli záda,
je nedělá v mých očích o nic lepší.
Přesto je tento rozsudek dalším svět-
lým bodem v řešení kriminality dětí
a mládeže v našem státě. Velmi často
končívají podobné činy odložením ad
acta kvůli věku pachatelů, podhodno-
cené škodě nebo neochotou lidí zabý-
vat se „klukovinami“. 

Doufejme, že bude řešení tohoto
případu určitým varováním pro podob-
né vtipálky. Přece jen „blbá sranda“
aspoň někoho něco stojí. I když školu
a město stála téměř 300 000 korun na
zabezpečení hlavního vchodu čipovým
systémem.

M. Nováková,
ZŠ J. A. Komenského
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Představujeme
Vážení a milí čtenáři,
dalšími ze zajímavých lidí,

kteří do pomyslné mozaiky
života vkládají pestrá sklíčka
a se kterými vás v naší rubrice
„Představujeme“ chceme
seznámit, jsou maminky
z mateřského centra Parníček,
které v našem městě funguje
bezmála jeden rok.
Maminkám s dětmi, přede-
vším s těmi předškolními,
nabízí řadu aktivit v podobě
hravého cvičení, výuky anglič-
tiny a němčiny, pomáhá s prv-
ními krůčky k hudbě, pořádá
maňásková představení, zajiš-
ťuje ale například i logopedic-
ké poradenství nebo předpo-
rodní kurzy.

Centrum Parníček má otev-
řeno každý všední den
a mohou je navštěvovat
maminky a jejich děti nejen
z Lysé, ale i okolí. Jeho služby
v pohádkově vymalovaných
prostorách využívá kolem
stovky rodin. O ty se spolu
s odbornými lektory stará při-
bližně deset maminek. 
5. září, k 1. výročí svého vzni-
ku, uspořádá za finanční pod-
pory města akci pod názvem
Odpoledne pro Parníček.

Předsedkyní centra je
Radka Bláhová, profesí advo-
kátka, maminka šestnáctimě-
síčního chlapečka. Místopřed-
sedkyní pak Lenka Horvá-
thová, maminka dvou dcer,
která si zvolila nelehké povolá-
ní - je sociálním pracovníkem
a před mateřskou dovolenou
pracovala s uprchlíky. Má
zkušenosti se zpracováváním
ne vždy jednoduchých formu-
lářů žádostí o poskytnutí dota-
cí včetně Evropských fondů.
Mateřské centrum Parníček
má od města pronajaty prosto-
ry v ulici Čsl. armády, kde 
sídlilo i občanské sdružení
Empatie, na jehož činnost tak
trochu navázalo.

A co předcházelo vzniku
Parníčku?

(paní Lenka): Parníček vznikl
loni z iniciativy asi deseti mami-
nek, které s dětmi pravidelně
navštěvovaly centrum
v Milovicích. Tam už ale nedo-
stačovala kapacita a pro některé
maminky bylo bez auta kompli-
kované tam dojíždět. Vznik
našeho centra asi souvisí i s tím
fenoménem, že většina z nás ve

městě nežije dlouho a nemá tu
zázemí. Mateřské centrum je
ideální k tomu, jak se seznámit
a jak „zapadnout“.

Co je kromě chuti a nadšení
ke vzniku takovéhoto centra
potřeba udělat?

(paní Lenka): Základním
kamenem každého mateřského
centra jsou prostory. Dát dohro-
mady maminky, které chtějí pra-
covat, sehnat základní vybavení
a hračky není až takový pro-
blém. S prostory je to horší.
Nakonec nám s nimi pomohlo
město, nejsou sice ideální, chybí
tu zahrada a bezbariérový pří-
stup, ale jsme rády, že je máme.
Město nám poskytlo i část vyba-
vení - nábytek.

Z jakých zdrojů provoz cent-
ra financujete?

(paní Lenka): Naším hlavním
příjmem jsou členské příspěvky
maminek a vstupné, například
do herny je to 30 korun. Do
začátku nám pomohli podnika-
telé z Lysé a okolí, kteří byli
velmi štědří. V letošním roce
zatím moc sponzorských darů
nemáme, ale musíme poděkovat
Středočeskému kraji, od kterého
jsme dostaly příspěvek. Příští
rok se pokusíme získat peníze
z Evropských fondů a od minis-
terstva práce a sociálních věcí.
Máme také přislíbenu finanční
podporu místní radnice.

(paní Radka): Bohužel bez
úhrady vstupného to prozatím
nejde, protože i jako nezisková

organizace máme své závazky -
musíme hradit nájemné, služby,
běžný provoz centra a v nepo-
slední řadě i lektory zajišťující
nám program. Chtěly bychom
některé vstupné snížit na symbo-
lické částky, případně ho zrušit
(například do herny), ale v sou-
časné chvíli bychom to finančně
neunesly.

Každodenní provoz a nutná
administrativa spojená s cho-
dem centra jsou určitě nároč-
né…

(paní Lenka): O základní
chod našeho centra se stará asi
šest maminek, které tu pracují
zdarma. Od března máme od
Úřadu práce v Nymburce hraze-
nu mzdu pro jednoho pracovní-

ka na recepci, kterou mají rozdě-
lenu dvě maminky na poloviční
úvazek. To nám moc pomáhá.

(paní Radka): Máme v prů-
měru dvě stě návštěv týdně,
vedeme si přesnou statistiku
návštěvnosti. A samozřejmě
nám pomáhají i naši manželé
a příbuzní. Bez jejich podpory
by to nešlo, protože se mateřské-
mu centru věnujeme v každé
volné chvíli, zvláště po veče-
rech.

Na září připravujete velkou
akci „Odpoledne pro
Parníček“, budete ale pro
maminky a děti fungovat
i o prázdninách?

(paní Radka): Budeme, ale
v omezeném rozsahu.
Plánujeme, že budeme mít otev-

řeno každé úterý a čtvrtek dopo-
ledne. Jeden den si budou moci
maminky zacvičit a my jim
pohlídáme děti. A jeden den
budeme připravovat program pro
děti. Také uspořádáme dvě akce
v rámci projektu Sítě mateř-
ských center „Přijďte k nám
o prázdninách na výlet“. Bude to
fungovat tak, že pro ty, co se při-
hlásí z různých částí republiky
a přijedou k nám, zajistíme pro-
gram. V červenci mimo jiné pro-
hlídku zámeckého parku
a v srpnu návštěvu Botaniku,
jednoho z našich velkých spon-
zorů.

Po městě máte několik hez-
kých vývěsek, s vaším progra-
mem se lze seznámit na strán-

kách Listů a na internetu, ale
budeme vás moci potkat i na
některé z nejbližších akcí tady
v Lysé?

(paní Radka): Na Montmartru
budeme mít letos již podruhé
svůj stánek, kde budeme nabízet
za nějakou symbolickou cenu
výrobky našich maminek. S čin-
ností centra seznámíme
i návštěvníky Šporkových slav-
ností.

A my kromě štědrých sponzo-
rů Parníčku popřejme, ať má
klidnou plavbu bez bouřek
a nejistých vod, ať má dobrou
posádku, dostatek paliva, stálý
přístav a palubu plnou dětského
smíchu.

Jana Křížová (jzk)
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Jubilejní X. ročník soutěžní výstavy
Šikovné ruce našich seniorů pro radost a potěšení

Ve dnech 16. - 19. 4. 2009 se
na Výstavišti v Lysé nad Labem
uskutečnil v rámci výstavy Se-
nior-Handicap: aktivní život již
X. ročník soutěžní výstavy Ši-
kovné ruce našich seniorů pro
radost a potěšení.

Návštěvníci si mohli prohléd-
nout celkem 2970 prací vytvoře-
ných 690 seniory. Novinkou toho-
to ročníku byla literární soutěž na

téma: „Bez záliby či koníčka si
nedovedu svůj život představit“
s překvapivou účastí 128 prací od
47 seniorů. Dle poroty se zde
sešly velice hodnotné práce
a s některými z nich vás během
roku seznámíme. Poprvé jsme
také vyhlásili soutěž počítačo-
vých prezentací: „Moje okolí,
moje město, moje vesnice...
místo, které mám rád“, ve které
se představilo 23 počítačových
prezentací od 6 seniorů, mezi
nimiž mě zaujala zajímavě zpra-
covaná historie obce Klučova.
Byla to i jedna z oceněných prací
od paní Janiny Svobodové.
Počítače a internet se stávají
postupně součástí života seniorů,
přesto nás překvapilo, kolik
z nich s námi komunikovalo
a spolupracovalo právě tímto způ-
sobem.

Nádhernou expozici z ručních
prací nám již tradičně vytvořily
naše skvělé aranžérky - paní Jana
Jakubálová, Alena Rambousková
a Libuše Benešová.

Porota hodnotící ruční práce
ocenila vysokou úroveň všech
prací, nápaditost a provedení.
A mě velice potěšila jejich slova

uznání o smyslu a významu pořá-
dání této výstavy, zvláště když
většina z nich mezi seniory pracu-
je a hovořili tak z vlastní zkuše-
nosti. Složení poroty, jména všech
oceněných v jednotlivých katego-
riích najdete na našich interneto-
vých stránkách: www.centrum-
podebrady.info 

Nejstarší účastnicí soutěže,
zcela určitě i za celých 10 let, byla

paní Marie Nováčková z Do-
mova pro seniory Hvízdal z Čes-
kých Budějovic, která ve svém
věku 102 let krásně plete,
a dokonce bez brýlí! Nejstarším
účastníkem mezi muži byl pan
Josef Blecha z Městského domo-
va důchodců v Kolíně ve věku 98
let. Rád navštěvuje ergoterapeu-
tickou dílnu, kde se nyní věnuje
výrobě polštářků. I letos bylo 
34 % účastníků soutěže ve věku
nad 80 let.

Mezi 60 oceněnými byli z Lysé
nad Labem v letošním roce pan
Oldřich Závodník a paní Olga
Henyšová z Domova Na Zámku.

Ocenění seniorům předávali -
náměstek hejtmana Středočes-
kého kraje Ing. M. Petera, senátor
MUDr. P. Lebeda, starosta Lysé
nad Labem Mgr. J. Havelka, mís-
tostarostka paní M. Chloupková
a mnoho dalších významných
hostů v průběhu pátečního dopo-
ledního i odpoledního kulturního
programu. 1000 sedadel hlediště
bylo diváky zaplněno a velkou
zásluhu na tom měl i Jožka Šmu-
kař s cimbálovou muzikou.

Návštěvníci mohli i v letošním
roce hodnotit práce vystavovatelů

a vyjádřit svůj názor v anketě. Za
všechny cituji : 

„Hluboký obdiv, všem výrob-
kům dávám jedničku s hvězdič-
kou.“

„Výstava se mi líbí, tak jak je,
jezdím na ni již několik let, čerpám
zde inspiraci pro práce dětí
v MŠ.“

Hlavní Cenu návštěvníka výs-
tavy - práce, která mě nejvíce zau-
jala - získala paní Marie Čermáko-
vá z Klubu důchodců v Lounech
za háčkované práce. Cenu si pře-
vzala v neděli, kdy byly společně
vyhlášeny i výsledky soutěže Svět
mých radostí pro handicapované,
kteří představili krásné práce
malované ústy. 

V expozici Šikovné ruce našich
seniorů bylo rušno a živo v průbě-
hu celé výstavy, jako by návštěv-
níci tušili, s jakým očekáváním
a nasazením jsme tento jubilejní
ročník připravovali. Prožili jsme
zde spousty milých setkání se
zajímavými lidmi. Taneční
orchestr TOX hrál k poslechu
a příjemnému posezení při kávě či
zákusku a podařilo se mu i mnoho
„odpočívajících“ roztančit. Skvělá
nálada panovala u 14 stánků
s ukázkami různých technik, živě
se zde diskutovalo a zkušenosti se
předávaly naprosto všem genera-
cím. Ve stánku sociálního pora-
denství ochotně poskytovaly soci-
ální pracovnice MěÚ všem zájem-

cům potřebné informace a pokud
někdo na vozíku potřeboval
pomoci, získal u nás doprovod asi-
stentky. 

