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● Výsledky voleb EP - str. 4
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● Archivní střípky - str. 13

● Sokolský triatlon - str. 26

● Veslařský klub - str. 28

Archanděl Michael

Pranostiky
● Sv. Prokop hřiba nakop. (4.7.)
● O sv. Kamilu slunce má největší
sílu. (18.7.)
● Kolem sv. Kristýny dozrávají
maliny. (24.7.)
● Petrovy deště, pšenka na poli
ještě.
● Když je v srpnu ráno hodně rosy,
mají z toho radost vosy.
● Na Panny Marie
Nanebevstoupení, prvních 
vlaštovek rozloučení. (15.8.)

Sochy se nám odhalují
Stejně tak jako v letech přede-

šlých i letos budeme obnovovat
další z našich krásných soch. Na
konci května t.r. bylo provedeno
vstupní jednání za přítomnosti res-
taurátorů a zástupců památkové
péče ve věci restaurování váz
z ohradní zámecké zdi a dále
sochy bohyně Artemis, Gái a Dia
ze souboru antických bohů ze
zámeckého parku v Lysé nad
Labem. Došlo k očištění těchto
figur a byly zahájeny kamenoso-
chařské práce. Omytím soch se
nám odhalily detaily těchto barok-
ních památek,
které byly dříve
ukryty pod nánosy
nečistot a mikrove-
getací. Kdo pravi-
delně navštěvuje
zámecký park,
tomu jistě neunik-
lo, že jsou již zres-
taurovány sochy
z alegorie 12-ti
měsíců, čtyř roč-
ních období, Lvi
a Sfingy. Ze sou-
boru antických bo-
hů je obnovena
socha Neptuna. Rozhodli jsme se
proto dokončit tento soubor a tím
udělat další krůček ve zkrášlení
zámeckého parku. 

Sochu boha Dia a Gáiu bude
restaurovat akademický sochař
Vojtěch Adamec, který v Lysé nad
Labem působí již řadu let. Mohli
jste se s ním potkat např. na
„Zimním setkání u soch“ a dozvě-
dět se tak zajímavosti o restauro-
vání z doby Brauna a jiných veli-
kánů v oblasti sochařství.

Na restaurování sochy boha Dia
jsme získali dotaci z krajského
úřadu ve výši 100.000,- Kč. Město
vyčlenilo ze svého rozpočtu část-
ku ve výši 43.000,- Kč. Další
kamenná díla budou restaurovat
akademičtí sochaři, a to pan Oto
Pospíchal - sochu Artemis a další
etapu obnovy váz z ohradní
zámecké zdi pan Jiří Kačer. Bude
se jednat o 8 ks váz - originálů
z ohradní zámecké zdi. Na uvede-
né památky budeme čerpat z dota-
ce Ministerstva kultury ČR -

Programu regenerace MPZ. Z to-
hoto programu jsme obdrželi dota-
ci ve výši 1.280.000,- Kč. Z této
dotace budou rovněž částečně
pokryty náklady spojené s obno-
vou měšťanského domu čp. 177
(Jednota) - vnější plášť objektu,
dále s opravou střechy Muzea 
B. Hrozného a s restaurováním
sochy sv. Josefa z ohradní zdi kos-
tela sv. Jana Křtitele. Ale vraťme
se zpět k sochám.

Dále z Programu regenerace
bude hrazena socha Gáia, a to
částkou ve výši 140.000,- Kč,

město doplatí cca 1.400,- Kč
a socha Artemis částkou ve výši
129.000,- Kč, město doplatí
1.500,- Kč.

V roce 2008 bylo dokončeno
restaurování 9 ks váz - originálů
v torzálním stavu z ohradní
zámecké zdi. Vzhledem k nepříz-
nivým klimatickým podmínkám
nebylo možno vázy osadit na
konci loňského roku a počasí nám
nepřálo ani na počátku roku letoš-
ního. Vzhledem k uvedenému
bylo dohodnuto, že obnovené vázy
budou osazeny v letošním roce
společně s dalšími zrestaurovaný-
mi vázami, a to jak z provozně
technických důvodů, tak i finanč-
ních. 

Finální kamenosochařské práce
provádí ak. sochař Jiří Kačer na
kamenné kopii sochy Apollona.
Restaurování kamenných kopií je
velice náročná činnost, která začí-
ná výběrem kamene v lomu a pro-
bíhá zhruba 3 roky. Stejně tak je to
i v případě sochy Apollona. Na

vyhotovení dané kopie jsme získa-
li dotaci z krajského úřadu, která
celkem činí 370.000,- Kč, město
uhradilo částku ve výši 495.550,-
Kč. Doufejme, že počasí nás letos
nezklame a „cukrová panenka
s andílkem“, tedy Venuše s malým
Kupidem, nebude už dále osamo-
cena na středním schodišti. Do
zimy bude protější sokl osazen
Apollonem. Originál bude instalo-
ván v budově archivu. V objektu
bývalých augustiniánů můžete
současně zhlédnout např. originál
sochy Venuše s Kupidem nebo ori-

ginál sochy Listo-
padu. Díky ocho-
tě a vstřícnosti
ing. Blanky Řehá-
kové můžeme tato
mistrovská díla
uchovávat v re-
prezentativních
prostorách, jaký-
mi bezesporu
klášter je. Touto
cestou bychom
jménem odboru
školství a kultury
rádi poděkovali
paní Blance Ře-

hákové za dlouholetou spolupráci
nejen v oblasti kulturních památek
a péče o ně, ale i při společně
pořádaných kulturních a společen-
ských akcích v našem městě.
Přejeme ji mnoho dalších úspěchů
ve veřejném i osobním životě.

Na závěr bychom Vás rádi
pozvali do zámeckého parku.
Třeba budete mít štěstí a uvidíte,
jak se pod rukama sochařů mění
zašedlá bohyně v opět zářící krás-
ku. 

Pokud Vás zajímá, jak probíhá
vlastní restaurování a co tato práce
vůbec obnáší, nezapomeňte na
Zimní setkání v zámeckém parku.
O termínu této akce Vás budeme
rádi a včas informovat. Kdo ví,
třeba nás potěší svým povídáním
opět pan Adamec, Kačer, Pos-
píchal… a možná nás bude čekat
další překvapení, které ovšem
nebudu prozrazovat.

Hana Nesměráková, referentka
odboru školství a kultury

Krásné a bezstarostné
prázdniny přeje

redakce Listů
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11. jednání rady města se kona-
lo 2. 6. 2009. V prvním bodu rada
schválila smlouvu o dílo s firmou
FABREALSTAV ze Všetat, která
bude pokračovat v opravě pláště ZŠ
v Litoli, kde zbývá dokončit sanační
omítku a izolaci soklu. Na tuto část
bude třeba 559 tis. Kč. Po třech
bodech věnovaných bytovým záleži-
tostem byla schválena další zakázka
- zpevnění povrchu podél zámecké
zdi v Komenského ulici. Firma
FREYA Holdings z Mnichova Hra-
diště předvedla perfektní práci při
I.etapě, a tak může pokračovat
i v II.etapě, a to za 193 tis.
Kč. Zakázka by měla být provedena
během prázdnin, aby se určitá ome-
zení nedotkla provozu školy.
V šestém bodě bylo po diskusi
schváleno posunutí autobusových
zastávek při plánované rekonstrukci
ulice Československé armády.
V následujícím bodu se projednáva-
ly návrhy několika smluv, které
předložila developerská společnost
REALIS z Prahy 2. Tato společnost
chce na pozemcích v lokalitě Přední
Doubrava - Na Milovice vybudovat
inženýrské sítě a komunikace
a nabídnout stavebníkům hotové
parcely, připravené ke stavbě domů.
Přizvaní zástupci vysvětlili záměr,
který je v souladu s územním plá-
nem a přivede do města další obyva-
tele. Věc má ale malý háček - loka-
lita nesousedí přímo s komunikací
do Milovic, a tak rada z pochopitel-
ných důvodů požádala nejprve
o bezproblémové připojení lokality
na veřejné komunikace. Bude-li tato
podmínka splněna, pak výstavbě nic
bránit nebude. V osmém bodě bylo
bez problémů schváleno prodlouže-
ní nájemní smlouvy v č.p. 214,
Masarykova ulice, Záchranné služ-
bě, a to na další 2 roky. Dalších 
9 bodů bylo věnováno nebytovým
prostorům, bytům a věcným břeme-
nům.

V bodech č. 18 až 20 se dostala
ke slovu kultura a historie. Rada
města schválila přijetí finanční dota-
ce na zhotovení kopie sousoší
Apollona. Středočeský kraj poskyt-
ne z Fondu obnovy památek 120 tis.
Kč. Dále se jednalo o montáži
zabezpečovacího zařízení do kaplič-
ky sv.Václava v Byšičkách, která
byla opakovaně „navštívena“ nezva-
nými hosty. Na výběr bylo 8 nabí-
dek, ale rada věc odložila a požáda-
la o odborné posouzení, aby mohla
fundovaně rozhodnout. Ve dvacátém
bodu bylo schváleno přijetí dotace
100 tis. Kč z Fondu obnovy památek
Středočeského kraje, která bude
použita při restaurování sochy boha
Dia ze zámeckého parku. Bod č. 21
přinese radost dětem z Kačína, pro-
tože rada schválila rekonstrukci dět-
ského hřiště v Dvořákově ulici. Na
veřejnou zakázku přišly 3 celkem

vyrovnané nabídky, rada zvolila
firmu SATERNUS z Českého
Těšína. Zakázka za 495 tis. Kč zahr-
nuje 6 herních prvků, mobiliář
a oplocení. V bodu č. 22 se rada vrá-
tila k případu el. energie v ZŠ
Komenského (podrobná informace
byla v Listech 6/2009). Dodavatel
předložil škole fakturu na 1,3 mil.
Kč za „doúčtování netechnické ztrá-
ty“. Faktura neměla požadované
náležitosti a případ řeší právník
města JUDr. Drábek, a tak rada roz-
hodla jednoznačně - do vyjasnění
všech okolností se platit nic nebude.

V dalších bodech byla rada infor-
mována o možnosti dotací na zatep-
lování městských bytových domů,
o dodávce defibrilátoru, ale k oběma
záležitostem se ještě vrátí. V bodech
č. 25 a 26 byly schváleny závěrečné
účty města a mikroregionu a navrže-
no hodnocení auditu hospodaření
„bez výhrad“. Krátkou diskusi vyvo-
lal bod č. 29, v němž byly navrženy
termíny jednání rady a zastupitelstva
pro II. pololetí. Od září se bude rada
scházet opět odpoledne, a to každé
druhé pondělí od 16 hodin.
Posledním bodem byl zápis z jedná-
ní dopravně bezpečnostní komise,
který vzala rada města na vědomí.
V závěrečné diskusi informoval pan
starosta o veřejném shromáždění
občanů v Litoli dne 1. 6. 2009, kde
byla projednávána situace v ulicích
této části města. Po vybudování
I.etapy obchvatu se provoz v Mírové
ulici podstatně snížil, ale v současné
době vnikly nové potíže, vyvolávané
přepravníky aut firmy ARS Alt-
mann. Potěšující informací na závěr
bylo sdělení, že město získalo dota-
ci 8 mil. Kč na výstavbu nového
sběrného dvora v místě bývalé
kotelny K4 na Sídlišti. 