Výstavu Senior - Handicap pro-
vázel bohatý program pro návštěv-
níky všech věkových kategorií.

Úspěch měla módní přehlídka
„Propojení generací“ v provedení
seniorů z Domova Na Zámku, stu-
dentů SOŠ a Mateřské školy
Dráček z Lysé nad Labem, kterou
uváděla paní L. Sedláčková. Líbila
se i vystoupení Šporkovjanky
z Domova na Zámku nebo dětské-
ho pěveckého sboru Fontána ZŠ
Bedřicha Hrozného z Lysé nad
Labem a mnoho dalších. Návštěv-
níci využívali zdravotní poradny,
počítačové učebny, někteří si
vyzkoušeli, jak se cítí člověk,
který nevidí. Samostatná výstava
Narcis byla letos úžasnou přehlíd-
kou cibulovin, orchidejí, mušká-
tů…

Nedá se v několika řádcích
popsat atmosféra a průběh celé
výstavy. Věříme, že každý ná-
vštěvník si zde našel to své, co ho
zajímá a prožil pohodový den.

Z historie výstavy
Když jsme před 10 lety uspořá-

dali první výstavku ručních prací
u nás v Lysé nad Labem u příleži-
tosti Dne matek, vůbec nás nena-
padlo, co se bude dít v dalších
letech a jakou zakládáme tradici.
První výstava měla stovku prací
od 55 seniorů a byla putovní.
V dalším roce jsme ruční práce
vystavili v Poděbradech v Divadle
Na Kovárně, kde se velice líbily.
A tak jsme přemýšleli, jaký najít
prostor, aby je mohlo vidět co nej-

více lidí. Ve spolupráci s panem
Řehounkem vznikl nápad propojit
výstavu s Výstavištěm v Lysé nad
Labem v rámci Výstavy Senior.
Od roku 2002 mohou návštěvníci
vidět, jak se výstava Šikovné ruce

Pokračování na str. 17
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Ohlédnutí za výstavou „Šikovné ruce našich seniorů“
Své ohlédnutí za uvedenou

výstavou „Šikovné ruce našich seni-
orů pro radost a potěšení“ chci začít
básničkou, která mne oslovila
v expozici jednoho z vystavovatelů.

Slunce se mne ráno ptalo,
jakou barvu má mít jaro
fialovou jenom z dálky,
půjčí si ji od fialky,
modrou najde u vody
a v kousíčku oblohy
nejvíc ať má zelené,
jak nám bude vesele.

V příjemné a veselé atmosféře
probíhala i celá letošní výstava ve
dnech 16. - 19. dubna 2009 na
Výstavišti v Lysé nad Labem. Již
léta se ovšem sjíždějí lidé z celé
naší republiky, aby si prohlédli to,
co dokáží šikovné ruce našich
seniorů. Zastoupeni jsou zde i lidé
všech věkových kategorií a svými

výtvory dokáží oslovit všechny
generace.

Letos bylo již po desáté, kdy
bylo možno vidět úžasné výtvory
lidí zdravých i s různým zdravot-
ním handicapem. Ve své fantazii
dovedou pracovat a tvořit z různé-
ho materiálu a zhotovit z něho
úžasné věci.

Snad každého účastníka výsta-
vy nedchly nádherné výšivky tvo-
řené různými technikami, ať už
byly ubrusy, dečky, gobeliny, či
práce ze dřeva, textilií, příze, vlny,
skla, kovu, papíru, ale i využití
přírodnin.

Je opravdu těžké ze vší té nád-
hery vybrat nejlepší práci, neboť
z každého vyrobeného předmětu
je vidět, že byl tvořen s láskou,
citem a pro potěšení své i ostat-
ních. 

Seniorky z KD v Lysé nad La-
bem zhotovily přes 600 drobných

dárků, které návštěvníkům výstavy
rozdaly. Nápaditost, šikovné ruce
i snaha udělat někomu radost obda-
rované lidi opravdu potěší.

Velké poděkování patří organi-
zátorům Výstavy, především 
pracovníkům PS v Lysé pod vede-
ním paní Věry Součkové i paní
Emilie Třískové CSTS Poděbrady
a celému velkému kolektivu lidí,
kteří se o zdárný průběh výstavy
zasloužili. Všichni s velkým 
pracovním nasazením a vypětím,
pečlivostí a láskou tuto úžasnou
výstavu tvořili.

Těm všem opravdu záleží na
tom, aby byli oporou a pomocí
těm, kteří to potřebují. Starají se
i o to, aby nemocní lidé měli chuť
do života, zabývali se činností,
kterou umí a baví je, a tvořili pro
radost a potěšení své i ostatních.

Za rok, až se nám příroda před-
vede v celé své jarní kráse, přijďte

se na 11. ročník „Výstavy šikovné
ruce našich seniorů“ podívat zase.
Nebudete zklamáni. 

Všem, kteří se budou těšit již
dnes, tak jako já, přeji hodně zdra-
ví, hlavu plnou dobrých nápadů
a chuť ji dále předávat, i kousek
toho štěstíčka.

Posílám štěstíčko na všechny strany,
aby byl každý stále zdravý.
Aby měl v kapse vždy pár drobných,
aby měl také pár přátel dobrých,
aby měl chuť něco nového tvořit,
aby měl důvod žít a se smát
a každý koho potká měl ho rád.
Jestli máš někoho,
komu přeješ lásku a zdraví,
udělej vše pro to,
ať se toto přáníčko štěstí
také od Tebe doví.

Alena Hradecká, KD Lysá n. L.

Jubilejní X. ročník soutěžní výstavy
Šikovné ruce našich seniorů pro radost a potěšení

každým rokem rozrůstá o větší
množství prací. Šťastné bylo i spo-
jení výstavy (r. 2005) Senior -
Handicap: aktivní život s výstavou
květin - Narcis, která krásně pod-
trhuje celkovou atmosféru. V tom-
to roce pan Řehounek poprvé
vyhlásil soutěž Svět mých radostí
pro handicapované výtvarníky.

Každý ročník byl trochu jiný,
jedinečný, něčím významný.
Každý rok byl obohacen o nové
zkušenosti, reagovali jsme na
náměty a připomínky. Za léta spo-
lečného úsilí a za podpory
Výstaviště se nám podařilo z malé
regionální výstavy vytvořit jedineč-
nou celorepublikovou akci. Ohlasy
a rekordní počet 20 000 návštěvní-
ků nás povzbuzují a utvrzují, že
jdeme správným směrem.

Podrobnou historii soutěže
a zajímavé informace se můžete
dozvědět v našem Zpravodaji,
vydaném v dubnu 2009, který je
k dispozici na našem lyseckém
středisku CSZS Poděbrady o.p.s. ,
nám. B. Hrozného 1722, tel. 325
551 353. Jubilejnímu X. ročníku
bude věnován dostatečný prostor
v našem Zpravodaji, který vyjde
v červnu. 

Výstava a soutěž Šikovné ruce
našich seniorů v pořadech
České televize

Česká televize nám umožnila
vyhlásit soutěž přímo ve vysílání

pořadu pro seniory - Barvy života,
čímž rozpoutala zájem diváků
o účast a návštěvu naší výstavy, za
což jí velice děkujeme. Také vysla-
la svůj štáb za těmi, které se soutě-

že již 10 let zúčastňují - seniorka-
mi z Klubů důchodců z Lysé nad
Labem a z Litole. Natáčení pořadu
probíhalo v klubovně Domu
s pečovatelskou službou, pan reži-
sér J. Hanuš si klidným přístupem
získal důvěru všech zpovídaných,
a tak se diváci v pořadu Barvy
života odvysílaného 17. 4. 2009
dozvěděli vše důležité z činnosti
obou klubů. Více se dočtete
v našem dubnovém Zpravodaji.

V den zahájení výstavy 16.
dubna jsem byla i já spolu s paní
ředitelkou E. Třískovou pozvána
do pořadu Před půlnocí na ČT
24, kde jsme v živém vysílání

dostaly půlhodinový prostor, aby-
chom akci Šikovné ruce televiz-
ním divákům přiblížily. 

Poděkování
Děkujeme vedení Výstaviště

v Lysé nad Labem za podporu,
manažerovi výstavy panu J. Ře-
hounkovi a celému kolektivu za
výbornou spolupráci. Děkujeme
všem sponzorům, bez nichž by
se tato akce nemohla uskutečnit.

Poděkování patří i pracovníkům
naší organizace ze všech středi-
sek za pomoc při realizaci akce
a také všem dobrovolníkům
z Lysé nad Labem za skvělou
spolupráci. 

Letošní jubilejní ročník byl pro
mě velice zvláštní a krásný. Jsem
bohatší o zážitky ze setkání se
spoustou skvělých lidí, získala
jsem mnoho námětů pro další rok
i nové zkušenosti. Uvědomuji si,
že tento rok byl zlomový a nyní
vstupujeme do nové etapy. Přála
bych si, aby výstava Šikovné ruce
našich seniorů i nadále rozdávala
radost a inspiraci, aby seniory
motivovala po celý rok k aktivitě,
aby se těšili na výlet do Lysé nad
Labem, navazovali zde nová přá-
telství a předávali si zkušenosti. 

Všem účastníkům soutěže
děkuji, že jsem měla příležitost se
s nimi setkat. 

Učme se od našich seniorů
pěstovat koníčky a záliby, pře-
konávat překážky a radovat se
z každého okamžiku života.
Važme si jich za tento příklad!

Přeji seniorům za nás organizá-
tory pevné zdraví, pohodu
a mnoho inspirace do další tvorby.

Za organizátory CSZS
Poděbrady o.p.s.

Věra Součková

Pokračování ze str. 16
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Zpravodajství z výstavy Šikovné ruce našich seniorů 
pro radost a potěšení

PŘED SOUTĚŽÍ

Domov seniorů Na Zámku v Lysé
nad Labem
13 vystavovatelů, 35 výrobků
Eliška Policarová:

„Naše ergoterapeutka paní Ško-
dová je velmi šikovná, má skvělé
nápady, a tak je z čeho vybírat.
Pokaždé však řešíme veliký pro-
blém, zda se výstavy zúčastnit,
jelikož klienti se veřejného vy-
stoupení obávají - co kdyby náho-
dou vyhráli a museli jít na pódi-
um! Trému naštěstí vždy překona-
jí, těší se totiž na svá vystavená
díla, setkání s ostatními soutěžící-
mi a ze všeho nejvíce na načerpá-
ní nových inspirací. A my jim
držíme palce! Velké šance dává-
me panu Závodníkovi a nádher-
ným košíčkům s korálky paní
Olinky Henyšové.“

Usilujeme o stavbu nového Do-
mova, máme skvělý projekt, který
na této výstavě návštěvníkům
našeho stánku představujeme. 

Dům kněžny Emmy - domov pro
seniory Neratovice
22 vystavovatelů, 72 výrobků
Marie Cúthová a Iveta Šandová:

„Neustále se divíme, co senioři
dokáží. Máme šikovné klienty i ve
věku kolem 90 let. Například
pan Karel Svoboda v 96ti letech
maluje překrásné akvarely, při-
tom na jedno oko skoro nevidí.
Překvapují nás lidé, kteří mají
ochrnutou ruku, špatně vidí nebo
se léčí s Parkinsonovou chorobou,
jaké krásné věci dokáží udělat.
Většina z nich k nám přijde s tím,
že jsou staří a že už nic nezmůžou.
S naší pomocí se přesvědčí, že to
není pravda.“

Středisko komplexní sociální péče
OPS Kladno 
10 vystavovatelů - vystavují 8.rok!
(kategorie Pečovatelská služba)
Jitka Petříková:

„Začínali jsme s jedním oce-
něním, loni jsme měli oceněné
již 4 výrobky, na slavnostní
vyhlášení se nás vypravil celý
autobus! Rok od roku roste zájem
o účast na této výstavě, klienti plá-
nují, vymýšlejí, často říkají, že je
to doslova drží při životě a pomá-
há zapomenout na nemoci a stras-
ti. Naše klientka se nemohla
vyrovnat s úmrtím manžela, a prá-
vě přes ruční práce a hledání
inspirace na tuto výstavu se vrátila
zpátky do života.“

Předsedkyně poroty PaedDr.
V. Bodnárová - vedoucí odboru
školství a kultury v Lysé n. L.

„Měla jsem štěstí, že jsem byla
v porotě všech 10ti ročníků soutě-
že. Když jsme v roce 2000 začína-
li se 100 soutěžících výrobků,
bylo jejich vyhodnocení obtížné,
ale vybrat z letošních 3 tisíc „pou-
hých“ 60, to už byl nesmírně těžký
úkol. Snažili jsme se být objektiv-
ní, dbali jsme na kvalitu zpracová-
ní, náročnost použité techniky,
materiály, nápady. 

Nebuďte smutní ti z Vás, kteří
jste žádnou cenu nezískali. Už
tím, že Vaše práce jsou zde vysta-
vené, že si je mohou prohlédnout
stovky návštěvníků, jste rozdali
mnoho radosti a to je nejvyšší oce-
nění. My Vám za tu krásu děkuje-
me.“

Z výstavy:
Vedoucí zdravotního a sociální-
ho odboru paní Květa Tobiášová

Jak si požádat o příspěvek na
zajištění potřebné pomoci, radila
paní Květa Tobiášová - vedoucí
zdravotního a sociální odboru
v Lysé nad Labem lidem, kteří se
ocitli v nepříznivé sociální situaci.
Ale také bedlivě sledovala spoko-
jené tváře návštěvníků výstavy.
A dokonce se s námi podělila
o čerstvý zážitek své maminky,
která se zde při sledování zábav-
ného programu seznámila s pří-
jemnou paní. Hned si padly „do
noty“, zjistily, že je trápí stejné
zdravotní obtíže, mají podobné
zájmy, prošly společně celou
výstavou, a protože jsou obě
z Lysé, možná se zrodilo nové
přátelství. 

Pan Šindler z Mladé Boleslavi
„Jezdíme sem s rodinou pravi-

delně každý rok, je to tu moc krás-
ný, člověk se diví, co všechno lidé
dovedou. Já jsem byl vychován
paní učitelkou, která i kluky nau-
čila vyšívat, dodnes mám své
dečky schované! Zajímá mě
všechno, včetně pletení košíků…
Prostě, když se na to tak člověk
dívá, zjistí, že to nic není, když má
šikovné ruce!!!“

Ocenění soutěžící
Josef Procházka - Milovice -

Mladá 
„Píšu už několik let, napsal

a vydal jsem knížku povídek
Chlapské vzpomínání, sám jsem si
sehnal sponzory, přispěl mi i pan

prezident Havel, Konto bariéry
a drobní sponzoři. Jsou to vzpo-
mínky na mládí, sportování, 
nemocniční pobyt - přestože v ne-
mocnici jsou lidé nemocní, dá se
tam zažít hodně legrace. Z nemoc-
ničního prostředí je i moje soutěž-
ní povídka

„Chlupatej chlap je horší než
chlupatý v dopravní špičce“.
Oceněný pan Procházka se rád
zúčastňuje literárních soutěží
a může se pochlubit dalšími cena-
mi. Určitě nás svými vtipnými
povídkami rozesměje i v příštím
ročníku!

Jana Rychetská - Kostomlaty
nad Labem 

Ocenění poroty získala za vtip-
nou báseň „V dubnu zhubnu.“
Nejdříve jsem si zapisovala co mi
„chodilo“ hlavou, co mě štvalo,
z čeho mi bylo smutno. Tak zača-
ly vznikat moje básničky. Báseň
„V dubnu zhubnu“ je taky z mého
života, problém hubnutí řeším
neustále, proto jsem ji napsala
optimisticky, neříkám v ní, který
duben se to stane. Každý duben se
můžu těšit! 

Marie Kotašková - Branice
i Lysá nad Labem
Vizovické pečivo - ocenění poroty

„Celý život se mi vizovické
pečivo líbilo. V roce 2002 jsem
odešla do důchodu a konečně jsem
měla čas! Začala jsem to zkoušet
a hned jsem své pečivo na Šikov-
ných rukou vystavila. Jsou zde
náročné vyšívané a háčkované
práce a tak jsem si myslela, že
o mé pečivo moc velký zájem
nebude. A představte si, že mě
ocenili! Od té doby zde pravidelně
vystavuji a ocenění mám hned
několik.“

Paní Kotašková letos nejen sou-
těžila, ale také trpělivě zasvěcova-
la zájemce do tajů výroby vizovic-
kého pečiva. A že u jejího stánku
bylo rušno! Svou „techniku“ pro-
zradila i čtenářům časopisu
Receptář. Mnoho z vás bude paní
Kotaškovou znát, pobývá totiž
často „na chalupě“ v Lysé nad
Labem.

Alois Točík - Loukonosy
Intarzie - ocenění poroty

Nádherné Intarzie pana Točíka
zaujaly snad všechny návštěvníky
a také jejich tvorbu na výstavě
všem předvedl. „Představte si, že
jsem začínal s nožem na roubová-

ní stromků a s upravenými šrou-
bováky, ale postupně jsem se zdo-
konalil a pracoval jsem i pro Dílo.
Věnuji se tomu už 40 let.“ Česká
televize chystá s panem Točíkem
o jeho zálibě, která dávno přerost-
la v umění, natáčení do pořadu
Barvy života.

Oldřich Závodník - Domov Na
zámku - Lysá nad Labem
Obraz s rybářskou sítí a mušlička-
mi - ocenění poroty

Pan Závodník nezklamal nadě-
je svých fanoušků z Domova
a cenu poroty si skutečně odnesl!
V Lysé má mnoho přátel, kteří mu
jistě také fandili. Dozvěděli jsme
se, že pan Závodník je nejen
šikovný, ale také velmi společen-
ský. A na oddělení má kamaráda
vozíčkáře, kterého doprovází na
procházky a různé akce, pomáhá
mu, kde je potřeba, prostě spolu
„chlapsky“ tráví čas. 

Marie Čermáková - Louny
Háčkované dečky a motýlci - Cena
návštěvníků - 1. místo

„Včera jsem byla na slavnost-
ním programu a vůbec mě nena-
padlo, že dnes budu přebírat cenu!
Na výstavě jsem popáté, ale soutě-
žit jsem se odvážila až letos.“ Vý-
robky do soutěže vybíraly společ-
ně s vedoucí jejich klubu a jistě to
nebylo snadné, paní Čermáková
totiž háčkuje denně. Pro ocenění si
přijela s celou rodinou a bylo
vidět, jak jsou na babičku pyšní! 

Dana Linková

Oceněná báseň 
paní Jany Rychetské:

V dubnu zhubnu

V dubnu zhubnu - těšívám se,
že budu jak vosa v pase. 
V dubnu bývá přece nejvíc
polétavých čarodějnic.
Ale na to, jestli v dubnu
doopravdy zhubnu,
nemám žádnou záruku
a nedám proto do ohně ruku.
Těšit se však na to mohu.
Nedám si přec za krk nohu,
když se mi to nepodaří.
Když si nezalétám v dubnu,
tak to zkusím s draky v září.
Když mě draci neunesou
a zapletou si ocasy
za špatného počasí,
sny mě opět poponesou
k jaru, kdy se vyčasí.
A já se budu těšit zase, 
že se stanu štíhlou v pase,
a že prostě v dubnu
při létání zhubnu.
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Extáze
Vzhled: tablety různé barvy

s vyraženými logy, značkami,
kapsle s práškem, někdy i ve
formě roztoku.

Účinky: extáze patří svými
účinky na rozhraní stimulačních
a halucinogenních látek, obecně
se tedy dá říci, že mohou způsobit
povzbuzení, ale i halucinace.
Dalším účinkem je zvýšení schop-
nosti vcítit se do druhého člověka.
V první fázi účinku extáze může
způsobit neklid, zvýšení srdečního
tepu. V další fázi mizí neklid
a nervozita, nastává zlepšení nála-
dy, zostření vnímání a povzbuzení
organismu. Účinky nastupují
obvykle během jedné hodiny
a trvají 4-6 hodin, někdy i více. Po
odeznění účinků, především pak
druhý den, se může dostavit
„kocovina“, která se často proje-
vuje smutkem, depresivními
stavy, únavou. Tento stav může
vydržet i více dní. Při dlouhodo-
bém zneužívání extáze se tyto
stavy prodlužují a získávají na
intenzitě.

Užívání: ústní, (někdy i šňu-
pání).

Rizika: závislost vznikající na
extázi je psychického rázu a obvy-
kle je spojovaná s prostředím, ve
kterém člověk užívá (party, přáte-
lé apod.). Ostatní dny, kdy k užití
extáze nedochází, pak obvykle
postrádají smysl a jedinou radost
přináší opětovné užití. Dlouho-
dobé užívání pak může přinést
toxické psychózy, deprese, hubnu-
tí, ztrátu zájmů a v ojedinělých
případech na následky výše jme-
novaných rizik dochází i k trvalé-
mu poškození organismu.

Předávkování: hrozí zejména
v případě, kdy uživatel neodhadne

účinky konzumované extáze a uži-
je tablet více, ve snaze zintenziv-
nit prožitek. Největší nebezpečí
v tomto případě nepředstavuje
přímo MDMA (účinná látka), ale
příměsi, které jsou v tabletách
obsaženy a které mohou vést až ke
smrti (DOB, PMA a další). Časté
jsou kolapsy organismu vyvolané
jeho přehřátím, dehydratací a cel-
kovým vyčerpáním, zvracení,
závratě apod.

Kontaktovat nás můžete na
následujících telefonních číslech
a adresách:

Sběr odhozených injekčních stří-
kaček, výměnný program a pora-
denství pro uživatele návykových
látek přímo v Lysé nad Labem:
Tel.: +420 724 087 925 - Míša,
Míša, Zuzana, Ondřej, Lukáš
V Lysé nad Labem jsme každé
úterý od 12:00 do 16:00
e-mail:
streetwork@os-semiramis.cz

Poradenství pro uživatele,
rodiče a blízké osoby, zprostřed-
kování léčby apod.:

K-centrum Nymburk
Adresa: Velké Valy 995, 
288 02 Nymburk
tel: +420 325 514 424
email:
k-centrum@os-semiramis.cz
denně od 10 do 17 hod, 
pátek od 10 do 16 hod

K-centrum Mladá Boleslav
Adresa: Ptácká 162, 
293 01 Mladá Boleslav
Tel: +420 326 303 468 
e-mail: 
k-centrum-mb@os-semiramis.cz
denně od 10 do 17 hod

Prodám starší rodinný dům 4+1 v centru Lysé n. L. 
k bydlení nebo podnikání do 2.9 mil. Tel. 724 062 993

Prodám PIANINO zn. Dalibor za 12 000 Kč. 