Pracovní zasedání zastupitel-
stva města se konalo 10. 6. 2009.
Celkem 11 členů zastupitelstva
města (4 se omluvili) se sešlo v malé
zasedací místnosti, jíž dominoval
dosavadní a stále platný územní
plán, zavěšený v čele místnosti.
O úvodní slovo se postarali Ing. Číž-
ková, vedoucí stavebního úřadu
a Mgr. Havelka, starosta města. Po
projednání v radě města se více než
šest desítek bodů s náměty zreduko-
valo do 40 řádků tabulky a bylo
opatřeno komentářem. V průběhu
jednání se postupně probíraly všech-
ny náměty. Z rušné diskuse bylo
patrné, že každý člen zastupitelstva
přišel na jednání dobře připraven.
Mnozí zmíněná místa prošli osobně,
argumentů bylo opravdu hodně. Po
hodině jednání byly probrány 4
body. Pak navrhl Mgr.Fajmon způ-
sob, jak práci urychlit - u bodů, kde
je jasné „ano“ nebo „ne“ se příliš
nezdržovat; kde není věc úplně
jasná, nechat rozhodnutí na řádné
zasedání zastupitelstva. I tak celá

pracovní schůzka trvala 4 hodiny
a Ing. Čížková si odnesla opět řadu
poznámek, které poslouží při tvorbě
zadání územního plánu.

12. jednání rady města se kona-
lo 16. 6. 2009. První devět bodů
bylo věnováno pozemkovým, byto-
vým a nebytovým prostorům, a tak
se přesuneme hned k č. 10. V něm
rada schválila uzavření dohody se
společností MAGELLAN GAMA
(Penny Market) o vybudování chod-
níku v ulici U Stadionu a o poskyt-
nutí příspěvku 60 tis. Kč na chodník
ve Smetanově ulici. Jedenáctý bod
byl věnován zadávací dokumentaci
na veřejnou zakázku, kterou se
vybere firma pro údržbu veřejné
zeleně a komunikací. Současně byly
stanoveny komise pro otevírání obá-
lek a komise pro hodnocení nabídek.
V dalším bodu byl schválen dodatek
ke smlouvě o dílo s firmou A.
Bezucha na stavební práce spojené
s úpravou soklu u č.p. 1517 v Sídlišti
(bývalá prádelna) za 61 tis. Kč.
V bodu č. 13 rada města schválila
návrh odboru školství a kultury, aby
letošní rozpočet městského kina byl
zvýšen na 700 tis. Kč. V loňském
roce byl rozpočet 600 tis. Kč, pro
letošek proběhla silná redukce na
400 tis. Kč, ale vzhledem k rozsahu,
kvalitě a pestrosti akcí (podrobně
v Listech 6/2009), které jsou veřej-
ností kladně hodnoceny, bude čin-
nost alespoň pro letošek pokračovat
v plánovaném rozsahu. Také další
bod se týkal kina, a sice rekonstruk-
ce areálu v parku. Dotace umožní
uvést letní kino do perfektního
stavu: orchestřiště bude zakryto, tím
se zvětší jeviště, nad kterým bude
zastřešení z makrolonu. Hlediště
bude vybaveno novými sedadly
v odolném provedení a několik řad
u promítací kabiny bude mít rovněž
střechu. Ke zlepšení stavu by mělo
dojít i v sousední budově s WC.
Konečné rozhodnutí při výběru
dodavatele však padne až na radě na
konci června.

V bodu č. 21 se dostal na řadu
upravený materiál společnosti REA-
LIS. Společnost předložila návrh
plánovací smlouvy, která by jim
umožnila pokračovat v projektu
Přední Doubrava - K Milovicům.
Oproti původnímu řešení došlo
k výraznému posunu, nicméně rada
trvá na původním usnesení za začát-
ku června, tj. dořešit přímé napojení
na silnici do Milovic a teprve poté
pokračovat v jednání. V bodu č. 25
byli členové rady informováni
o petici, která je namířena proti
výstavbě garáží v Sídlišti u č.p.
1454-1455 na tzv. sáňkovacím
svahu. Petice reagovala na dotazní-
kový průzkum o možnostech parko-
vání v Sídlišti. Došlo pravděpodob-
ně k mírnému nedorozumění, proto-
že se jedná zatím o průzkum veřej-

ného mínění a stavba na uvedeném
místě zatím plánována není. Dále se
rada města zbývala návrhem zastu-
pitelů za KSČM na protikrizová
opatření. Finanční posouzení návrhů
doplnil pan starosta a kompletní
materiál bude předložen zastupite-
lům k posouzení a přijetí případných
opatření. Bod č. 27 reagoval na
veřejné shromáždění občanů a při-
nesl 5 bodů ke zklidnění dopravy
v Mírové ulici v Litoli. V dalším
bodu bylo schváleno výběrové říze-
ní na získání úvěru pro urychlenou
přístavbu MŠ Čtyřlístek v Brand-
lově ulici. Konečné slovo bude mít
opět zastupitelstvo. Totéž se týká
i výběru firmy, která bude dodavate-
lem stacionárních radarů na měření
rychlosti vozidel. V bodu č. 30 se
hovořilo o parkovacích místech
v centru města, kde vznikají nové
provozovny, případně byty. Staveb-
níci ani nemají možnost, aby naplni-
li schválený limit 1,5 parkovacích
stání na byt nebo provozovnu.
Řešením by byla výstavba parkova-
cích stání na pozemcích města mimo
centrum a za tuto možnost by sta-
vebník městu uhradil jednorázový
příspěvek 25 tis. Kč. Rovněž tato
problematika bude posuzována na
zastupitelstvu. Stejně tak proběhne
diskuse v zastupitelstvu i v případě
návrhů na úpravu územního a regu-
lačního plánu pro rybník Hladoměř
a lokalitu Hrabanov. Posledním jed-
nacím bodem bylo schválení progra-
mu červnového zastupitelstva. Závě-
rečná diskuse byla už jen krátká
a týkala se především poškození
Legionářské ulice přívalovými dešti. 

4. zasedání zastupitelstva
města se konalo 24. 6. 2009.
Prvních 5 bodů, věnovaných věc-
ným břemenům, bylo schváleno
rychle a bez problémů. Stejný prů-
běh měl i bod šestý, v němž město
darovalo pozemky a stavby na při-
pravovaný domov důchodců. Daro-
vání je podmíněno právem vstupu
veřejnosti na pozemky, které budou
upraveny jako park v okolí stavby.
V dalším bodu, v němž se schvalo-
valo uzavření partnerských dohod
s obcemi sdruženými do Mikrore-
gionu Polabí, si zastupitelé vyslechli
stručný záměr na vybudování tech-
nologického centra a pořízení spiso-
vé služby. Obojí je nutné pro úspěš-
ný provoz datových schránek
a smlouvy jsou požadovány jako
přílohy k žádosti o dotaci až 4 mil.
Kč z evropských peněz. V bodu č. 8
byly schváleny priority města v ko-
munitním plánu sociálních služeb.
Jsou to: Dům pro seniory, azylové
bydlení pro rodiny s dětmi v obtížné
životní situaci, podpora pečovatel-
ské služby. Ing. Gregor navrhl do
výčtu ještě výstavbu sociálních bytů,
ale neuspěl. V bodech č. 9 a 10 se

Informace z jednání rady a zastupitelstva města

Pokračování na str. 3



hovořilo o přezkoumání hospodaře-
ní města a mikroregionu za rok
2008. Audit nezjistil nedostatky ani
rozpory se závaznými právními
předpisy a v obou případech bylo
hodnocení schváleno s výrokem
„bez výhrad“. V jedenáctém bodu
byla předložena úprava rozpočtu na
rok 2009. Důvody vysvětlil pan sta-
rosta - město získalo několik dotací,
z nichž největší je 8 mil. Kč na
výstavbu sběrného dvora a 4 mil.Kč
na rekonstrukci letního kina. Mgr.
Fajmon se zajímal, jak bude sběrný
dvůr vybaven? Za uvedené prostřed-
ky bude zbourán nepoužívaný ko-
mín, všechny plochy budou vodo-
hospodářsky zajištěny proti úniku
škodlivých látek a dojde ke kom-
pletní adaptaci budov. V případě
rekonstrukce letního kina pan sta-
rosta zopakoval rozsah, jak bylo
uvedeno na jednání rady města. Ing.
Firman, předseda finančního výbo-
ru, návrh podpořil, ale neodpustil si
připomínku, aby pro příště byl mate-
riál zpracován jako komplexní
celek, nikoliv po částech. Krátkou
diskusi vyvolal bod č. 12 - návrh na
vypsání výběrového řízení na získá-
ní úvěru 15 - 20 mil. Kč. Úvěr by
umožnil rychlejší výstavbu nového
2-třídního pavilonu mateřské školy
Čtyřlístek v Brandlově ulici. Proti
úvěru nebyl nikdo, zadání by mělo
umožnit alespoň 2 varianty nabídek.
V bodu č. 13 se diskutovalo již více,
šlo o to, zda povolit nebo nepovolit
rozšíření budovaného rybníku
Hladoměř až do blízkosti silnice do
Staré Lysé. Mgr. Fajmon je podle
svých slov zastáncem vodních
ploch, ale navrhované řešení se mu
zdá nevhodné pro velký výškový
rozdíl mezi silnicí a budoucí hladi-

nou. Navíc žadatel, pan Dr. Coubal,
nabízí uhradit jen polovinu nákladů
spojených s provedením změny. Pan
Sedláček doporučil zahrnout návrh
do nového územního plánu. Při hla-
sování o tomto návrhu bylo 12 hlasů
pro „neschválit pořízení změny“, 
1 proti, 1 se zdržel. Ještě větší disku-
se se strhla u návrhu změny regulač-
ního plánu v lokalitě Hrabanov.
Vzhledem k tomu, že v tomto přípa-
dě si žadatelé náklady na změnu
uhradí stejně jako náklady na pře-
ložku vodovodního řadu, žádost
nakonec podpořilo 12 zastupitelů, 
2 se zdrželi hlasování. V bodu č. 15
se vybíral dodavatel stacionárních
ra-darů na měření rychlosti vozidel.
O zakázku se ucházely 2 firmy:
Czech Radar a AŽD Praha. Úvodní
slovo přednesl Ing. Otava, předseda
dopravně bezpečnostní komise.
Komise nebyla při posuzování jed-
notná, a tak se zastupitelé neměli
čeho „chytit“. Ing. Gregor doporučil
Czech Radar, který navrhuje pod-
statně menší měsíční platbu za
nájem přístroje. Ke stejnému názoru
se přiklonil i pan starosta, který pro
snížení rizika navrhl trvání smlouvy
pouze na 2 roky. Při hlasování toto
řešení podpořili všichni.

Bod č. 16 se ukázal jako vhodný
k diskusi. Projednávalo se zřizování
parkovacích míst k nově vzniklým
provozovnám a bytům ve stávajících
objektech. Ing. Čížková s panem
starostou vysvětlovali, že při stav-
bách (nebo spíše dostavbách
a nástavbách v centru města) musí
stavebník zřídit odpovídající počet
parkovacích míst. Řešením by mohl
být poplatek na účet města, z něhož
město bude hradit budování parko-
vacích míst na vybraných plochách.
Diskutovalo se o výši, nakonec 8

hlasy prošla částka 50 tis. Kč za
jedno parkovací místo. Bod č. 17
zabral skoro hodinu programu, pro-
tože se podrobně projednávaly pod-
něty k zadání nového územního
plánu, a na tento bod už netrpělivě
čekala řada občanů. Výhodou bylo
předjednání problematiky v radě
města a na pracovní schůzce zastu-
pitelů, a tak vše šlo relativně rychle.
Vlastníci pozemků a zájemci o tuto
problematiku budou mít dost šancí,
jak se k navrhovaným záměrům
vyjádřit. 