Tel.: 284 681 630

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

Červen 2009

Pro registrované pacienty těchto lékařů:

Po 1.6. MUDr. Čerňanská
Út 2.6. MUDr. Matasová
St 3.6. MUDr. Chocholová
Čt 4.6. MUDr. Dáňová
Pá 5.6. MUDr. Čerňanská
So 6.6. MUDr. Matasová
Ne 7.6. MUDr. Matasová
Po 8.6. MUDr. Čerňanská
Út 9.6. MUDr. Matasová
St 10.6. MUDr. Chocholová
Čt 11.6. MUDr. Dáňová
Pá 12.6. MUDr. Matasová
So 13.6. MUDr. Čerňanská
Ne 14.6. MUDr. Čerňanská
Po 15.6. MUDr. Čerňanská
Út 16.6. MUDr. Dáňová
St 17.6. MUDr. Chocholová
Čt 18.6. MUDr. Dáňová

Pá 19.6. MUDr. Dáňová
So 20.6. MUDr. Chocholová
Ne 21.6. MUDr. Chocholová
Po 22.6. MUDr. Dáňová
Út 23.6. MUDr. Chocholová
St 24.6. MUDr. Chocholová
Čt 25.6. MUDr. Dáňová
Pá 26.6. MUDr. Chocholová
So 27.6. MUDr. Dáňová
Ne 28.6. MUDr. Dáňová
Po 29.6. MUDr. Chocholová
Út 30.6. MUDr. Matasová
St 1.7. MUDr. Chocholová
Čt 2.7. MUDr. Dáňová
Pá 3.7. MUDr. Chocholová
So 4.7. MUDr. Matasová
Ne 5.7. MUDr. Matasová

Fokus Nymburk - centrum
sociální rehabilitace

Fokus Nymburk poskytuje své
služby od února 2009 a pracuje
s lidmi s duševním onemocněním.
Mezi hlavní cíle centra sociální
rehabilitace patří podpora klientů,
posílení jejich sebedůvěry a moti-
vace k osobnímu rozvoji. Dále je
činnost centra zaměřena na obno-
vení a zdokonalení sociálních
dovedností lidí s duševním one-
mocněním, udržení jejich psychic-
ké rovnováhy a v neposlední řadě
smysluplné naplnění dne. Klienti
se mohou v rámci dílny zapojit do
různých činností, jako je například
výroba svíček, výroba šperků,
malování na sklo nebo textil, bati-
kování hedvábí, tkaní, drátkování,
drhání, práce se dřevem, výuka na
PC, využití internetu, nebo si
mohou jen tak posedět u kávy
a popovídat si o svých problé-
mech. Centrum také pořádá výlety
za kulturou a do přírody. Vedle

těchto činností dále nymburský
Fokus nabízí sociální poradenství.
Pracovníci tak mohou lidem
pomoci při jednání s úřady, vyhle-
dávání dalších služeb a při řešení
obtížných sociálních situací.
V blízké době by měl vzniknout
terénní tým, který bude klienty
navštěvovat v jejich domově
a pomáhal v jejich opětovném
zapojení do společnosti. 

Centrum je otevřeno každý
všední den od 10 do 16 hodin
a sídlí na adrese Palackého 449/64
(bývalý městský úřad) v Nym-
burce. 
Kontakty

Tel.: Veronika Křičková
(vedoucí) - 775 532 026, Jana
Valičková (terapeut) - 775 562
036, Eva Plesarová (terapeut) -
8775 562 037 
e-mail: nymburk@fokus-mb.cz
www.fokus-mb.cz

Vyhláška č. 65/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 537/2006., 
o očkování proti infekčním nemocem

nabyla účinnosti dne 12. 3. 2009

od toho dne platí podle vyhl. č. 65/2009 Sb. § 3

- zrušení přeočkování 11letých dětí proti tuberkulóze
- neprovádí se kontrola jizvy po očkování proti tuberkulóze u kojenců 

a tyto děti nejsou zvány na přeočkování ve 2 letech
Z toho vyplývá, že není nutné dostavovat se za tímto účelem 

do kalmetizačních středisek, které tyto výkony dříve prováděly.
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Motto: „Kolik jazyků znáš, tolikrát jsi člověkem!“

Výuka jazyků, Masarykova ulice 299, 289 22 Lysá n. L.
(u nádraží vedle prodejny potravin)

ANGLIČTINA - NĚMČINA -
FRANCOUZŠTINA - ŠPANĚLŠTINA
- ITALŠTINA - RUŠTINA - ČEŠTINA

jazykové kurzy * překladatelsko - tlumočnický servis

Nabízíme:

● standardní a intenzivní kurzy pro začátečníky 
i pokročilé 
- pro děti (doučovací a rozšiřující) i dospělé 

● příprava ke státním a mezinárodním zkouškám 
● firemní, dětské a víkendové kurzy
● výuka v malých skupinách s kvalifikovanými 

lektory
● konverzace s rodilými mluvčími
● čeština pro cizince 

Začátek výuky: září 2009! 

Bližší informace:
AJ - kont. osoba: Mgr. Petr Otradovský, 

tel.: 325 551 498, 728 678 993
e-mail: p.otradovsky@seznam.cz

NJ, RJ, FJ, IJ, ŠJ a ČJ pro cizince
- kont. osoba: PhDr. Dana Papáčková, 

tel.: 325 551 882, 602 620 151, 
e-mail: d.papackova@seznam.cz

Cena kurzu: předškoláci: 50,- Kč/hod,
žáci a studenti 70,- Kč/hod, dospělí 90,- Kč/hod.

Kurzovné se platí na půl roku dopředu.

Přihlášky k vyzvednutí v prodejně prádla proti 
poliklinice,v knihkupectví „Cesta“ u Plusu nebo

přímo v jazykové škole.

Projektový den v naší škole
Ve čtvrtek dne 30. 4. 2009 se

někteří z nás ocitli v místech,
která dobře znají ze svých vychá-
zek, když se vydají do lesa na
houby, ale i v místech, kde jistě
většina z nás ještě nikdy nebyla -
a to v tropickém deštném pralese.
Možná je to překvapení, ale
nikam jsme nemuseli cestovat.
Stačilo si sednout v naší škole do
třídy s číslem 101 a nechat se uná-
šet vyprávěním dětí z našich 7
skupin, které se zúčastnily od
listopadu 2008 až do 30. 4. 2009
projektu „LES.“

Na něm naše škola pracuje díky
dobré spolupráci s EKO Gym-
náziem Poděbrady, se kterou jsme
započali v loňském roce. Zde také
v loňském prvním ročníku při pro-
jektu „VODA“ jsme slavili své
první úspěchy.

Prošli jsme tak Hrabanovskou
černavu, závodiště v Lysé nad
Labem, navštívili jsme Kersko
a jeho zvířecí obyvatele. Viděli
jsme znečištěné lesy, učili jsme se,
jak se v lese chovat a jak ho dobře
poznat. V neposlední řadě jsme se
chvíli báli, ale příjemně, v mís-
tech pro nás tak zajímavých a při-
tažlivých jako jsou tropické deštné
pralesy.

Po zhlédnutí všech skupin
a zároveň všech tříd ve škole,
které svou speciální výzdobou
dotvořily celkovou atmosféru

„Lesního dne“, jsme získali pocit,
že příroda kolem nás není našim
žákům lhostejná a že se budou
sami i do budoucna snažit, aby
zůstala v co nejhezčí podobě sou-
částí jejich dalšího života.

Díky Vám všem! Především
však dětem - účastníkům projektu,
které odvedly velký kus dobré
a poctivé práce a to ve svém vol-
ném čase. Dále všem aktivně
zúčastněným učitelům, vedoucím
jednotlivých skupin, vedení školy
i rodičům, kteří své děti v této čin-
nosti podpořili. Bez spolupráce
všech dohromady by to jistě tak
dobře nedopadlo.

Byl to náročný, ale krásný
a důležitý den pro nás všechny.
Teď nás bude čekat 20. května
2009 závěrečná konference pro-
jektu „LES“, kterou bude hostit
naše škola díky úspěchu v loň-
ském roce. Přivítáme zde žáky
a učitele 18 škol z celého kraje
i zástupce pořádajícího EKO
Gymnázia Poděbrady. Tak ať se
všem daří nejméně tak dobře, jako
se nyní vydařil projektový den
nám a ať se všem u nás líbí. Naše
škola má všem určitě co nabíd-
nout.

Za všechny „lesní 
spolupracovníky“ vaše 

„lesní učitelka“
- Petra Kubalová

PODĚKOVÁNÍ 
Ráda bych touto cestou podě-

kovala sl. Ivetě Fidrantové za
upozornění na hořící prostory
v domě v noci v neděli 3. květ-
na. Všechny nás probudila, zavo-
lala záchranné sbory a tím nám
záchranila život. Také děkuji

záchranným sborům ČR, hasi-
čům, státní a městské policii za
rychlou a skvělé odvedenou
práci.

Za všechny spolubydlící
Litol 468 

vděčná Mariola Světlá

Zveme Vás na 

DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ

Dětský domov Milovice oznamuje, že u příležitosti 50. výro-
čí vzniku domova pořádá DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
a současně oslavu DNE DĚTÍ. Srdečně zveme všechny přá-
tele domova, bývalé pracovníky a lidi dobré vůle v sobotu 
6. června 2009 dopoledne od 9 hodin do 11 hodin a odpo-
ledne od 13 hodin do 17 hodin

Přijďte si s námi zasoutěžit na zahradě, pohrát si nebo popo-
vídat. K příjemnému poslechu bude odpoledne hrát

„Country skupina Sunny Side“.

Na setkání s Vámi se těší děti a pracovníci
Dětského domova Milovice
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Spalovna je vleklý problém
V dubnovém čísle Listů vyšly

dva články o spalovně nebezpeč-
ných odpadů provozované dnes
firmou BDW Line. První pod
názvem „Spalovna včera, dnes -
a zítra?“, ve kterém tajemník MěÚ
Miloš Dvořák srhnul historii spa-
lovny, a druhý „Co se již do člán-
ku o spalovně nevešlo“ od
duchovního otce spalovny v Lysé
nad Labem a současného místos-
tarosty Tomáše Sedláčka (KDU-
ČSL). V obou chybějí některé
důležité momenty jak z historie,
tak ze současnosti spalovny.

Druhý článek napadá občanská
sdružení, která proti spalovně
vystupovala ze šíření poplašných
zpráv a skrytého prosazování sklá-
dek. Se šířením poplašné zprávy
neuspělo město (tedy hlavně
Tomáš Sedláček jako zastupitel)
v roce 2004, když podalo u Policie
ČR trestní oznámení pro její šíře-
ní. Pokud Arnika něco propaguje,
pak je to prevence vzniku odpadů
a jejich recyklace. Aktivně vystu-
puje proti skládkování odpadů.

Spalovna nebezpečných odpa-
dů není o nic méně problematic-
kým zařízením, než tomu bylo
v roce 2002, kdy jsme zahájili
kampaň proti jejímu spuštění do
plného provozu. To se do jisté
míry podařilo, protože několik
posledních let spalovna fungovala
jen kvůli měřením emisí zhruba
čtrnáct dní až jeden měsíc v roce,
anebo, jak píše Miloš Dvořák,
nepálila vůbec žádný odpad. A to
přesto, že má stavební povolení
i kolaudační rozhodnutí. Její pro-
voz se prostě nevyplatí. Vyplatil
by se za cenu pálení odpadů, které
jsou velice problematické (z výro-
by munice) anebo na ně není spa-
lovna vybavena (odpady s vyso-
kým obsahem polychlorovaných
bifenylů). Současně spalovna
potřebuje postavit se souhlasem
města parovod a učinit tak Lysou

na svém provozu závislejší. Pálit
komunální odpad se spalovně roz-
hodně nevyplatí a když, tak jedině
doplňkově.