Ani další bod č. 18, protikrizová
opatření, se neobešel bez diskuse.
V úvodním proslovu pan starosta
komentoval analýzu, kterou rada
zpracovala k námětům zastupitelů
za KSČM. Poplatky, ceny za služby
a nájmy potvrzují, že v Lysé je
v porovnáním s okolím „levno“
a tím se vytvářejí příznivé stimuly
např.pro podnikatele. Ing. Firman se
zamýšlel nad tím, zda je taková
cenová politika z dlouhodobého
pohledu pro město příznivá. Mgr.
Fajmon byl velmi spokojen s úrovní
analýzy a doporučil podstatnou část
zveřejnit v Listech. Nevidí prostor
pro snižování, ale udržitelnost sou-
časných cen i pro rok 2010 považu-
je za velmi přijatelnou politiku pro
lidi. To potvrdila i paní místostarost-
ka Chloupková. Město se trvale
chová k občanům vstřícně a slušně,
krize nekrize, a k tomu nepotřebuje
žádný balíček. Ing. Gregorovi se
předložený dokument nezamlouval,
kritizoval neúplnost - chybí vyčísle-
ní dopadů do rozpočtu. Navrhl, aby
místo vzetí na vědomí bylo v usne-
sení uvedeno, že zastupitelstvo
města souhlasí s návrhem protikri-
zových opatření včetně stanoviska
rady města.

V první informativní zprávě se
dostal ke slovu i pan Fišar ze
Sídliště, který emotivně popsal účel

petice proti záměru výstavby garáží
v Sídlišti u č.p. 1454-1455. Nakonec
se vše, stejně jako v radě, vysvětlilo.
Další informativní zpráva přinesla
zápis z červnového finančního výbo-
ru s průvodním slovem Ing. Fir-
mana. Třetí zprávou byly výsledky
práce kontrolního výboru do polovi-
ny června. Na základě zjištění o evi-
denci provozu služebních vozidel
MěÚ bude připraven přechod na
elektronické knihy jízd nejpozději
od ledna 2010.

Poté následovala diskuse k obec-
ním záležitostem. I přes pokročilou
hodinu byla velmi rušná. V jejím
úvodu informoval pan starosta
o postupu rekonstrukce Masarykovy
ulice. Pan Houštecký vystoupil
s obsáhlou kritikou dodavatelské
firmy. Dosavadní tempo považuje za
laxní, což vrhá špatné světlo i na
vedení města. Dále požádal o vyře-
šení dostatečné šířky chodníku
v Sojovické ulici a o urychlené zří-
zení přechodu pro chodce v Jedlič-
kově ulici proti bývalé Frutě. Ing.
Firman otevřel problém nové herny
v ulici Za Koncem. Paní Němečková
potvrdila, že provozní doba do 5:00
ráno vzbuzuje obavy a požádala
vedení města o taková opatření, aby
nebyl narušován veřejný pořádek.
V dalších vystoupeních se hovořilo
o budování odstavných parkovišť
u dráhy, o WC na nádraží, o stavbě
Labské cyklostezky atd. Po 4-hodi-
novém maratonu bylo schváleno
usnesení a pan starosta jednání
ukončil. 

13. jednání rady města se kona-
lo 30. 6. 2009, tedy po redakční uzá-
věrce, a tak si na další informace
musíte počkat až po prázdninách
a dovolených. Všem trpělivým čte-
nářům přeji konečně hezké léto
a začátkem září zase nashledanou! 

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

Informační centrum
Informujeme Vás, že u Okres-

ního soudu v Nymburce bude dne
1. 7. 2009 zřízeno informační cen-
trum, které bude poskytovat tyto
služby:

- studium spisu na předchozí ob-
jednání na stanovený termín, a to
na telefonním čísle 325 519 300
či na e-mailové adrese infocent-
rum@osoud.nym.justice.cz

- vyznačení právní moci
- informace o stavu řízení včetně

nařízeného jednání
- kopírování dokumentů ze spisu

(včetně spisovny) zpoplatněných
dle zákona o soudních poplat-
cích 549/1991 Sb. v platném
znění

- informace o internetových strán-
kách přístupných veřejnosti
a jejich využití 

- příjem podání v případě vyřizo-
vání dalších záležitostí

- prodej kolků 

Provozní doba 
informačního centra:

PO 8:00 - 16:00
ÚT 8:00 - 15:30
ST 8:00 - 16:30
ČT 8:00 - 15:30
PÁ 8:00 - 14:00 

Lenka Divišová,
správce aplikace ISAS

Prodloužení ankety parkování
osob. automobilů na Sídlišti
Město Lysá nad Labem od 1. 4.

2009 do 15. 5. 2009 vyhlásilo
anketu ve věci „parkování osob-
ních automobilů na Sídlišti“. Této
ankety se v dané době zúčastnilo
pouze 58 respondentů. Proto se
prodlužuje termín možnosti vyjá-
dření k dané problematice a touto
cestou si Vás dovolujeme požádat
o vyslovení Vašeho názoru na par-
kování osobních automobilů na
Sídlišti. Výsledky dotazníkového
řízení budou použity při realizaci
záměru na zajištění lepšího stavu
parkování v dané lokalitě.
Dotazník k dané problematice
včetně situačního plánu Sídliště se
zákresem možnosti vybudování
nových volných parkovacích míst,
návrh výstavby zděných patro-

vých garáží nebo vybudování
efektivního parkování: parkovací-
ho domu - samoobslužný automat
si můžete vyzvednout v podatel-
ně MěÚ Lysá nad Labem.
S principem samoobslužného
automatu se můžete podrobně
seznámit na stánkách www.parko-
vacidomy.cz/reference.html odkaz
video ukázka ke stažení.

Dotazník k záměru můžete
odevzdat v podatelně MěÚ Lysá
nad Labem v termínu do 1. 9.
2009. Předem dekuji za Váš čas,
který dotazníku věnujete, protože
spokojenost občanů města je prio-
ritou Rady města a Zastupitelstva. 

Mgr. Jiří Havelka,
starosta města
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Výsledky hlasování ve volbách 
do Evropského parlamentu - Lysá n. L.

ve dnech 5. - 6. 6. 2009
Účast a hlasování podle volebních okrsků:

Počet 
voličů Počet odevzdaných Počet
celkem platných hlasů celkem voličů Účast v %

l. Byšičky 73 16 16 22
2. Dvorce 111 27 27 24
3. Kačín 1.390 417 413 30
4. Sídliště 927 294 294 32
5. Sídliště 988 281 278 28
6. Zámek 9330 29 32
7. Město 1.029 308 305 30
8. Město 733 257 257 35
9. Litol 1.501 476 474 32
Celkem 6.845 2.106 2.093

Průměrná účast 30,76 %
Průměrná účast 29,48 % v roce 2004

Hlasování podle stran a volebních okrsků 

(Okrsky) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 celk.

Vol. strany 

1. Libertas.cz 0 0 0 2 4 2 9 0 3 20

2. KDU-ČSL 0 0 16 12 19 0 12 7 27 93

3. Věci veřejné 1 0 11 8 3 0 5 16 12 56

4. ODS 9 8 170 113 116 7 149 112 214 898

5. Suverenita 0 3 8 5 8 1 8 7 26 66

6. Volte Pravý Blok 0 0 6 10 2 0 4 0 6 28

7. Sdružení pro republiku 0 0 3 0 1 0 2 0 1 7

8. ČSN socialistická 0 0 0 0 2 1 0 1 0 4

9. EDS 0 1 14 9 18 1 15 15 13 86

10. SSD 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2

11. DSZ 0 0 2 2 0 0 1 1 3 9

12. ČSN sociální 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13. NS 0 0 2 1 1 2 0 1 2 9

14. SDŽ 0 0 0 3 2 0 2 0 0 7

15. Human. strana 0 0 1 0 0 0 4 0 1 6

16. Moravané 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17. Spoj. demokraté 0 1 0 0 0 1 0 0 1 3

18. Liberálové.CZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19. SD a svobody 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20. Nejen hasiči a ... 0 0 2 1 0 0 2 0 2 7

21. KSČM 2 3 63 44 41 7 21 21 36 238

22. Starostové a... 0 2 7 7 11 1 7 11 14 60

23. Strana svob. občanů 0 2 4 4 1 0 2 3 4 20

24. SNK Evr. dem. 0 0 5 5 5 0 6 5 12 38

25. Balbínova poet. strana 0 0 2 0 0 0 0 0 1 3

26. SZ 0 0 21 1 3 0 6 4 15 50

27. Koruna Česká 0 0 6 1 0 0 1 0 0 8

28. Lidé a Politika 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29. Strana soukrom... 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2

30. Zelení 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2

31. Dělnická str. 0 2 3 0 3 0 3 0 4 15

32. Nezávislí 0 0 1 0 4 0 1 1 0 7

33. ČSSD 4 5 66 64 34 6 45 52 73 349

Umístění prvních 4 stran:

1. ODS 898 hlasů, 2. ČSSD 349 hlasů, 3. KSČM 238 hlasů, 4. KDU-ĆSL 93 hlasy

Zpracovala: Šťastná

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
srpnu 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, 1x 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
Řehačka 1x TDO

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

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:
1.8.2009

3. sobota:
15.8.2009

3. pondělí:
17.8.2009

3. úterý:
18.8.2009

3. středa:
19.8.2009

3. čtvrtek:
20.8.2009

3. pátek:
21.8.2009

Přistavování kontejnerů v měsíci
červenci 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, 1x 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
Řehačka 1x TDO

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

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:
4.7.2009

3. sobota:
18.7.2009

3. pondělí:
20.7.2009

3. úterý:
21.7.2009

3. středa:
15.7.2009

3. čtvrtek:
16.7.2009

3. pátek:
17.7.2009
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K U L T U R N Í  K A L E N D Á Ř

3.7. - 5.7. Intuitivní sochání
Vernisáž fotografií české lomografické komunity
Koncert PILGRIM PIMPLE
V pá od 17,00 hod. v kině na Husově nám.
www.luftkinoklub.cz

5.7. Slavnosti Labe
Od 13,30 hod. u Veslařského klubu v Litoli
svoboda@mestolysa.cz

6.7. Slavnost k památce Mistra Jana Husa
Od 18,00 hod. v areálu Evangelického sboru, 
nám. B. Hrozného
cce.lysa@atlas.cz

9.7. Divadelní představení „Lidové divadlo 
Tereza z Křivoklátu“
Od 15,00 hod. v MC Parníček
www.mcparnicek.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

17.7. DJ's Jabba and Second + guest
Jungle/Drum'n'bass party ve stálém kině
www.luftkinoklub.cz

24.7. SGC DJ's + guests
Jungle/Drum'n'bass party ve stálém kině
www.luftkinoklub.cz

1.8. ETNO FEST
V letním kině v zámeckém parku
www.luftkinoklub.cz

7.8. DJ Fuko + guests
Elektro/Tech-house party ve stálém kině
www.luftkinoklub.cz

22.8. Školení „Jak žádat o fondy z EU“
Od 9,00 do 16,00 hod. v MC Parníček
www.mcparnicek.cz

28.-29.8. Slavnosti hraběte Šporka
V zámeckém parku a v Byšičkách
d.papackova@seznam.cz

1.9. Toulky minulostí - Putování pravěkem
Beseda s PaedDr. Marií Kořínkovou
Od 16,30 hod. v MěK
www.knihovnalysa.cz

3.-6.9. Výstava 
Domov a teplo
Polabský knižní veletrh
Výstaviště
rehounek@vll.cz

6.9. Výlet za židovskými památkami a sv. Zdislavou
Odjezd v 8,00 hod. od kina na Hus.nám.
svoboda@mestolysa.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
„Jen málokdo z nás je schopen přejít sám
celou cestu. Každý občas někoho potřebuje.“

Robert Fulghum

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
Hana Koktanová

Dušan Volf
Marie Suchánková
Helena Tomková

85 let
Vlasta Francová
Jaroslava Živná

Vítání občánků
se uskutečnilo dne 18. 6. 2009. 

Mezi občany našeho města 
byly přivítány tyto děti:

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

Alena Frankeová, odbor kultury

Šárka Engelthalerová
Markéta Ondrušková
Anna Finková
Anna Hynková
Kevin Ferko
Sofia Plechlová
Tereza Bäumeltová
David Křenek
Miroslav Šmíd
Alexandr Kos

Dne 15. 8. 2009 
vzpomínáme 

5. výročí úmrtí 
paní Dagmar
Zoubkové.

S láskou vzpomíná 
rodina
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ČERVEN 2008

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

Pá 3.7. - Ne 5.7.2009
Intiutivní sochání
fotodokumentace českou
lomografickou komunitou
3. ročník
Zahájení v pátek v 17 hod.
na zahrádce kinoklubu

Doprovodný program:
Pá 3.7. od 21 hod. ve stálém
kině projekce TOYEN
české surrealistické drama
rež. Jana Němce o vztahu
malířky Toyen a básníka
Jindřicha Heislera uprostřed
krvavých evropských dějin;

So 4.7. od 20 hod.
vernisáž výstavy fotografií
LOMOGRAFICKÉ komunity 
v česku koncert kapely 
PILGRIM PIMPLE 
(www.pilgrimpimple.cz)

So 11.7.2009
Luft Fest
tradiční divadelně hudební 
festival v areálu letního kina 
v zámeckém parku

Divadla:
Vystoupení klauna Bilba, 
Medvědí pohádka - nafukova-
cí divadlo, div. Rolnička,
Pohádka o Smolíčkovi
Pacholíčkovi - div. spolek
Všech5pohromadě

Kapely:
Longital (SK), První hoře,
Segundo, Stephen Brandon
(Australia),

Projekce:
U konce s dechem (Godard,
Belmondo)
Začátek od 15 hod.,
Vstupné: 120,- / děti: 70,- Kč

Pá 17.7.
DJ's Jabba and Second 
+ guest
Jungle/Drum'n'bass party ve
stálém kině

Pá 24.7.
SGC DJ's + guests

Jungle/Drum'n'bass party 
ve stálém kině

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 21,00 hod.,
pokud není uvedeno jinak
Vstupné: 60,- - 80,- Kč

V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNIVÉHO
POČASÍ SE PROJEKCE
PŘESOUVÁ DO STÁLÉHO
KINA NA NÁMĚSTÍ! 
INFO A REZERVACE 
NA TEL. 773 625 007

Čt 2.7.
Poslední dům nalevo
Remake hororu z roku 1972
o dvou dívkách, kterým krvavě
zatápí banda kriminálníků.
Pro užívající si výtržníky je vše
jen zábava, dokud se do hry
nevloží rodiče jedné z obětí
rozhodnutí náležitě 
se tyranům pomstít.

Pá 3.7. (ODK) 
Toyen ve stálém kině!
České surrealistické drama
rež. Jana Němce o vztahu
malířky Toyen 
a básníka Jindřicha Heislera
uprostřed krvavých 
evropských dějin;

Ne 5.7.
Když se muž vrací domů
Dánsko-švédská komedie
o zamotaných vztazích 
na malém městě;

Po 6.7.
Peklo s princeznou
Česká filmová pohádka,
v hlavních rolích 
Jiří Mádl, Tereza Voříšková
a Petr Nárožný;

Čt 9.7.
La Bohéme
Romantický příběh 
pařížských bohémů 
zfilmovaný rakouským 
režisérem R. Dornhelem;

Pá 10.7.
Občan Havel přikuluje
Černohumorné vzpomínání na

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 ČERVENEC - SRPEN 2009

hodně neveselé období naší
země - mladší bratříček 
oceňovaného dokumentu
Občan Havel;

Čt 16.7.
Líbáš jako Bůh
Romantická komedie 
rež. Marie Poledňákové;

Pá 17.7.
Krvavý Valentýn
Volné pokračování amerického
hororu z roku 1981;

So 18.7.
Milionář z chatrče
Osmioskarové britsko
-americké drama;

Út 21.7.
Hodinu nevíš...
Nové české drama mapující
život heparinového vraha
Petra Zelenky;

St 22.7.
Noc v muzeu 2
Bývalý noční hlídač Larry 
(Ben Stiller) je opět zatažen
do těžko představitelného
dobrodružství, ve kterém 
ožívá sama historie;

Pá 24.7.
Andělé a démoni
Mysteriózní drama rež.
Rona Howarda (Šifra mistra
Leonarda) s Tomem
Hanksem v hlavní roli;

St 29.7.
Pochyby
Drama odehrávající se roku
1964 v prostředí katolické
školy v Bronxu, v hlavní roli
Meryl Streep;

Čt 30.7.
El Paso
Příběh ze světa Romů 
o lidských slabostech
a nesnázích v režii Zdeňka
Tyce (Smradi);

Pá 31.7.
Gomora
Reálná a nepřikrášlená 
sonda do neapolského 
sídliště ovládaného mafií;

film vznikl na základě knihy
Roberta Saviana, oceněn
Velkou cenou - festival
Cannes 2008;

P ř i p r a v u j e m e :  
1.8. Etno Fest 
Mizející svět Mentawajů 
(zapomenuté ostrovy, 
zapomenutí lidé): vernisáž
výstay především fotografií
a kreseb cestovatele 
Petra Jursíka z putování po
Indonésii, Amit Chatterjee
(USA), Létající koberec,
Marimba mama (USA/CZ),
Kumbalu, Tance inspirované
tanci Střední Asie, Tribal
Fusion, Sufi (Theresa)
Fireshow, Čajovna Na Valech,
projekce filmu Tulpan,
přednáška o projektech
Humanistického centra Dialog
- výstava fotografií z Afriky, fair
trade shop;
EtnoFest koná v rámci
Světového pochodu za mír
a nenásilí 
Začátek od 15 hod., 
Vstupné: 120,-/ děti zdarma

7.8. DJ Fuko + guests
Elektro/Tech-house party 

L E T N Í  K I N O
S R P E N :

4.8. Terminator Salvation
5.8. Terminator Salvation
7.8. Hlídač č. 47
14.8. Zack a Miri točí porno
15.8. Jménem krále
18.8. Předčítač
19.8. Předčítač
21.8. Mamma Mia
26.8. Případ nevěrné Kláry
27.8. Zažít Woodstock

ODK
Odboj Duševni Korupce -
Cyklus nezkorumpované 
tvorby, vytvářející opozici

duševní slabosti 
a kulturní devalvaci 
konzumní produkce.

Luft Bar Otevřeno: Út - So od 18 hodin
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

6
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DOMOV A TEPLO
15. výstava bytového vybavení, 
nábytku a vytápění

POLABSKÝ KNIŽNÍ VELETRH
6. výstava pro všechny milovníky 
krásných knih a literatury 

3. 9. - 6. 9. 2009

Občanské sdružení LYSIN - lyská iniciativa

Veslařský klub Lysá nad Labem

Město Lysá nad Labem

vás zvou na VIII. ročník

Slavnosti Labe 2009
neděle 5. 7. 2009 od 13.30 hodin 

Veslařský klub Litol

Program:

● soutěž posádek dračích lodí

● soutěž koupacích úborů

● soutěž o nejoriginálnější plavidlo

V š i c h n i  j s t e  s r d e č n ě  z v á n i

Restaurace ,,HÁJENKA,, Kersko
vás zve na vystoupení folkové kapely

LÁŽOPLÁŽO
v pátek 17. 7. 2009 a 28. 8. 2009

Začátek vždy v 19.00 hodin
rezervace na tel. 777 156 167, www.hajenka-kersko.cz,

www.lazoplazo.wz.cz

MISTRA JANA HUSA

XIII. SLAVNOSTI
HRABĚTE 

ŠPORKA
v pátek 28. 8. a v sobotu 29. 8. 2009 

v areálu zámku

Součástí oslav mimo jiné bude:

●● program partnerského města Břeclav a Klodska
(cimbálová muzika, folklorní soubory, ochutnávka
moravských vín a koláčů, polských specialit )

●● troubená Svatohubertská mše v kostele 
sv. J. Křtitele

●● Česká barokní společnost - dvorské kratochvíle,
drsné souboje, elegance v dámském sedle,
sokolnictví, dobový lov na koni, kůň a pes

●● koncert v kostele sv. J. Křtitele
●● výstava  v Muzeu B. Hrozného
●● bohatý program pro děti
●● jízdy kočárem zámeckým parkem
●● ochutnávka Šporkovských menu a Šporkovského

vína v lyských restauracích
●● tradiční večer v Byšičkách
●● cyklovýlet do okolních panství ( 5.9.2008 )

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

Srdečně zve

SPOLEK RODÁKŮ A PŘÁTEL 
MĚSTA LYSÁ NAD LABEM

za finanční podpory STŘEDOČESKÉHO KRAJE 
a MĚSTA LYSÁ NAD LABEM



Autobusový výlet 
(za méně známými židovskými

památkami a sv. Zdislavou)
- neděle 6. září 2009 
- odjezd v 8 hodin od

kina 

Dopoledne navštívíme židov-
ské památky Brandýsa nad Labem
a Mladé Boleslavi. Odpoledne
budeme pátrat po stopách sv.

Zdislavy v Českém Dubu, Jablon-
ném v Podještědí a na Lemberku

Rezervace míst v ceně 200 Kč
v městské knihovně (k návštěvě
židovských památek si prosím
vezměte vhodnou pokrývku
hlavy)

Stanislav Svoboda

7-8/2009 LISTY města Lysé nad Labem
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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

Besedu s paní
PaedDr. Marií Kořínkovou

na téma: Toulky minulostí
Putování pravěkem

Beseda se koná v úterý 1. září 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 !