Spalovna je při svém provozu
významným zdrojem dioxinů,
které buďto unikají do ovzduší
anebo se kumulují v odpadech
z čištění spalin (popílcích či sor-
bentu). Právě v souvislosti se sle-
dováním těchto látek Miloš
Dvořák ve svém článku mimo jiné
napsal, že studie zadaná krajem
v roce 2003 „shromáždila řadu
vzorků zvířecích tkání a vyhodno-
tila vzorky od 15 mužů, kteří

dlouhodobě žijí v Lysé nad Labem
a konzumují produkty z domácího
chovu“. Ani jedno není úplná
pravda. Muži, kteří poskytli krevní
vzorek, nikdy nepracovali ve spa-
lovně nebezpečných odpadů a ve
sledované lokalitě žili nejméně 5
let. Jak se v samotné studii konsta-
tuje: „Konzumaci potravin živo-
čišného původu (hlavní zdroj
expozice sledovaným látkám)
z místních zdrojů během posled-
ních 10ti let uvedlo 11 responden-
tů.“ Studie však už neříká, v jaké
míře a ani nevyhodnocuje závis-
lost množství zjištěných koncent-
rací dioxinů a PCB v krvi na kon-
zumaci potravin z doma chova-

ných zvířat.
Koncentrace dioxinů a PCB

u jednotlivých mužů značně kolí-
saly a u pěti z nich byly velice
vysoké (viz graf). Ze studie se
nedozvíte, proč.

Vzorky zvířat anebo vajec
z domácích chovů se studie neza-
bývala vůbec. Na otázku, proč
tomu tak je, odpověděl v roce
2004 tehdejší náměstek
Středočeského kraje František
Vácha (KDU-ČSL): „Nebudeme
řešit problémy chovatelů domá-
cích zvířat za peníze daňových
poplatníků.“ Vysoké koncentrace

dioxinů se přitom našly jak
v několika vzorcích drůbeže (ani
zdaleka nešlo jen o jednoho
kohouta) zadaných Arnikou, tak
ve vzorcích drůbeže a zvěře zada-
ných městem Lysá nad Labem.

V přehledu historie chybí také
připomenutí, že původní vlastník,
firma Rean, byl personálně pro-
pleten s firmou Ekobo (pozdější
Nestrel), která ztratila neznámo
kam 40 tun odpadů s toxickými
PCB a skladovala je nešetrně
v Mratíně. Dekontaminaci skladu
ve výši několika milionů Kč nako-
nec místo Nestrelu uhradil stát.
Tentokrát ani panu náměstkovi
Váchovi nevadilo, že se chyba

soukromého subjektu hradí
z peněz daňových poplatníků.

Nejpodstatnější v současnosti
je, zda BDW Line skutečně „dotá-
hla do konce technologii spalování
tak, aby byly trvale dodržovány
evropské limity“, jak ve svém
článku píše Miloš Dvořák?
Odpověď zní ne. Jinak by nemuse-
la přistoupit k rekonstrukci,
respektive výměně filtrů k zachy-
cování dioxinů. V roce 2006 dosta-
la BDW Line od České inspekce
životního prostředí pokutu 300
tisíc korun za překročení emisního
limitu pro dioxiny. Neuspěla ani se
svým odvoláním proti verdiktu
inspekce.

Už v roce 2003 požadovaly
Česká inspekce životního prostře-
dí a Krajský úřad Středočeského
kraje dostavbu spalovny o sklad
nebezpečných odpadů a silo na
popílky. Spalovna zatím vůbec
nezahájila jejich stavbu, přestože
na ni proběhl v roce 2004 proces
posuzování vlivů na životní pro-
středí. V jeho závěru vydalo
v březnu 2005 MŽP ČR stanovis-
ko, jehož platnost už mezitím měla
vypršet. BDW Line by tedy pro
dostavbu měla znovu požádat
o posouzení vlivů na životní pro-
středí. Bez skladu pro nebezpečné
odpady a patřičného zabezpečení
odvozu odpadů z čištění spalin
obsahujících vysoké koncentrace
dioxinů, těžkých kovů a dalších
látek by spalovna neměla získat
ani integrované povolení, o které
zažádala. Její vybavení dodnes
neodpovídá nejlepším dostupným
technologiím. Není to dnes už
žádné Ferrari, ale spíše Škoda MB
1000 a patří leda do technického
muzea. Třeba by jako muzeum
vydělávala městu víc.

RNDr. Jindřich Petrlík,
vedoucí programu 

Toxické látky 
a odpady sdružení Arnika

NON
STOP

instalatéři
topení, voda, plyn,
čištění kanalizace

Tel.: 732 534 864

ŽALUZIE - HORIZONTÁLNÍ,

VERTIKÁLNÍ

Sítě proti hmyzu, rolety

Václav Krejza
Tel.: 603 700 237

V Y H L A Z O V Á N Í  V R Á S E K

Kosmetika
Milovice
Od 1.4. nově ošetření

MULTIFUNKČNÍM PŘÍSTROJEM

intoforéza, vacupress,
ozónizér.

Nabízíme kosmetická ošetření 
a masáže lávovými kameny.

tel. 733 178 658, Pavla Olachová, 5. května 267 Milovice
www.kosmetikamilovice.cz
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A tohle jste viděli III.
Nestává se často, že bych na

stránkách Listů kritizoval, ale jak
čtenář jistě pochopí, jsou věci,
které nelze pominout. V dubnu se
na mne obrátila paní z Litole.
Požádala mne, abych upozornil na
vandaly ve městě, kteří ničí před-
zahrádky domů i truhlíky na
oknech. Jako nadšeného zahrád-
káře ji to trápí a nás ostatní ve
svém důsledku vlastně také. Ke
zklamání paní jsem jí odvětil, že
nic takového psát nebudu.
Vandalství a hlouposti je všude
kolem nás plno, tak proč ještě do
Listů. 

A hle! Druhý den jsem obdržel
usnesení Policie ČR o odložení
věci - poškození městských stro-
mů, protože se nepodařilo zjistit,
kdo byl ten vandal. Celá věc se
týkala naprosto nepředstavitelné
drzosti. V Mírové ulici město
v roce 2007 vysadilo 10 stromů

pestrolistých javorů mléč. Byly to
pěkné stromy o obvodu kmene
12 cm a výšce asi 4 m. Účelem
výsadby bylo tuto nepěknou ulici
oživit, přistínit a omezit množství
polétavého prachu, který se na
Litol žene z betonové pouště pře-
kladiště vozů společnosti ARS
Altmann Praha, spol. s r. o. Výsle-
dek snahy města na sebe nenechal
dlouho čekat. V lednu 2009 byly
před zahradou domu č. p. 152
v Mírové ulici uříznuty dva stro-
my a v únoru byly další dva
v koruně zničeny. Výsledkem je
škoda za 14.000,- Kč. Za tuto
částku mohly být pořízeny např.
lavičky v Zámecké ulici. Asi
nebudou. Město musí za zničené
čtyři stromy provést odpovídající
náhradu a to na stejném místě.
Otázka je, jak dlouho na měst-
ském pozemku vydrží.
Za odbor ŽP Stanislav Svoboda

Za Lysou krásnější XXIII.
Blíží se Lyský Montmartre,

a tak se někteří snaží Žižkovu ulici
vyšperkovat a pro obětavé organi-
zátory zajistit pěkné kulisy. Pravda
někde je to hrůza, ale jinde se
vlastnící snaží. Při jarní obhlídce
terénu mne zaujala výsadba na
doslova miniaturním prostranství
kolem bran-
ky na zahra-
du domu
č. p. 1104,
kde byla
v y s a z e n a
pnoucí směs
b ř e č ť a n u
a rdesna
baldšuánské-
ho (Fallopia
baldschuani-
cum). Asi
nějak takto
mohla vypa-
dala branka
do pohádko-
vé kocouro-
vy zahrady
pana Trnky. 

Tradičně
prvotřídní je
záhon růží,
n í z k ý c h
n e t ř e s k ů
( S e m p e r -
vium sp.),
d v o u l e t k y
proskurníku
( A l c e a
rosea) a hle-
d í k ů
( A n t ir r h i -

num majus) před domem č. p.
400. Tento dům i s předzahrádkou
patří k mým nejoblíbenějším.
Zajděte se sem při západu slunce
podívat - uvidíte sluneční paletu
z jihofrancouzské Provence.

Za odbor ŽP 
Stanislav Svoboda

Barvičkový den
V sobotu 16. 5. 2009 od 15.00

hodin uspořádalo Mateřské cent-
rum Parníček v bývalém pionýr-
ském areálu v Čechově ulici akci
nazvanou Barvičkový den. 

Na začátku dne to sice vypada-
lo, že odpoledne, na které bylo
připravené představení plné pohá-
dek a soutěže pro děti, se bude
muset kvůli dešti přesunout na
neděli, ale vše nakonec dobře
dopadlo. 

Děti i jejich rodiče nejprve
zhlédli představení Liduščina
divadla „Rozpustilý kabaret“
v délce 45 minut; do několika
veselých pohádek podle Ezopo-
vých bajek s písničkami byli
zapojeni i děti a rodiče, a tak
o rozjasněné tváře všech přítom-
ných nebylo nouze.

Následně se děti samy či za
pomoci dospělých vrhly do další-
ho připraveného programu - mimo

jiné si vyrobily růžičku z krepové-
ho papíru, projely slalom na
motorkách, třídily barevné kulič-
ky podle barev, zaskákaly si paná-
ka. Nechyběla ani
výroba pejska, žirafy
či kytičky z balónku;
některým z nás se
sice nepodařilo vy-
tvarovat balónek do
zamýšleného tvaru,
dětem však tato
maličkost vůbec
nevadila. A konečně
na Barvičkovém dnu
nesmělo chybět ani
malování na obličej.
Děti se během chvil-
ky proměnily např.
v kočičku, pejska,
lva, tygra; ty méně
odvážné ratolesti
odešly alespoň
s obrázkem kytičky,

hvězdičky či motýlka na tvářič-
kách.

Mateřské centrum Parníček
děkuje všem, kteří v sobotu přišli

a oslavili s námi den rodiny. Příští
rok se na Vás všechny budeme
zase těšit!

MC Parníček
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Prof. Dr. Bedřich Hrozný - Objevitel prapůvodu výroby piva

Bedřich Hrozný studoval a pra-
coval v mnoha zahraničních uni-
verzitách a muzeích, například na
univerzitách ve Vídni, v Berlíně či
v Britském muzeu v Londýně
anebo v muzeu v Cařihradě, usku-
tečnil mnoho přednášek nejen
v naší zemi, ale i v zahraničí.

První vědecká publikace profe-
sora Bedřicha Hrozného vyšla již
v roce 1902. Celkem sepsal přes
200 titulů, přičemž se ve svých
pracích hlavně orientoval na staro-
věkou Mezopotámii a Malou Asii,
ale neopomenul ani další země, ke
kterým patří starověký Egypt,
Kréta a Indie.

Na podzim roku 1901 odešel
doktor Bedřich Hrozný s jedno-
ročním stipendiem, ve výši 250
zlatých, které mu udělilo rakouské
c. k. ministerstvo školství na
doporučení a s přímluvou profeso-
ra Davida Heinricha Müllera, do
Berlína. Další doporučení obdržel
také od svého učitele z c. k. vyšší-
ho reálného gymnasia v Kolíně
profesora Justina V. Práška.
V Berlíně začal doktor Bedřich
Hrozný působit u assyriologa pro-
fesora Friedricha Delitzscheho
(1850-1922), kterého považoval
za znamenitého učitele, a to i přes
skutečnost, že kvůli jeho velké
nahluchlosti nebylo snadné se
s ním pořádně dorozumět. Zde
vznikla jeho práce „Zum
Geldwesen der Babylonier“,
pojednávající o peněžním systému
starých Babylóňanů. Profesor
Delitzsche po jejím přečtení
uvedl, že tato práce obsahuje veli-
ké bohatství myšlenek a má svižný
styl.

O Bedřicha Hrozného se poté,
co vydal práci o peněžním systé-
mu starých Babylóňanů, začal
zajímat poslanec parlamentu,
český historik a univerzitní profe-
sor Jaroslav Goll, který později
projevil zájem o práci Hrozného
na české univerzitě pražské, kde
měl převzít mimořádnou stolici
pro dějiny starého Orientu.
Profesor Jaroslav Goll usiloval
spolu s několika českými vědci
a členy parlamentu o zřízení
Katedry orientalistiky na naší uni-
verzitě v Praze, ale c. k. minister-
stvo kultury a vyučování tuto

žádost odmítlo, a to i přes skuteč-
nost, že veškeré finanční výdaje
s tímto projektem ponese česká
strana prostřednictvím architekta
a stavitele Josefa Hlávky. V sou-
vislosti s těmito
kroky vešel také
v osobní styk
s profesorem Ru-
dolfem Dvořá-
kem a profeso-
rem T. G. Masa-
rykem.