Beletrie pro dospělé
Bernhard Schlink, Předčítač -

Hana Whitton, Zimní královna 
- Allen R. Wyler, Nepatrná šance -
Katharina Franck, Černý oheň 
- Ken Follett, Na věky věků -
Jáchym Topol, Chladnou zemí 
- Karel Cubeca, Tajemství skryté-
ho kláštera- Vladimír Vasiljev,
Temná hlídka - Jack Whyte,
Korouhev cti - Orhan Pamuk,
Sníh - Jiří Žáček, Třetí poločas -
Kat Martin, Nevěstin náhrdelník 

Naučná lit. pro dospělé:
Sue Heaser, Výroba šperků

z modelovacího stříbra - Ján
Lacika, Slovensko - Brian
McNair, Sociologie žurnalistiky -
Ivo Kraus, Dějiny evropských
objevů a vynálezů - Miroslav
Ivanov, Český pitaval, aneb,
Královraždy - Ivo Paulík, 77 výle-
tů s dětmi po Čechách - Eva

Semotanová, Historická geografie
českých zemí - Stručný soudní
průvodce

Beletrie pro děti:
Dana Winklerová, Dobrý den,

medvídku! - Karla Miková, Na
křídlech touhy - Anna Casalis,
Myšák Eda jede k babičce a dědo-
vi - Thomas Brezina, Půlnoční
dobrodružství - Renata Štulcová,
Růže a krokvice - Julia Boehme,
Nejchytřejší poník na světě -
Martina Drijverová, Tamarín
a pomeranč

Naučná lit. pro děti:
Robert Weinlich, Sirkové hlavo-

lamy - David H. Murdoch,
Kovbojové - Richard Platt, Lodní
vraky - Andrew Langley, Leonardo
- Mária Gálová, Obrázky hudby -
Amandine Dardenne, Scoubidou

Výběr nových knih z fondu 
městské knihovny

DVD 

Pro mládež: Implyho dobrodruž-
ství
Ostatní: Jak se zbavit přátel a
zůstat úplně sám, Austrálie, Rande

na jednu noc, Výměna
Napětí: Smrtící exploze, Cestující
Komedie: Sněženky a machři po
25 letech, Marley a já
Sci-fi: Den, kdy se zastavila země

Nové videokazety ve videopůjčovně

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)

Naše knihovna opět 
NONSTOP četla! 

Již potřetí se Městská knihovna
v Lysé nad Labem připojila
k NONSTOPčtení, které každo-
ročně pořádá Jazzová sekce ve
spolupráci s rádiem Hortus.

Letošní ročník nesl podtitul
„Literatura 1969-1989“. Téma
bylo vybráno tak, aby korespon-
dovalo s výstavou „Pravda o nor-
malizaci“, která byla zahájena
v květnu letošního roku v prosto-
rách Artfora ve Valdštejnské ulici .
Ke „čtení“ jsme se připojili
a pomyslný štafetový kolík pře-
vzali dne 3. června 2009 v 16
hodin. V naší knihovně se nepřetr-
žitě četlo až do 19. hodiny. Mezi
čtenáři ani letos nechyběli zástup-

ci města, společenského a kultur-
ního života.

Celý projekt byl přenášen do
internetové sítě, kam se mohli
posluchači z celého světa on-line
připojit. Na webových stránkách
Městské knihovny v Lysé nad
Labem (www.knihovnalysa.cz) je
možné spustit záznam letošního
NONSTOPčtení. 

Závěrem patří poděkování
hlavnímu organizátorovi této akce
panu Karlu Srpovi z Jazzové
sekce a společnosti System602,
a.s.za zajištění veškerého technic-
kého vybavení a realizaci on-line
přenosu. 

Michaela Baštecká
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INFORMACE

T a n e č n í  k u r z  2 0 0 9
Kurz tance a společenské výchovy začíná 1. výukovou lekcí 5. 9. 2009 

v sále Záložna v Benátkách n. J. od 17 hodin

Kapacita míst v kurzu pro dívky je již vyčerpána, 
volných je ještě několik míst pro chlapce.

DOPRAVA bude zajištěna pouze pro účastníky se zakoupenou průkazkou na
dopravu, jednotlivé jízdné v autobuse nebude možno zakoupit!

Plánované termíny:
Výukové lekce:
5.9., 12.9., 26.9., 3.10., 10.10., 17.10., 7.11., 14.11.,

21.11., 5.12., 12.12. od 17 hodin
Prodloužené: 27.9., 28.11. od 15 hodin
Prodloužená: 24.10. od 20 hodin
Věneček: 19.12. od 20 hodin
(v termínech může dojít v průběhu kurzu k menším změnám)

Odjezdy autobusů
Na taneční začínající v 17 hod. v 15 hod. ve 20 hod.

Z Litole od kapličky 16,15 14,15 19,15
Zastávka u nadjezdu (Mírová ul.) 16,18 14,18 19,18
Husovo nám. (od „Pohody“) 16,21 14,21 19,21
Stržiště (od rest. „U podkovy“) 16,25 14,25 19,25
Zastávka na sídlišti 16,30 14,30 19,30
Zastávka v Benátecké Vrutici 16,33 14,33 19,33

Zaplacené průkazky do kurzu, na dopravu a gardenky budou 
k vyzvednutí na MěÚ odboru kultury od 17. 8. 2009.

Polabské variace 2009
400. výročí úmrtí rabiho Jehu-

dy Leva ben Becalel (1525 - 1609)
nabízí mnohé příležitosti k sezná-
mení se s židovskou kulturou. Ani
my jsme se nechtěli ošidit o tuto
lákavou možnost a do programu
variací jsme zařadili téma „Odkaz
židovské kultury“. Možná odváž-
ně do míst, kde toho po Židech
mnoho nezbylo. Ale co my víme?

Obzory si budeme moci prvně
rozšířit v průběhu autobusového
výletu za méně známými židov-
skými památkami. Z Lysé odjíždí-
me v neděli 6. září v 8 hodin od
kina směrem na Brandýs nad
Labem. Po židovském hřbitově
v Mladé Boleslavi budeme pokra-

čovat s naším panem farářem po
stopách sv. Zdislavy. V plánu je
Johanitská komenda v Českém
Dubu, bazilika sv. Zdislavy v Ja-
blonném v Podještědí a majestátní
hrad Lemberk. Rezervaci míst
v ceně 200 Kč si zajistěte v měst-
ské knihovně.

Dny evropského dědictví
a jejich doprovodný program
budou tentokrát uzavírat výstavu
„Historie Židů v Čechách a na
Moravě“. Centrem dění bude
Muzeum B. Hrozného. Kromě
výstavy je na dopoledne v sobotu
12. září připravena malá terénní
exkurze u kostela s výkladem his-
torika umění prof. Ivo Kořána na

téma „Plastiky M. B. Brauna
v Lysé nad Labem“. Popularizátor
moderní architektury Zdeněk
Lukeš se přednáškou s promítá-
ním vrátí k chátrající kubistické
vile Emila Králíčka v Litoli. 

Další informace o židovské kul-
tuře se dozvíme odpoledne v ne-
děli 13. září na přednášce pracov-
níků Židovského muzea v Praze.
Tradiční hudební tečkou bude
podvečerní koncert „Židovské
písně“ Věry Nerušilové. 

Při Podzimním koncertu na Bon
Repos své umění předvede Jiří
Stivín s programem „Sám se svým
stínem“. Po dohodě s majitelem
zámku si můžete v kalendáři rezer-

vovat neděli 4.
října. K završení
židovské kultury
je připravena slav-
nostní výsadba
stromu 28. října
na starém židov-
ském hřbitově.
Sázet budeme i ve
Staré Lysé při
Starolyském švestkování 7. listo-
padu.

Na realizaci IV. ročníku
Polabských variací se finančně
podílí město Lysá nad Labem
a Středočeský kraj.

Za tým pořadatelů 
Stanislav Svoboda

Slova uznání pořadatelům
jazzového festivalu

Vážení v Lysé nad Labem,
dovolte mi oslovit Vás se slovy

uznání na adresu pořadatelů jazzového
festivalu v Luftkinoklubu Lysá nad
Labem, v jehož rámci jsme se dne 
18. 4. 2009 setkali s jeho pořadateli
a skvělým publikem.

Velmi si ceníme skutečnosti, že
Vaše město akci podobného formátu
podporuje. Kromě řady pokladů světo-
vé kultury, které svým návštěvníkům
nabízíte (za všechny: doslova fascinu-
jící alegorická alej na téma dvanácti
měsíců z dílny M. B. Brauna v zámec-

kém parku), tak vzniká příhodný
potenciál pro srovnání kulturního dění
v cenném mezinárodním kontextu. Po-
řadatelům tedy přejeme, aby se i nadá-
le mohli těšit Vaší osvícené přízni
a nadále kultivovat své příznivě nala-
děné publikum hodnotnými programy. 

Do Lysé nad Labem se určitě vrátí-
me, ať již jako vděční turisté a obdivo-
vatelé krás Vašeho města a regionu, tak
i kdykoli rádi jako umělci.

Se srdečnými pozdravy
Beata Hlavenková a Ingrid

Jensen Quartet a Martin Kosa

Dětské odpoledne se nám vydařilo, všem pomocníkům patří veliké poděkování. 
J. Labutová

Dětské odpoledne na farské
zahradě

Díky krásnému počasí jsme odpoledne strávili na zahradě.
Soutěže, sázení kytiček pro dětský domov, občerstvení a nakonec
hudební program, to vše se moc líbilo. Na návštěvu k nám přijely také
děti z dětského domova v Milovicích a všichni dohromady jsme 
si pořádně užívali. Děkuji Všem dobrovolníkům za jejich obětavou
pomoc při zajišťování akce. 

Labutová J. 

Koupím stavební
pozemek

na výstavbu rodinného domu v Lysé nad
Labem o výměře 800 - 900 m2.

Tel.: 777 024 688
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Představujeme

Vážení a milí čtenáři Listů,
v tomto prázdninovém vydání

vám představujeme dalšího
z lidí, kteří do pomyslné mozaiky
života vkládají pestrá sklíčka,
člověka, jehož povolání má větši-
na z nás spjaté se záhony a vůní
květin. Tím člověkem je zámecký
zahradník David Kolářský, který
se o lyský zámecký park stará
druhým rokem. Po absolvování
Střední zahradnické školy
v Mělníce pokračoval v bakalář-
ském studiu v Praze-Suchdole,
kde se kromě obecného zahrad-
nictví věnoval i zahradní archi-
tektuře. Je rodilý Lysák, letos mu
bude třiatřicet a jak sám s úsmě-
vem říká, se zámeckým parkem
se oženil a věnuje se mu sedm dní
v týdnu. Ve volných chvílích si
rád přečte historický román
s nádechem tajemna nebo si
zajede do zemí s krásnou příro-
dou či, jak jinak, za krásnými
evropskými zahradami. A jelikož
asi nejsem sama, kdo při vyslove-
ní slova zahradník vidí krále
Miroslava z Pyšné princezny,
a vůbec nemá představu, co tato
práce obnáší, rozhodli jsme se
Davida Kolářského jednoho
krásného červnového rána nav-
štívit přímo na jeho pracovišti.
O „zahradničině“ jsme si poví-
dali nad čerstvě ostříhanými
zimostrázy (buxusy) spodního
parteru zámeckého parku.

Chtěl jste být zahradníkem už
jako malý kluk?

Teprve asi až v šesté třídě na
základní škole. Měli jsme zahradu,
o kterou se starala naše babička a já
jsem jí rád pomáhal. Ke studiu na
zahradnické škole mě přivedla star-
ší kamarádka, která tam studovala.
A myslím, že jsem si vybral dobře.

Pokud vím, byl jste i městským
zahradníkem, teď už jste „jenom“
zámeckým.

Jako městský zahradník jsem

měl pod sebou několik pracovníků,
ale šéfovat lidem bylo dost nároč-
né. Tady velím jenom sobě.

Co ve skutečnosti práce zahrad-
níka obnáší a jaká má náš lyský
zámecký park pro zahradníka úska-
lí?

Tento park má jednu obrovskou
výhodu, že je ve svahu, tím má
svoji dynamiku. Ale na druhou
stranu je to mínus, protože o to je
jeho údržba složitější. Vše je zde
uzavřené a téměř všechno si vyža-
duje ruční práci s nůžkami.

A jaké práce děláte teď na jaře
a v létě?

Kromě sekání trávy se musí
minimálně dvakrát za sezonu stří-
hat habrové stěny a tunely.

Těmi tunely myslíte ta krásná
podloubí?

Ano, každý zahradník tomu říká
jinak - loubí, špalíry, tunely. Ty
nejsou v zámeckých parcích až tak
běžné, takže tady v Lysé máme tak
trochu unikát. K tomu se ještě pra-
videlně, přibližně dvakrát za měsíc,
udržují stříháním zimostrázy na
parterech.

Staráte se také o anglickou část
zámeckého parku, to je asi méně
náročné, ne?

To jsem si myslel taky. Péče
o anglický park je mou každodenní

prací v zimních měsících. Zadní
část - Bludice - je hodně zarostlá
a musí se postupně prokácet, aby
zdravé stromy měly dostatek světla
a prostoru. Není to tedy jen o uhra-
bávání cestiček, jak se může na
první pohled zdát.

A můžete jako zámecký zahrad-
ník ovlivnit vzhled parku?

To je docela složité, vše je nutné
konzultovat s městem a památkáři.
Spolu s odborem životního prostře-
dí spolupracujeme s paní Pincovou
z Výzkumného ústavu pro krajinu
a okrasné zahradnictví v Průho-
nicích. A některé změny se nám už
podařily. V anglické části parku
jsme udělali dva remízy, které ho
prosvětlily, vypadá to moc dobře.
V návrhu je udělat víc cestiček
a pokračovat v prokácení porostů,
což je práce dlouhodobá, protože
v tomto stavu je anglický park
spíše les. 

V parku jste každý den, jaké
máte zkušenosti s jeho návštěvní-
ky? Setkáváte se i s vandalismem?

Bohužel ano. Ale když jde
„jenom“ o neukázněné návštěvní-
ky, kteří si třeba opřou kolo
o sochu, nebo děti, které lezou po
menších sochách, tak stačí domlu-
va. Horší je to s lidmi, kteří zde
přespávají, ale to není naštěstí ve
velké míře. Úplně největší problém
je s omladinou, která se večer po
uzamčení parku schází v letním
kině, popíjí a nechává po sobě
nepořádek.

A jak to řešíte? Pomáhá vám
městská policie?

Samozřejmě, že se to spolu
s městskými strážníky snažíme
řešit, ale takhle velký prostor se
špatně hlídá. Podle mého názoru
by bylo nejlepší letní kino oddělit
od parku plotem, s tím ale nesou-
hlasí památkáři.

Když jsem byla u toho příměru
s pohádkovým zahradníkem, který
se stará o kytičky. Plánujete do
budoucnu v parku nějaké vysadit?

Rád bych, ale máme tu problém
s vodou. Na to by byly potřeba
nové rozvody, což je finančně
náročné.

A my popřejme zámeckému
zahradníkovi, ať se mu v nejbliž-
ší budoucnosti podaří květiny
v parku vysadit, ať má dostatek
sluníčka, dostatek vláhy, dosta-
tek slušných návštěvníků a samé
zdravé stromy.

Jana Křížová (jzk)

V úterý 26. května zazpíval
v kostele sv. Jana Křtitele smíšený
pěvecký sbor A Capella Adult
Choir z Velké Británie. Pod taktov-
kou zkušené a doma uznávané
profesorky hudby Sheily Farme-
rové  předvedli zpěváci renesanč-
ní a barokní hudbu. Sbor navštívil
Českou republiku poprvé a kromě
Lysé vystupoval v Praze.  Přesto,

že ten den po tropických teplotách
byly na večer hlášeny bouřky
a přívalové deště, nenechalo si
krásný koncert ujít na šest desítek
posluchačů. Koncert se konal ve
spolupráci s The Prague Concert
Co., spol. s r.o.,  Římsko-katolic-
kou farností a městem Lysá nad
Labem. (jzk)

Foto: Stanislav Svoboda

Sbor z Velké Británie v Lysé
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Květinová slavnost do třetice...
V sobotu 6. 6. 2009 se na

zámečku Bon Repos odehrál již
třetí ročník Květinové slavnosti.
Zámeček byl vybudován po roce
1715 hrabětem F. A. Šporkem,
který si zvolil vrch nad obcí Čiha-
dla jako místo pro svůj odpočinek,
meditace a lov ptactva. Zkrátka -
jezdil sem „na chatu“. Název
v češtině znamená „Dům dobrého

odpočinku“, a o naplnění tohoto
jména se snaží i nynější zámecký
pán, Charles Butler, který zámeč-
ku poskytl šanci žít další život.
Jednou za rok umožňuje i „lidu
z podzámčí“, aby toto místo, stále
trochu zahalené mystikou, mohl
navštívit. Postup prací při rekon-
strukci a odhalující se krása celé-
ho areálu jsou tím, co už potřetí
přitáhlo nejen nové návštěvníky,
ale i ty z předchozích ročníků. Na
své si přišli nejen milovníci archi-
tektury, ale bohaté zážitky si odne-
sli i milovníci přírody, zvláště pak
květin. Zajímavou a kupodivu
početnou skupinou byli muži,
kteří zde v období 1945-1990
vykonávali vojenskou službu. I ti
byli překvapeni, co se zde za krát-
kou dobu podařilo panu Butlerovi
ve spolupráci s řemeslníky
a odborníky - restaurátory vytvo-
řit. Pořadatelé se za celé odpoled-
ne nesetkali s nikým, kdo by

žehral na to, že za vstup do areálu
musí zaplatit. Kromě výše uvede-
ných předností totiž na návštěvní-
ky čekal bohatý program, a tak
každý pečlivě volil, kterou akci
navštívit a užít si ji - byli jsme
přeci na Bon Repos... Sjednocu-
jícím motivem bylo téma Děti -
květy našeho života. Na přípravě
slavnosti se podílelo více než 40

o r g a n iz á t o r ů ,
v průběhu odpo-
ledne vystoupilo
téměř 200 dětí
z lyských škol
a školek. 

Ú v o d e m
odpoledne i jeho
závěrem byla
hudební navští-
venka skupiny
Evergreen Kvar-

tet po vedením J. Ferlese. O slav-
nostní zahájení se postarala paní
Eva Chlumová, partnerka pana
Butlera, s malou Amadeou, která
přijala květiny a vyřezávaný
meloun od p. Lacha a symbolic-
kým přípitkem šporkovským
vínem odstartovala blok tanečních
a pěveckých vystoupení. Malí
umělci byli přivítáni na zámecké
terase hrabětem Šporkem, jeho
chotí Františkou a správcem
Seemanem. U nedalekého bazénu
se konaly dvě módní přehlídky -
MŠ Dráček z Litole a SOU a SOŠ
ze Stržiště. Pozornost zvláště
mužské části publika přitáhly břiš-
ní tanečnice, nikoliv z Orientu, ale
z Čelákovic. Kdo dával přednost
duchovnímu rozměru, mohl si
v kapli užít tři menší koncerty kla-
sické hudby. Místem k zamyšlení
byl pak Čínský pavilon, který se
už skví v plné kráse včetně nové
vykládané podlahy. Uvnitř byla

výstava sklářského výtvarníka
pana Josefa Šefčíka.. Chladná
krása uměleckého skla byla dopl-
něna květinovou výzdobou, takže
celek působil nezapomenutelným
dojmem. Venkovní prostory mezi
stavbami jsou obklopeny novými
trávníky se štěrkovými cestička-
mi. Mezi budovou nového zámku
a hospodářskou budovou se mohli
návštěvníci osvěžit vodou z fun-
gující kašny, pokud se nelekli hlí-
dajícího vodníka. Ten měl na kraji
kašny několik hrnečků s poklička-
mi...

Především dětem k dispozici
byl sám pan král, který občas vstal
ze svého trůnu v hlavním sále
a vyšel ven, aby se pozdravil s pří-
tomnými. O obveselení se staral
také klaun, který dokázal zau-
jmout děti tak, že se vydržely bavit
i v mírném dešti. Komu déšť přece
jen vadil, nalezl zábavu při loutko-
vém představení ve výstavních
prostorách.

Slavnost nebyla jen slavností
ducha, ale bylo pamatováno i na
kulinární zážitky. Po masitých
pokrmech z rožně a grilu přišly
vhod koláčky z pekárny paní
Braunové a těmi typicky morav-
skými se prezentovala i partnerská
Břeclav, jejíž 2 zástupkyně rovněž
dorazily. O vínu tu už byla řeč,
návštěvníci mohli ochutnat červe-
né Svatovavřinecké 2006 a bílé
Müller Thurgau 2008, obojí z kut-
nohorských vinic pana Rudolf-
ského.

Když se odpoledne chýlilo
k večeru, ke slovu přišla dražba 7
nejkrásnějších květinových vazeb.
Výtěžek z aukce byl věnován
majitelům zámku na další zkrášlo-
vání areálu. Organizátorům nadě-
lalo počasí trochu starostí, ale

odměnou jim byla slova pochvaly
spokojených návštěvníků Květi-
nové slavnosti. 

Závěrem se sluší poděkovat
hlavně organizátorům, kteří vše
připravují zdarma a ve volném
čase. Stejnou měrou si zaslouží
vřelý dík i početní sponzoři. Jejich
seznam byl během slavnosti zve-
řejněn a obsahuje 43 firem a jed-
notlivců. Nemůžeme zde vyjme-
novat všechny. Snad se na nás
ostatní nebudou hněvat, když
zvláštní poděkování věnujeme
vedení města Lysá nad Labem
a Středočeského kraje za finanční
podporu. 

Návštěvníci odcházeli plni
dojmů, jimž vévodily květinové
variace z rukou šikovných „děv-
čat“ pod vedením paní Jany Jaku-
balové, Romany Tiché a Květy
Loudilové.

Na úplný závěr bych si přál,
abychom se mohli na Bon Repos
sejít i příští rok, již počtvrté. Snad
nám zůstanou pan Charles Butler
s rodinou nakloněni, protože mít
na zahradě 1 800 lidí, jako tomu
bylo v onu červnovou sobotu,
vyžaduje opravdu odvahu. Ještě
jednou díky!

Miloš Dvořák, tajemník

Rozloučení s Dráčky předškoláčky
S velkým úspěchem u dětí

i rodičů se setkalo rozloučení
s předškoláky v Mateřské škole
Dráček ve čtvrtek 11. června.

Celé odpoledne bylo pojato
jako Cesta na Havaj. Květinové
věnce kolem krků učitelek i dětí
a pestré oblečení rozehrálo školku
příjemnými letními barvami. Děti
symbolicky převzal ředitel
Základní školy T. G. Masaryka,
Mgr. Petr Eliška.

Po nápaditém povýšení dětí na
„školáky“ všem zahrála živá kape-
la, která povzbudila k tanci.
Zatímco rodiče se společensky
bavili u jídla a pití, děti hlavně
lákal skákací hrad v prvním patře.

Rozloučení se letos netýkalo
pouze předškoláků, se školkou se
loučily také paní učitelka Markéta
Sajdlová a paní kuchařka Libuše

Dusilová, pro které byl letošní rok
posledním před odchodem do
důchodu. Za jejich práci jim všich-
ni zúčastnění prostřednictvím paní

ředitelky Marcely Michňové
vyjádřili velké poděkování.