Hrozný začal
s h r o m a ž ď o va t
materiály, aby
mohl vypracovat
habilitační práci
o nejstarších
b a b y l ó n s k ý c h
dějinách. Využil
k tomu nejen
materiály z archívů sumerských
chrámů, ale i babylónské texty. 

V roce 1905 habilitoval Bedřich
Hrozný na vídeňské univerzitě
jako soukromý docent pro semit-
ské řeči se zvláštním zřetelem ke
studiu klínového písma, s možnos-
tí přednášet na c. k. Vídeňské uni-
verzitě, přičemž i nadále zastával
funkci knihovníka. Zaměstnancem
univerzitní knihovny byl až do
konce roku 1918.

Při zpracování podkladů se nej-
dříve zaměřil na zpracování hos-
podářských textů, které byly do té
doby ze strany assyriologů opomí-
jeny i přes skutečnost, že v úrodné
Babylónii bylo zemědělství znač-
ně rozšířeno a hrálo zde význam-
nou roli. Hrozný zpracovával
materiály týkající se pěstování
a zpracování obilí, přičemž určil
všechny druhy obilnin ze 3. tisíci-
letí př. n. l. Popsal zde i jednotlivé
druhy mouky a přípravu chleba
a kaše. Podal důkazy o pěstování
lnu, sezamu, čočky, vinné révy,
datlí, jablek, granátových jablek
a v neposlední řadě přinesl také
informaci o nejstarších pivních
receptech z 25. a 24. století př. n. l.
Pivo, k jehož pití používali stébla,
se zhotovovalo ze sladu, přičemž
k velmi rozšířeným se řadilo „pivo
husté“, „pivo černé“ a „pivo čer-
vené“. V roce 1913 zveřejnil
výsledky své práce ve spise „Das
Getreide im alten Babylonien“, tj.

Obilí ve Staré Babylónii, který
vydala vídeňská akademie.

Dále Bedřich Hrozný dokázal
na základě zpracování hospodář-
ských dokumentů starých Sumerů

a Babylóňanů,
že staroegyptská
kultura byla
závislá na
sumersko-baby-
lónské kultuře.
V mnoha obo-
rech lze tuto
skutečnost doká-
zat a v některých
oborech ji lze
považovat za
velice pravděpo-
dobnou. Jako
příklady uvádí
Bedřich Hrozný
orbu, vaření

piva, hrnčířství, sochařství, stavi-
telství, zpracování kovů, nábožen-
ství a zřejmě i písmo.

Jako důkaz uvádí například
slovo pivo, které v egyptštině zna-
mená „chekt“ a v babylónštině
„chíku“, přičemž i způsob vaření
piva či kvašení ječného anebo pše-
ničného chleba je v obou zemích
stejný. Také i džbán sládků
v Babylónii i v Egyptě míval stej-
né označení - v babylónštině
„namzítu“ a v egyptštině „nam-
šet“.

Bedřich Hrozný v knize Obilí
ve staré Babylónii popisuje obilí
ve starém Orientu nejen v celku,
ale soustřeďuje se zde především
na starou Babylónii. Dále v tomto
díle rozebírá zpracování a využití
obilovin, přičemž pojednává v jed-
notlivých kapitolách zvlášť
o mouce, chlebu a dalších pokr-
mech a také o výrobě piva. Při
zpracování tohoto tématu vychá-
zel z klínopisných tabulek, jejichž
obsahem byly především hospo-
dářské texty správ velkostatků,
skladů, chrámů a dalších institucí.
Na statcích, které patřily chrá-
mům, se pěstovalo velké množství
obilí, zeleniny, ovoce, choval se
dobytek, pálily se cihly a také
vyrábělo pivo.

V souvislosti s výrobou piva se
několikrát sešel s Bedřichem
Hrozným příslušník pivovarského
cechu Ing. F. V. Konečný, který

napsal článek s názvem „Nejstarší
doklady o přípravě piva lidstva
vůbec“, jež vyšel v pivovarském
a sladařském časopise Kvas dne 4.
října 1946.

Do počátku 20. století byl za
kolébku výroby piva považován
Egypt. Později bylo ale na základě
archeologických nálezů a překladů
klínopisných tabulek z období let
2800 až 2500 př. n. l. potvrzeno,
že výroba piva pochází
z Babylónie, kde se připravovalo
již dávno před rokem 2800 př. n. l.
- obilí se v Babylónii pěstovalo již
v 5. a 4. tisíciletí př. n. l. Zde se
vyrábělo pivo nejen pro domácí
účely, ale také ve velkém, a to za
použití v podstatě stejných suro-
vin, které se při výrobě piva pou-
žívají dnes. 

Na správách velkostatků se
vedly podrobné záznamy, které se
týkaly především příjmů a výdajů.
Součástí chrámových statků býva-
la také průmyslová výroba, ke
které patřily mlýny, cihelny, tkal-
covny, koželužny a pivovary.
Písemné doklady z Babylónie
potvrzují vědomosti o ječmeni,
dvouzrnné pšenici, prosu, chlebě
i pivu, které vyráběli nejen z ječ-
mene, ale i z dvouzrnné pšenice,
popřípadě z nich dělali směsi. 

Záznamy na klínopisných
tabulkách uvádějí mimo jiné také
množství obilnin, které bylo přidě-
lováno připravovačům pivních
chlebů, které byly výchozím pro-
duktem při výrobě piva, jež
v sumerštině znamená „kaš“
a v akkadštině „šikaru.“ Piv exi-
stovalo několik druhů. Pšeničné
pivo, s vodou míchané pivo, jemné
pivo, sladké pivo, jemné světlé
pivo, jemné černé pivo, dobré
černé pivo, červené pivo, pšeničné
míchané pivo, husté pivo, prvo-
třídní pivo, pivo z loupané pšenice,
aj. Piva dříve připravovaná měla
většinou podobu hustého syrupu.
Piva, která byla připravovaná z již
hotových piv, byla hutnější než
obyčejná. Existovala i piva tak
hustá, že se nepila, ale stala se
z nich pochutina, která byla vyrá-
běna z dvouzrnné loupané pšeni-
ce. A co se týče sladu, tak ho znali
staří Sumerové již na počátku 

PROF. DR. BEDŘICH HROZNÝ (6. 5. 1879 LYSÁ NAD LABEM - 12. 12. 1952 PRAHA), KTERÝ V ROCE 1915 ROZLUŠTIL
CHETTITŠTINU A PODÍLEL SE VĚTŠÍ ČI MENŠÍ MĚROU NA ROZLUŠTĚNÍ HIEROGLYFICKÉ CHETTITŠTINY, PROTO-
INDIČTINY A KRÉTŠTINY BYL JEDNÍM Z MNOHA ČECHŮ, KTERÝ SE ZASLOUŽIL O POZNÁNÍ MINULOSTI LIDSTVA
A ZÁROVEŇ I O ZVIDITELNĚNÍ NAŠÍ ZEMĚ V ZAHRANIČÍ V OBLASTI ORIENTÁLNÍCH VĚD. ČEŠI, JAKO NAPŘÍKLAD PRO-
FESOR BEDŘICH HROZNÝ, SI ROZHODNĚ ZASLOUŽÍ VÍCE NAŠÍ POZORNOSTI A MĚLI BY V NÁS PĚSTOVAT A UPEVŇOVAT
HRDOST I V TOM SMĚRU, ŽE ČESKÝ NÁROD, KTERÝ JE SICE MALÝ POČTEM, DOKÁŽE BÝT VELKÝ A VELMI VÝZNAMNÝ,
A TO SVÝMI ČINY A POCTIVOU PRACÍ.

Pokračování na str. 24
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3. tisíciletí př. n. l. Sumerská
a assyrsko-babylónská pivovarská
názvosloví znala například
i pojmy jako slad, drtič sladu, sla-
dovník, klíčící slad, sládek, jemná
sladová moučka, dobře naklíčená
loupaná pšenice, pivní usazenina
a další.

K výrobě černého piva bylo
použito jak loupané dvouzrnné
pšenice (necelá pětina), tak i ječné
výrobky, ke kterým patřily pivní
chleby, GAR-tam-ma chleby
a slad. Kromě černého piva existo-
valo i tzv. dobré černé pivo, kde
tvořil podíl loupané dvouzrnné
pšenice jednu čtvrtinu. Při výrobě
červeného piva se používaly pivní
chleby, loupaná dvouzrnná pšeni-
ce (necelá jedna čtvrtina přísad)
a drcený slad. Při výrobě prvotříd-
ního piva tvořila přísada loupané
dvouzrnné pšenice 1/4 až 1/3.

U hustého piva to byla 1/3 dvou-
zrnné loupané pšenice. 

Čím větší byla přísada dvou-
zrnné pšenice při výrobě piva, tím
bylo pivo dražší. Bedřich Hrozný
nenašel pivní recepty, kde by byl
podíl dvouzrnné pšenice větší než
výše uváděná 1/3 podílu. Při pla-
cení za pivo se tehdy používalo
stříbro.
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ve IV. tisíciletí před Kr. Národní
listy LXXIX/119, 30. dubna 1939,
str. 13. 
Bedřich Hrozný, Okolo babylon-
ské věže. Národní listy LXXX/146,
2. června 1940, str. 9.
Miroslav Slach, Můj starý dobrý
Orient - Expres. Praha 2000
(Akcent).
Konečný, F. V, Nejstarší doklady
o přípravě piva lidstva vůbec.
Kvas, LXXIV/74, 4. října 1946, str.
297 - 304.
Vojtěch Zamarovský, Za tajem-
stvím říše Chettitů. Praha 1964

(Mladá Fronta).
Jiří Prosecký, Bibliography of
Bedřich Hrozný. Archiv Orientální,
1999, number 4, volume 67, str.
459-499.
Hana Macešková, Materiály
k dějinám klínopisu na Univerzitě
Karlově I. Chatreššar 2002 -
2003. Praha 2003, s. 4 - 48.

Prameny:
Polabské muzeum - Muzeum
Bedřicha Hrozného v Lysé
n. Labem.
Kancelář prezidenta České repub-
liky - Archiv Pražského hradu.
Masarykův ústav a Archiv
Akademie věd České republiky.
Ústav dějin a archivu Univerzity
Karlovy v Praze.
Ústav srovnávací jazykovědy
Univerzity Karlovy v Praze.
The British Museum, London.

Ing. René Kopecký

Pokračování ze str. 23

Hurá do krajiny!
Takto zazněla závěrečná pobíd-

ka na přednášce prof. PhDr. Evy
Semotanové, DrSc. z Historického
ústavu akademie věd ČR, která
připravila v sobotu 18. 4. 2009
v Městské knihovně pro zájemce
přednášku o barokní krajině. Pro
Lysáky bylo potěšitelné, že byla
řeč především o Lysé a Kuksu,

i když prostor dostala i Valdštej-
nova krajina a šlikovská Marián-
ská zahrada.

Kdo chtěl, mohl dopolední
přednášku doplnit výletem. Na
úvod starosta města Mgr. Jiří
Havelka jemně perlivou dobrou
vodou pokřtil nový odpočinkový
dřevěný altán u lip Pěti královen
Za zámkem. Jeho přání, aby altán
vydržel dlouho, jsme samozřejmě
sdíleli, ale znáte to. 