Cesta na Havaj všem velmi pří-
jemně utekla.

Ráda bych jménem rodičů,
jejichž děti Dráčka navštěvují,
poděkovala za úžasně připravenou
akci. Dětem, které půjdou v září
poprvé do školy, přeji šťastné
nalodění a bezpečnou plavbu
nejen v prvním školním roce, ale
i v dalším životě. 

Mateřské škole Dráček patří
velké DÍKY za vtipný a zábavný
program.

Petra Tesařová,
předsedkyně Rodičovské

rady MŠ Dráček



Praxe studentů Obchodní 
akademie Lysá n. L. ve Francii

Na praxi do Francie jsme se
dostali díky úsilí a organizačním
schopnostem naší profesorky fran-
couzského jazyka PhDr. Frymlové. 

Bylo nás pět a odjížděli jsme
18. května 2009 ve 22.00 hodin
z pražské Florence. Do Štrasburku
jsme dorazili druhý den ráno
kolem šesté hodiny. Ubytováni
jsme byli v hotelu Cap Europe
nedaleko Place de La République.
Hotel stál v příjemné a klidné čtvr-
ti, avšak rušné centrum bylo pouze
deset minut pěšky. Ani naše praco-
viště, Ecole Commerciale Privée,
se nenacházelo daleko. Část pra-

covního času jsme trávili se stu-
denty na jejich hodinách nebo ve
školní kanceláři, kde jsme vypiso-
vali karty absencí žáků a dělali
další drobné kancelářské práce.
Největším přínosem pro nás bylo,
že jsme měli možnost poslouchat
a používat francouzský jazyk.
Volný čas jsme využívali k prohlíd-
kám města a nakupováním v míst-
ních obchodech. 

Čas utekl jako voda, nastal den
odjezdu, 29. 5. 2009, a my jsme se
začali chystat k odjezdu zpět do
Česka...

Studenti OA
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115 let Obce baráčníků 
v Lysé nad Labem

K tomuto výročí jsme se sešli
30. května 2009 ve vyzdobené
školní jídelně. Na stolech bylo pro
všechny přítomné připraveno
pohoštění. Jídelna byla plná teti-
ček a sousedů v krojích a svérázu.
Přijeli zástupci I. Župy, II. Župy
a 12 sousedních Obcí. Navštívil
nás pan starosta, paní místosta-
rostka, zástupci hasičů, Svazu
postižených civilizačními choro-
bami, či klubu důchodců a jiní
hosté.

Po úvodním úkonu služebníků
nastoupilo 11 praporů a zazněla
„česká hymna“. Pak tetička rych-
tářka Štolbovská zahájila slav-
nostní sedění, přivítala všechny
přítomné a popřála příjemný den. 

Vzpomínku na zemřelé předne-
sla teta Petráčková za doprovodu
harmoniky souseda Schvěna.
Pěvecký kroužek Obce zahrál
a zazpíval několik krásných písní
v rámci kulturní vložky. Vše bylo
odměněno dlouhým potleskem.
Zprávu k 115. výročí Obce o její
činnosti zpracovala a přečetla teta
Pilná. Poté zatančila naše mládež
moravskou besedu - odměněno
potleskem. Tetička rychtářka od-
měnila čestným uznáním zástupce
města i spolků, kteří nám obětavě

pomáhají v naší práci. Pak ještě
odměnila sousedy a tety za dlou-
holetou práci pro baráčnictvo. 

Šest mladých lidí složilo slav-
nostní slib a byli přijati za řádné
cleny Obce. Poté už dostal slovo
pan starosta a ostatní hosté.
Následovaly zdravice a připínání
stuh na právo od zástupců I. Župy
a jednotlivých Obcí. Jako upo-
mínku všichni obdrželi pamětní
list. Zasedání bylo ukončeno
baráčnickou písní. Pak jsme
zasedli k společnému obědu. 

Počasí nám vydrželo, a tak jsme
se odpoledne seřadili do průvodu
a za doprovodu hudby jsme prošli
městem. Zastavili jsme na náměstí
Bedřicha Hrozného, kde jsme po-
ložili kytici k pomníku padlých.
Vrátili jsme se ke školní jídelně,
kde tři kolony zatančily českou be-
sedu, 1 kolona byla ze Sluh a dvě
z Lysé nad Labem. Díky všem.

Pak už k tanci a poslechu hrála
hudba pod vedením pana Vance.
Před 18 hodinou jsme se pomalu
rozešli. 

Děkujeme všem, kteří nás 
podpořili a zúčastnili se našeho
výročí. 

Za Obec baráčníků 
Lenka Pilná

Poděkování
Děkujeme kolektivu státního

archivu pod vedením ing. Blanky
Řehákové za velmi hezkou výsta-
vu k 115. výročí trvání Obce
baráčníků v Lysé nad Labem.

Výstava byla velmi pěkně uspořá-
dána a mnohým připomněla dávno
zašlé časy. Všem se moc líbila.

Děkujeme
Baráčníci a jejich příznivci

Pasování prvňáčků
26. května 2009 v Městské kni-

hovně opět proběhlo pasování
prvňáčků na rytíře řádu Čtenářů.

Královna Abecedka I. společně
s dvorní dámou v dobových
kostýmech pasovaly všech šest
prvních tříd, celkem 124 dětí.
Každé dítko předvedlo, jak se
naučilo číst a královna je mečem
pasovala na rytíře. Záložka do

knížky s klíčkem jim bude otevírat
cestu do všech knížek i do kni-
hovny. Následovalo poděkování
třídním učitelkám za jejich trpěli-
vou práci s dětmi. A na závěr spo-
lečné foto. Paní učitelky dostaly
CD se všemi fotografiemi pro pří-
padné zájemce. K nahlédnutí též
na webových stránkách knihovny
(www. knihovnalysa.cz). Poděkování

Milá paní učitelko, paní Heleno
Kopecká.

Chceme vám nyní poděkovat!
Byla jste to Vy, kdo učil naše

děti poznávat pro ně zcela nový
svět. Svět poznání a svět povin-
ností. Vedla jste je a ukazovala
cestu po celé tři roky. A byl to
úkol nelehký….

Děkujeme Vám za laskavý pří-
stup, pro který chodily do školy
rády. Děkujeme Vám za lásku, pro
kterou se nebály udělat chybu.
Děkujeme Vám za moudrost, pro
kterou se nebály na cokoliv zeptat.
Děkujeme Vám, že jste dokázala
našim dětem předat i to, co není
v učebnicích. Děkujeme za trpěli-
vost, se kterou jste je učila číst,

psát i počítat... Děkujeme ale také
za přísnost, pro kterou poznaly, že
nic není „zadarmo“. Děkujeme za
spravedlivost, která je učila rozli-
šovat. Děkujeme za upřímnost,
pro kterou neztratily důvěru.

Oceňujeme a velmi si vážíme
Vaší práce. I když  jsme doufali,
že s Vámi budeme i nadále spolu-
pracovat, chápeme a respektujeme
Vaše rozhodnutí. Přestože se nera-
di loučíme, přejeme Vám upřímně
a ze srdce mnoho dalších žáčků
dychtivých po vědění, mnoho dal-
ších pracovních úspěchů a spoko-
jenosti ve vašem novém působišti.

Rodiče žáků III.A
Masarykovy školy
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Vznik baráčnických spolků v Čechách 
- 115 let baráčníků v Lysé nad Labem

V českých zemích se spolkový
život začal hojně rozvíjet po roce
1861. Místem založení prvního
baráčnického spolku v Čechách se
stalo město Kolín, kde vznikla
před rokem 1869 takzvaná „stolní
vlastenecko-dobročinná společ-
nost“. Scházela se v hostinci
U Šleitrů, lidově se mu říkalo
„Baráček“. Z této společnosti se
postupně vyvinul spolek, který byl
7. listopadu 1873 pojmenován
Svobodná obec baráčníků. 

Největší zásluhu na vzniku
první baráčnické obce v Kolíně
má Vilém Jindřich Janke. Požádal
o úřední povolení spolkové čin-
nosti a v roce 1874 toto povolení
baráčníci obdrželi.

Baráčníci jsou spolkem zamě-
řeným především na dobročinnost
a udržování starých českých
zvyků a tradic. Nemusí tedy vlast-
nit barák nebo baráček. Nezaložil
je ani Josef Barák (1833 - 1883),
český vlastenec. 

Je to sdružení, které má vztah
k myšlence zrozené v „Baráčku“ -
v hostinci U Šleitrů. 

Baráčnická myšlenka brzy zís-
kala své příznivce i za hranicemi
města Kolína.

Od samého počátku se jednalo
o spolek nepolitický, který byl slo-
žený ze všech tříd obyvatelstva
a pomáhal nejen svým členům, ale
mnoha dary také svému městu
i širokému okolí.

Peníze získával spolek přede-
vším pořádáním zábav, plesů,
koncertů a také z peněžních sbí-
rek.

V počátcích činnosti baráčníků
byli členy spolku pouze muži,
kteří se oslovovali „sousede“.
Teprve počátkem 20. století se do
práce zapojily i ženy - „tetičky“.

Do té doby byl spolek výhradně
mužskou záležitostí.

Baráčníci se scházeli a stále se
scházejí na rychtě. Rychta je mís-
tem společných sousedských, kon-
šelských a valných sedění. Dříve
bývaly rychtou především hostince.

Pojmenování jednotlivých
činovníků převzali baráčníci
z názvů úředníků městské a ven-
kovské správy v českých zemích
před rokem 1848.

V čele obce je rychtář (předse-
da), o písemnou agendu se stará
syndik (jednatel), o peníze berní
(pokladník), pantatínek má jako
jediný právo napomenout i rychtá-
ře, panímaminka se stará o kroje,
švandymistr zajišťuje pořádání
zábav a vůbec všechno veselí.
Dalšími činovníky jsou: slídil
účtů, vzdělavatel, kronikář, prapo-
rečník, ponocný a dráb. 

První zmínka o baráčnickém
spolku v Lysé nad Labem pochází
z roku 1894, kdy byla dne 25.
března založena Dobročinná obec
baráčníků v Lysé nad Labem.
Prvním rychtářem byl zvolen sou-
sed František Vodka. 

Noví členové rychle přibývali.
Ve svých počátcích měla obec 40 -
44 členů, v roce 1902 stoupl počet
členů spolku na 59. V pozdějších
letech stav členstva kolísal mezi
24 - 40 a v roce 1926 dosáhl 89.
V roce 1934 bylo v obci evidová-
no 352 sousedů a tetiček.

Baráčníci se scházeli na sou-
sedských a konšelských seděních
a jednou za rok na valné hromadě.

Hlavní náplní nového spolku
byla dobročinnost. Baráčníci pod-
porovali ostatní spolky v Lysé nad
Labem, přispívali na úpravu
města, na pořízení sanitního auta,
na Staroměstskou radnici v Praze,
ozdravovnám, pražským hlucho-
němým, strádajícím spoluobča-
nům a školní mládeži.

Vlastním členům pomáhala
obec finančně v době dlouhodo-
bější nemoci nebo po úrazech.
Přispívala i na pohřby svých členů
a jejich rodinných příslušníků.
Pořádala vánoční nadílky pro děti.

Sousedé a tetičky organizovali
bály, večírky a zábavy. Ctili staré
české zvyky a tradice a každoroč-
ně pořádali staročeské máje
a dožínky.