Poté jsme vyrazili do Dvorců.
Někdo na kole, jiný pěšky, starší
autem a mladší se psy - jak kdo
chtěl. Sraz u dvorecké hospody

byl jasný (neboť málokdo by trefil
na poprvé na místo druhého altá-
nu). Leč podařilo se. Na místě
bývalé poustevny sv. Františka
(z počátku 18. století) jsme se set-
kali s dalším hostem, kterým byl
Ing. Zdeněk Žára. Ten za Lesy ČR
pokřtil druhý altán. Současně
s tím byla odhalena i informační

tabule, která v základních bodech
turistu seznámí s místní historií.

I ve Dvorcích se křtilo dobrou
vodou. Avšak potom přišlo na
řadu bílé víno a čokoládové bon-
bóny pro účastníky výletu. Nad
kelímkem (do terénu vhodnější
než sklo), jsme si s našimi vzác-
nými hosty ještě popovídali,
vyzkoušeli lavičky a pak se jarní
krajinou odebrali domů. 

Za pořadatele nám přeji, aby-
chom si oba altány nerušeně užili.
Možná se u nich opět setkáme. 

Za odbor ŽP 
Stanislav Svoboda

P Ř E D N Á Š K Y  P R O  T Ě H O T N É

Téma:
Dentální hygiena

Problémy v dutině ústní během těhotenství
- zvýšená kazivost zubů

- těhotenská gingivitis - zánět dásní
- parodontitída

- nejčastěji kladené otázky - objasnění
- správná péče o dutinu ústní během těhotenství …

- co nezapomenout do porodnice
- péče o novorozence

Přednášející: Bělská Klára, DiS. 
diplomovaná dentální hygienistka

Místo konání: ordinace MUDr. Duškové
ZŠ J. A. Komenského, Lysá n. L.

(za školní jídelnou Eurest)
Cena: 75 Kč 

1 přednáška 15 míst
Objednání na tel 602 604 575

Termín: 9. 6. 2009 v 17.30 hodin
(cca do 18.30 hodin)
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Nezapomínejme
Připomínku této tragické doby

u mne vyvolal článek pana
Kolešky „Vzpomínka na Heydri-
chiádu“ v minulém čísle Listů.
I když jsme toto zlé období dějin
našeho národa prožívali jako děti,
jsou naše vzpomínky dosud živé.
V oněch dnech nacistického tero-
ru, který byl vystupňován po aten-
tátu na Heydricha, vrazil do dvora
našeho domu oddíl německých
vojáků. Dva z nich zůstali ve dvoře
se zbraněmi v pohotovostní polo-
ze, ostatní začali prohledávat dům.
Hledali případné ukryté osoby
a zejména zbraně. V kuchyni, kde
jsme měli skříň, troje housle, otev-
řeli všechna pouzdra a prohlíželi
je. V přilehlé místnosti, které se
říkalo komora, bylo skladováno
mimo jiných potravin též obilí na
vyvýšené podlážce. Prostor pod
touto zvýšenou podlahou též pro-

hlíželi a svítili tam baterkou. Jiní
prohlíželi stodolu a půdu, kde
bodali bajonety do uskladněného
sena a slámy. To největší zděšení
jsme však zažili druhého dne.
Mezi naší řezárnou a zahradou
sousedního domu byl dřevěný
plot, kde vznikla úzká ulička. Zde
našel druhého dne náš tatínek
odložené zbraně. Byla to armádní
pistole a vojenský bajonet, vše
v perfektním stavu. S největší
pravděpodobností to tam položil
náš soused, bývalý důstojník čs.
armády. Hrůza pomyslet, co by se
stalo, kdyby hledající vojáci přišli
do těchto míst. Onen hrdina si
s tím starosti nedělal. V prvních
dnech po květnovém osvobození
čile přijížděl k domu v uniformě
kapitána čs. armády a z auta vyná-
šel balíky s čímsi, co zachránil
z německých skladů v Milovicích. 

Také druhý příběh je pro ony
dny typický. V podvečer zaklepal
kdosi na vrata našeho domu.
Venku stál člověk a prosil o skle-
nici vody. Byl očividně velmi
vylekaný, stále se kolem ustrašeně
ohlížel, zejména ve směru
k Milovicím. Vyprávěl, že je
z Konětop. Ráno do jejich vesnice
přijel oddíl německých vojáků.
Začali prohledávat domy, z nichž
některé zapálili. Když exekuci
ukončili, sebrali s sebou několik
mužů jako rukojmí a odvezli do
Milovic. Tam je celý den vyslý-
chali a nutili, aby se přiznali, že ve
vsi měli vysílačku a ukrývali
i neznámé osoby. On prý říkal, že
o ničem nevěděl, že pouze hasil
hořící domy. Co se stalo s ostatní-
mi prý neví, neboť byl vyslýchán
odděleně od nich. Teprve k večeru
ho jakýsi starší šedovlasý voják

vyzval, aby ho následoval. Odvedl
ho do brány, kde mu pohybem
ruky naznačil, aby zmizel. Šel prý
do polí, neboť se bál jít po silnici.
Neměl u sebe žádné doklady
a obával se, aby za ním nejeli.
Domníval se, že onen voják ho
propustil o své vůli. Do domu
k nám nechtěl jít. Obával se, aby
nás tím neohrozil.

To jsou tedy dva příběhy
z oněch hrůzných dnů, které jsme
tehdy prožívali. Myslím si, že by
mělo být naší povinností připomí-
nat bez nenávisti a zbytečných
emocí tyto tragické chvíle našich
novodobých dějin, neboť nejméně
dvě generace našich spoluobčanů
neměly možnost seznámit se
s dějinami našeho regionu z obdo-
bí tak smutného v naší historii.

Josef Zumr, Semily

Ad Heydrichiáda
V pátém čísle městských Listů

jsem si přečetl velice zajímavý
článek pamětníka nacistické oku-
pace. Vzpomínal v něm i na býva-
lého občana města Jana Šinkmaje-
ra, který se stal svědkem atentátu
jako cestující tramvaje v onom
osudném okamžiku přijíždějící do
dnes již neexistující libeňské
zatáčky. Jeho následný osud byl
tragický a pisatel si klade otázku,
proč se tak stalo. Jak mohlo gesta-
po zjistit jeho adresu a vypátrat
jej?

Německá důslednost a důklad-
nost byla pověstná. Vyšetřováním
atentátu na Heydricha byl pověřen
kriminální rada Heinz Pannwitz.
Ten působil od roku 1940 v Praze
jako šéf oddělení gestapa, speciali-
zovaného na sabotáže, zbraně
a třaskaviny. Své vzpomínky na
události, související s atentátem na
Reinharda Heydricha, sepsal až po
návratu ze sovětského gulagu
v polovině 50. let minulého století.

Pannwitz si v jedné zprávě
o atentátu, kterou už za války ode-
sílá do Berlína, všímá úlohy všech
zadržených lidí, kteří atentátní-
kům poskytli pomoc. Přes své
postavení jim byl nucen přiznat
osobní statečnost a zejména upo-
zorňoval na roli českých žen
v celém případu, které ho mnohdy
překvapily svou neústupností
a odhodlaností, přes jistou smrt,
která jim hrozila. Faktem zůstává,
že za účast na atentátu nebo jeho
schvalování nacisté popravili
mnoho lidí. Mimo to jako odveta
přišlo vypálení obce Lidice dne

10. června 1942 a její následné
„vymazání z mapy“, následované
o čtrnáct dní později vypálením
obce Ležáky.

Na Lidice a jejich tragédii vzpo-
míná mj. spisovatel Ota Pavel ve
své knížce životopisných črt Jak
jsem potkal ryby.

Vraťme se ale zpět k otázce, jak
se mohlo gestapo dozvědět, že

jedním ze svědků atentátu byl
právě Jan Šinkmajer. Německé
represivní složky pracovaly zcela
systematicky a zcela důkladně.
Město je obklíčeno, jednotlivé
čtvrti a domy jsou prohledávány,
na 24 hodin je zastavena vlaková
doprava. 

Je možné se dostat do Prahy,
z Prahy už nikoliv. Ještě 27. květ-
na večer prohledávají nacisté 
36 000 domů. Tato razie si vyžádá
účast 12 000 mužů ze všech uni-
formovaných jednotek, dokonce
i z řad protektorátní policie.
Nepředpokládalo se ale, že by tato

akce měla vělký úspěch, jejím
smyslem bylo dát obyvatelům
najevo, jaké riziko na sebe bere při
přechovávání pachatelů. Tutéž noc
bylo zadrženo asi 650 osob, které
se nemohly prokázat odpovídají-
cími doklady. Některé hledá česká
policie, o jiné se vyšetřovací komi-
se nezajímá, a tak jsou posléze
propuštěni.

Pravdou je, že zprávě české pro-
tektorátní policie o spáchaném
atentátu nechce věřit ani šéf praž-
ského gestapa a zpočátku se opa-
kovaně domnívá, že se jedná o žert.
Když si místo atentátu prohlédne
Heydrichův zástupce Karl
Hermann Frank, který ještě násled-
ně stihne navštívit svého šéfa
v nemocnici na Bulovce, osloví
Pannwitze otázkou: „Co nyní udě-
láme?“ Pannwitz bleskově odvětí:
„Pane ministře, chcete odplatu,
nebo vyšetření?“ Frank, který sice
tolik nenávidí Čechy, ale vidí nyní
příležitost svou aktivní účastí na

vyšetřování získat kýžené uznání
berlínských špiček, reaguje bez
zaváhání: „Přirozeně vyšetření.“

Obrat nastává, když z Berlína
dorazí na kontrolu práce vyšetřo-
vací komise sám šéf říšské krimi-
nální policie Arthur Nebe. Z jeho
hlavy totiž pochází i myšlenka,
aby úřady změnily svou strategii.
Během prvních čtrnácti dnů po
atentátu dostávají německé orgány
přes 300 otevřených i anonymních
informací, které se týkají atentátu.
Nebe podpořil Pannwitzův návrh,
aby bylo zrušeno stanné právo.
Konečně 13. června 1942 vydává
K. H. Frank prohlášení o amnestii.
Rozhodnutí nese okamžité ovoce
vyšetřovatelům gestapa: během tří
dnů přichází z české strany přes
2000 udání, z nichž významná
část přispěje k vypátrání parašutis-
tů. A zde se skrývá odpověď na
původní otázku.

Jestliže Šinkamjer všude vyprá-
věl, čeho byl svědkem, vystavil se
obrovskému riziku, které ho
možná s neopatrným, neuváženým
slovíčkem, které mohli nacisté
považovat za schvalování atentátu,
vydalo stannému soudu. Téměř
sedminásobný nárůst udání potvr-
zuje i slova důstojníků pražského
gestapa zatčených na konci války,
že bez účinné sítě konfidentů
a udávání Čechů Čechy by nikdy
nedosáhla tato nacistická tajná
policie, přes svou pověstnou bruta-
litu a bezohlednost, tak velkých
úspěchů při likvidaci domácího
odboje.

Mgr. J. Špecián
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1. Klíčový servis CMZS  
(cech mechanických zámkových systémů)

v Lysé nad Labem 
U Nové hospody 912/16;

Na litolské straně podchodu ČD; 
Út 16 - 18 hod., Čt 15 - 18 hod.
Pá 14 - 18 hod., 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

● vybrané druhy autoklíčů
● sjednocení vložek na stejný klíč
● systém hlavního a generálního klíče
● klíčařská bižuterie, visací zámky

Tomáš Sedláček Telefon: 325 510 230
IČ: 45068593 večer: 325 561 144
nejsem plátcem DPH mobil: 604 949 944

e-mail: sed.tom@seznam.cz
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Voříškiáda v Psí škole

Dne 1. 5.
2009 od devíti
hodin ráno
bylo v Psí
škole SUPER-
PES v Lysé

nad Labem rušno. Konala se zde
výstava voříšků a psů bez rodo-
kmenu. Sešlo se celkem 55 psů,
z toho se představilo 9 pejsků
z místního útulku. Ti byli označe-
ni mašličkami, a kdo hledal psího
kamaráda, měl možnost si hned
nějakého vybrat.

Na úvod voříškiády nám zatan-
covala teprve devítiletá Kája Šon-
ská se svým voříškem Minim dog-
dancingovou sestavu na písničku
Včelí medvídci a sklidila velký
potlesk. Poté už začalo posuzová-
ní krásy. Porota, která se skládala
z paní Čápové, ošetřovatelky psů
v útulku v Lysé, paní veterinářky
MUDr. Michaely Oravské, psí
kadeřnice Romany Hanouskové
a starosty města Lysé nad Labem
Mgr. Jiřího Havelky, posuzovala
velmi přísně, leč doufejme, že
spravedlivě. Pro porotu nebylo
vůbec lehké vítěze vybírat, proto-
že každý pejsek je jedinečný
a u voříšků to platí zvlášť.

Po posouzení první kategorie,
která byla nejpočetnější (22
malých voříšků), nám členové psí

školy předvedli společný country
tanec a podle bouřlivého potlesku
bylo znát, že se všem líbil. Aby
ne, když se nám představil němec-
ký ovčák, voříšek, bernardýn, drs-
nosrstý jezevčík a border kolie!

Pak následovalo posuzování
dalších kategorií. Majitelé předvá-
děli, co jejich miláčkové umí, pro-
tože současně s výstavou krásy
probíhala soutěž o Psa šikulu,
Nejupravenějšího psa a diváci hla-
sovali pro Nejsympatičtějšího psa
výstavy. Především u doplňkové
soutěže o Psa šikulu zazářil pan
Vaverka, který přijel do Lysé až
z Vysočiny a předvedl nám neví-
dané kousky se svou fenkou

Kessy. Fenka aportovala párek,
vajíčko, mobil, tancovala, sbírala
drobné mince do klobouku a uká-
zala celou řadu dalších triků.

Než se rozhodčí usnesli na
pořadí pejsků, předvedla nám
Romana Hanousková mladší se
svou fenkou voříška Marlenkou
(po které byla celá výstava pojme-
nována) dogfrisbee freestyleovou
sestavu a ostatní členové psí školy

předvedli další psí sport - agility.
A jak to vše dopadlo? Hlavní

rozhodčí, pan starosta Jiří
Havelka, vybral z dvanácti finalis-
tů voříška nejvoříškovatějšího,
a to Haryka Ludmily Hamplové
z Milovic. Vítězné dvojici předal

pohár a Marlenčin dort, o který
celou dobu všichni bojovali. Cenu
diváků - Psa sympaťáka získala
fenka pražského krysaříka Isina
Terezky Vetešníkové. Nejuprave-
nější byla Sára Veroniky Janovské
a Šikulou se stala fenka Kessy
pana Vaverky.

Hlavním sponzorem byla firma
Almika, dárkové tašky pro každé-
ho věnovala firma Candy a mezi

další sponzory patřil časopis Psí
kusy, obchod Pinocchio, Salon
SUPERPES a Psí škola SUPER-
PES a veterina Čelákovice.

Výdělek z této akce v hodnotě
4 000 Kč byl věnována útulku
v Lysé nad Labem. Rádi bychom
jménem Psí školy SUPERPES
poděkovali všem, kteří pomáhali
při organizaci, všem kteří dobro-
volně vodili pejsky z útulku a po
celou dobu se o ně starali, a nako-
nec panu starostovi, který svou
přítomností dal najevo, že Lysá
nad Labem je město, které podpo-
ruje podobné charitativní akce
a není lhostejné k osudu zatoula-
ných pejsků. Podrobné výsledky,
videa a fotografie naleznete na
www.superpes.cz.

Romana Hanousková,
Psí škola SUPERPES

www.superpes.cz

Co mě trápí
V prvním čísle Listů z roku

2007 jsem v článku Co mě potěši-
lo, napsal o výsadbě pěti lip
v Hrabanově, vypěstovaných
z památných lip a zasvěcených
pěti českým královnám, které
měly vztah k našemu městu.
Osobně lípám požehnal kardinál
Vlk. Nazval jsem výsadbu bohuli-
bým dílem.

V dubnu letošního roku byl
z prostředků města otevřen u těch-
to pěti lip pro veřejnost odpočin-
kový altán. Chtělo by se říct rov-
něž bohulibé dílo. Bohužel, dobrý

úmysl s nežádoucími následky. To
co mělo sloužit k příjemnému
posezení slušných lidí, je zneuží-
váno necitelnými individui.

Většina našich spoluobčanů má
jistě k podobným místům pietní
vztah. Zřejmě však existují bezo-
hlední vandalové, kterým není nic
svaté a kteří bezohledně ničí vše,
co jim přijde pod ruku. Jděte se
tam podívat! Dřevěný altán je poč-
márán vulgárně spreji, místo je
plné odpadků a nedopalků od
cigaret. Stejný s odpuštěním bor-
del je i kolem improvizovaného

ohniště. Co je ale nejděsivější, je
značné poničení krásných lip. To
je tristní pohled. Věřte, bylo mi do
breku, když jsem to viděl. Ze způ-
sobu devastace a z častých zkuše-
ností s autory podobných činů lze
usuzovat na dílo naší „zlaté mlá-
deže“. Dospělý člověk, byť sebe-
primitivnější, se takto nechová.

Bývalá ministryně paní Stehlí-
ková považuje tělesné tresty za po-
nižující a snižující lidskou důstoj-
nost. Mají ale podobní jedinci
nějakou důstojnost? Tak se přeci
nechová ani dobytek! Proto jsem

přesvědčen, že důkladný výprask
by byl tou nejúčinnější prevencí.

Co dodat nakonec? Moje šva-
grová tam prostor dvakrát uklidila.
Víc to dělat nechce, neboť po dal-
ším víkendu je stav podobný tomu
před úklidem. Na ochranu měst-
ského majetku máme přece měst-
skou policii. Mají auta a neměl by
být proto problém tam občas zajet,
případné viníky potrestat a škody
jim nechat zaplatit. Bojím se, že je
to z mojí strany jen zbožné přání.

Václav Mrkvička
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Velikonoční aerobikový
výprask 2009

Na Velikonoční pondělí dne 13.
dubna 2009 se v sokolovně usku-
tečnila další z oblíbených aerobi-
kových akcí. „Velikonočního vý-
prasku“ se i přes slunečné počasí
zúčastnilo celkem 16 cvičenek.
Při vstupu dostala každá zúčastně-
ná velikonoční čokoládovou po-
zornost. 

Naše věrné cvičenky se mohly
těšit na tři aerobně nabité hodiny.
První lekce byla věnována stepům
v podání Lucky Pragrové. Při
druhé hodině nás všechny roztan-
čila Verča Šimková a nakonec
nám pořádně dala do těla Péťa

Jůzová při thai box-robics.
Zájemci si mohli zakoupit

sportovní oblečení značky Touche
a nechyběla zde ani jarní tombola.

Příští akci plánujeme na začá-
tek června, tentokrát s hostující
cvičitelkou Veronikou Vrzbovou,
která u nás měla už dvě úspěšné
aerobikové akce.

Těšíme se na Vás na našich pra-
videlných hodinách (pondělí,
úterý, středa od 19:00 hod.). 

Více informací na http://aerobi-
klysa.tym.cz.

cv. Lucie Pragrová

Kvalifikační závody juniorů
na MEJ v agility

Ve dnech 25. - 26. dubna se
konaly kvalifikační závody junio-
rů v agility. Tomuto sportu se
v ČR věnuje široká juniorská
základna. Ti nejlepší se poslední
dubnový víkend sjeli do krásného
areálu v Herolticích u Tišnova, aby
zúročili celoroční práci se svými
pejsky a bojovali o nominaci na
nejprestižnější juniorský závod -
Mistrovství Evropy juniorů v agi-
lity, které se tento rok koná
v maďarské Guyle.

Ze psí školy Superpes se vyda-
ly zkusit štěstí tyto týmy: Romana
Hanousková ml. + Ice Crazy Love
Gasko Prim (Crazy) a Karolína
Šonská + Mini. 

Romča s Crazy se na šampionát
probojovaly minulý rok, letos jim

ale štěstí nepřálo a dosažené body
na nominaci nestačily.

Nejmladší členka psí školy
Superpes Kája Šonská a její voří-
šek Mini jeli na ,,kvalifikačky“
hlavně nasbírat zkušenosti, ale…
Přes rozpačitý začátek, kdy se
v sobotu týmu nepodařilo nasbírat
žádné body, dokázal tým v neděli
předvést úžasné bezchybné výko-
ny a přesvědčit reprezentační tre-
néry, že na MEJ rozhodně patří.
Teprve 9-ti letá Kája Šonská
a voříšek z útulku jménem Mini
mají za sebou první velký úspěch.
Teď už zbývá jen pilovat formu
a v půlce července - hurá do
Maďarska! Gratulujeme!

Jana Frydrychová 
- trenérka agility

Lední hokej v Lysé
Dne 8. 5. 2009 se konal na

nymburském zimním stadionu
hokejový turnaj TSUNAMI CUP
2009, kterého se zúčastnili ama-
térští hokejisté Lyského týmu „HC
JAVOŘI  LYSÁ“. Umístili se na 6.
místě. Přestože Lysá nad Labem
nemá zimní stadion, je obdivuhod-

né, že skupina nadšených sportov-
ců z Lysé a okolí se již třetím
rokem schází na trénincích na
benáteckém či nymburském zim-
ním stadionu. Držíme jim palce do
další sezóny.

Marie Poborská

Sokolský triatlon 
v Lysé nad Labem startuje 

v neděli 14. června
J i ž

X X I I .
r o č n í k
t o h o t o
krásného
a záro-
v e ň
náročné-
ho závo-

du se uskuteční letos o něco dříve,
než bylo zvykem, takže na přípra-
vu už není mnoho času. I když ten,
kdo chce uspět, připravuje se celo-
ročně a teď už jenom „ladí formu“.
Tím ovšem nechci od účasti odra-
dit ty, kteří té „fyzičce“ zase tolik
nedají, ale přesto si chtějí svoji
kondici ověřit. A protože se jedná

o otevřený závod, zveme všechny
- renomované závodníky i začáteč-
níky či borce zralého věku, kteří
ještě neházejí flintu do obilí.
Každý zde najde svoje soupeře, se
kterými se může poměřit. Věřte, že
kdo to jednou zkusí, příští rok se
vrátí minimálně proto, aby dosáhl
lepšího času než minule a překonal
to své mladší JÁ. 

Závod je vypsán pro všechny
mužské i ženské věkové kategorie
od žactva až po seniory. 

Délky tratí možnostem jednotli-
vých kategorií také odpovídají
a jsou uvedeny v km:   

Kategorie plavání (km) cyklistika (km) běh (km)
Žactvo 0,2 10 3
Ženy a dorostenky 0,6 30 3
Dorostenci a senioři 0,6 30 7
Muži 1 30 7

Připomínáme, že prezentace je
v 8 hodin v sokolovně na Husově
náměstí, kde jsou také šatny,  slav-
nostní zahájení závodu v 8,30.
Poté se závodníci přesunou po
vlastní ose k jezeru v Ostré, kde je
ostrý start.

První tři závodníci každé kate-

gorie dostanou kromě diplomu na
památku, také věcnou cenu.

Vítěz hlavního závodu mužů
také tradiční Pohár města Lysá nad
Labem.

Ještě informace o traťových
rekordech vybraných kategorií:

Muži Jaroslav Brynda 1:20,1 2000
Senioři Luděk Kliment 1:53,5 1995
Dorostenci Karel Hájek 1:23,2 1997
Ženy Dagmar Hnátková 1:19,0 1999
Dorostenky Kateřina Lhotová 1:20,3 2005
Žáci Karel Charvát 0:37,0 1998
Žákyně Veronika Olšová 0:39,0 2003

Sokolové z Lysé nad Labem Vás na tento závod srdečně zvou 
(i koláče budou)!

Jaroslav Denemark