Po několika letech existence
spolku nebylo již nadšení zakláda-
jících členů takové jako na začát-
ku. Přibývali sousedé, kteří brojili
proti ostatním, vyvolávali nejrůz-
nější sváry a třenice. Měli spoustu
připomínek k vedení obce. 

Tak se stalo, že někteří z těchto
nespokojených sousedů založili
druhou baráčnickou obec, která
dne 26. ledna 1903 zahájila svoji
činnost pod názvem První vzájem-
ně se podporující spolek baráční-
ků v Lysé nad Labem.

V letech 1904 - 1909 byl čle-
nem tohoto spolku i známý lyský
občan P. Josef Vojáček, v pozděj-
ších letech také lyský lékař
MUDr. František Tichý.

V roce 1934 došlo k úpravě
názvu spolku, který byl přejmeno-
ván na Vlastenecko dobročinnou
II. obec baráčníků MUDr. Tichýho
v Lysé n. L. Ke konci druhé světo-
vé války byl MUDr. František
Tichý bez uvedení důvodu ze spol-
ku vyloučen.

V Lysé nad Labem vedle sebe
existovaly dva baráčnické spolky,
které byly označovány jako Obec
I. a Obec II. Říkalo se jim také
„červení“ a „zelení“. Zelení baráč-
níci se scházeli v restauraci
U Zeleného stromu a jejich spol-
kové čapky byly podšity zelenou
látkou. 

Tyto spolky se v lásce příliš
neměly, i když náplň jejich čin-
nosti byla totožná - dobročinnost

a udržování starých českých
zvyků a tradic. 

Sousedé a tetičky spolu příliš
nespolupracovali a nechtěli pořá-
dat společné akce. 

Někteří sousedé se nemohli
rozhodnout, ve kterém spolku se
chtějí sdružovat a stali se členy
obou obcí. Obce tuto skutečnost
nelibě nesly a při zjištění duplicity
členství byl odhalený soused oka-
mžitě z jednoho spolku vyloučen. 

Dobročinná obec baráčníků
vyvíjela tlak na vedení Prvního
vzájemně se podporujícího spolku
baráčníků, aby přistoupilo na slou-
čení obou spolků. 

Dne 22. července 1945 se spol-
ky sloučily v jednu obec, která
byla zaregistrována pod názvem:
Vlastenecko-dobročinná obec
baráčníků v Lysé nad Labem. 

V roce 1933 byla v Litoli zalo-
žena Vlastenecko-dobročinná
obec baráčníků v Litoli. V letech
1933 až 1945 tak na poměrně
malém území vedle sebe existova-
ly tři baráčnické obce.

Spolek litolských baráčníků
zanikl v roce 1989.

Vlastenecko - dobročinná sdru-
žená obec baráčníků Lysá nad
Labem existuje dodnes. V letoš-
ním roce oslavuje 115 let od svého
vzniku.

Pro všechny sousedy a tetičky
stále platí slova, která zapsal škra-
bák Václav Včelka do jednoho ze
zápisů ze sousedského sedění:

„Všem příznivcům a přátelům,
kteří pro blaho a rozkvět spolku pra-
covali, vzdává spolek srdečný dík
a přeje si, aby ve své lásce a přízni
setrvali a důvěru k němu si zachova-
li, by svědomí je jednou blažilo, že
konali dobré skutky ve prospěch
bližních svých a své vlasti.“

Vladimíra Jiřičná,
SOkA Nymburk

Archivní 
střípky

ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY
J. A. Komenského 1534, Lysá n. L.  

se bude konat ve dnech:

28. srpna 2009   10 - 13 hod.
31. srpna 2009   14 - 17 hod.

1. září 2009     7 - 11 hod.

Přednost při zařazování budou mít děti 
z nižších ročníků.

ŽALUZIE - HORIZONTÁLNÍ,

VERTIKÁLNÍ

Sítě proti hmyzu, rolety

Václav Krejza
Tel.: 603 700 237

MŠ Čtyřlístek v Lysé nad Labem 
přijme od 24. 8. 2009 

dvě kvalifikované učitelky 
pro mateřské školy



Závěrečná konference Projektu „LES“
A máme to za sebou. Ptáte se

co? No přece náš letošní den „D“
na naší škole. Nejdůležitější akce
letošního školního roku - Krajská

konference „Projektu LES“. 20.
května tohoto roku jsme od rána
vítali zástupce celkem 21 ZŠ
z celého Středočeského kraje na
závěrečné konfrerenci, kterou
jsme měli tu čest letos hostit.
Spolu s nimi samozřejmě také
zástupce vyhlašovatele projektu
EKO Gymnázium Poděbrady,
zástupce Krajského úřadu a další
hosty. Naši školu zastupovalo

čtyřčlenné družstvo ve složení
Petr Pokorný (8. ročník), Jitka
Doubková (8. ročník), Nikola
Kotršálová (8. ročník), Tereza
Kubalová (6. ročník), vzešlé ze
zástupců nejúspěšnějších družstev
našeho školního kola soutěže pod
vedením paní učitelky Petry
Kubalové. Postupně se všechny
školy představily se svou prezen-
tací práce, kterou za celý rok na
projektu odvedly. Přestávky a čas
po skončení prezentací byly vypl-
něny výborným pohoštěním při-

praveným našimi žáky, učiteli
a dalšími pracovníky školy.
Zároveň byla všem zájemcům
představena průvodci z řad našich

žáků celá naše škola s učebnami
i chodbami vyzdobenými originál-
ní výzdobou vztahující se k téma-
tu „Les“. Za to patří všem našim
pomocníkům velký dík. Vše pro-
běhlo díky dlouhodobé a poctivé
přípravě k plné spokojenosti naší,
ale hlavně všech našich hostů, kte-
rým se u nás podle jejich slov
velmi líbilo. Na závěr obdržel
každý z nich originální dárek na

památku na naší školu připravený
šikovnýma rukama dětí z naší
keramické dílny, pod vedením
paní učitelky Jelínkové. Není
možné zde jmenovitě poděkovat
každému, ale všichni, kdo i ve
svém volném čase, ať žáci, učitelé,
či ostatní, podali svou pomocnou
ruku pro zdar celé akce, udělali
velký kus práce. Mohou tak mít
dobrý pocit a může je hřát u srdce,
že pro „svou školu“, její zviditel-
nění, ukázku toho, co vše se u nás
děje, a nakonec i ekologickou

výchovu, která u nás zapustila své
„kořeny“ a má u nás stále větší
prostor a místo, udělali něco
navíc. Certifikát obdržený od
EKO Gymnázia si pak můžete
prohlédnout v naší učebně č. 114.
Fotografie z celé akce na našem
webu. Další najdete i na stránkách
EKO gymnázia Poděbrady.

Největší odměnou nás všech
tak kromě pochvaly od vyhlašova-
tele projektu za výbornou organi-
zaci a spokojenosti všech našich
hostů je fakt, že již dnes se nám

hlásí s přestihem skupiny žáků,
které se budou chtít zapojit do
nového ročníku projektu. Ten
bude vyhlášen v příštím školním
roce na podzim. V našich dětech
roste nová generace lidí, kterým
v budoucnu nebude jedno, kde
a v jakém prostředí budou žít.
Ještě jednou velký dík všem.
Těším se na všechny naše přízniv-
ce ekologie i v příštím roce.

Vaše „ekologická“ učitelka
Mgr. Petra Kubalová
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Návštěva Evropského 
parlamentu ve Štrasburku

4. - 5. května navštívila skupina
studentů Obchodní akademie
v Lysé nad Labem s pedagogic-
kým doprovodem na pozvání
europoslance Mgr. Hynka Faj-
mona Evropský parlament ve
Štrasburku. 
Naše postřehy:

Město Štrasburk a jeho maleb-
ná zákoutí např. „Petite France“
jsme si prohlédli nejdříve z vyh-
lídkové lodi, ve které jsme projíž-
děli po Rýnu. Večer jsme ochutna-
li v jedné ze štrasburských restau-
rací francouzské menu a bylo
podáváno též typické víno této
oblasti - „kořeněný tramín“. Dru-
hý den našeho pobytu jsme navští-
vili a prohlédli si prostory
Evropského parlamentu. Zde pro-
běhla nejdříve beseda s europo-

slancem Mgr. Fajmonem na téma
ekologie a globální oteplování.
Poté jsme se zúčastnili jednání
Evropského parlamentu. Překva-
pil nás velký počet návštěvníků
v poměru k jednajícím poslan-
cům. Ti mají možnost sledovat
jednání on-line ve svých kancelá-
řích. Tématem jednání byla ochra-
na a informování spotřebitelů při
prodeji elektrotechnických výrob-
ků. Během celého pobytu nás
doprovázela asistentka Mgr. Faj-
mona paní Krčmářová, které patří
za její ochotu a starostlivost náš
dík. Tento pobyt byl pro nás velmi
přínosný, rozšířil nám obzory
a byl to pro nás příjemně a netra-
dičně strávený čas.

Z příspěvků studentek 
I. Čermákové a M. Sedlářové

Ze školy do školky
Víte, že máme ve městě novou

školičku? Je na louce před dosti-
hovým závodištěm.

Navštěvují ji čtyřnozí kamarádi,
protože je to školička psí. Vyu-
čovací předměty jsou zvláštní -
poslušnost, zdolávání překážek
i vyhledávání a zadržení pachatele.
Všechno nám to předváděli jak psi,

tak cvičitelé, s chutí a radostně.
Za pěkně prožitý Den dětí

děkujeme rodině paní Hanou-
skové, panu Digaňovi a Havel-
kovi.

Jděte se i vy podívat. Stojí to 
za to.

Žáci 3.A a 3. B
ZŠ J. A. Komenského 
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Cesta za zdroji energie

Naše třída 1.N (a několik dívek
ze 3.A) vyrazila v dubnu na dvou-
denní exkurzi Zdroje energie 2009.
Cílem akce byly dvě vodní a jedna
jaderná elektrárna. Byli jsme rádi,
že se podíváme na místa, kam
bychom se běžně sami nedostali.

Vyrazili jsme ve středu 22.4.
ráno a naší první zastávkou byla
vodní elektrárna Štěchovice.
Cesta malým autobusem byla pří-
jemná a počasí chystalo další
teplý jarní den. Ve Štěchovické
elektrárně se nás ujal pán, který na
elektrárně strávil téměř celý svůj
život a opravdu nám měl co
vyprávět. Zhlédli jsme film o stav-
bě vodního díla a pak nás provedl
provozem. Bohužel kvůli rozděle-
ní přehrady na část elektrárny,
která patří společnosti ČEZ, a část
přehrady, která patří povodí
Vltavy , jsme museli přejet na
druhý břeh. Po složitém manévro-
vání jsme si prohlédli vodní dílo
z druhé strany i plavební komoru
pro lodě, která byla velmi hluboká
a dlouhá celkem 120 metrů.
Nalodili jsme se na náš autobus
a pokračovali k dalšímu vodnímu
dílu na Vltavě, k Orlíku.

Tato zastávka byla ještě zají-
mavější, nejen díky obrovské
vodní ploše přehrady, ale i exkur-
zi do samého nitra přehrady 60
metrů hluboko do hráze. Tak se
nám podařilo nahoře u vodní hla-
diny vstoupit do stavby a dole,
u výpustí, ze stavby vyjít a projít
část strojovny elektrárny.

Pak již poměrně unavení a tro-
chu hladoví jsme vyrazili směrem
Týn nad Vltavou, kde nás čekala
večeře a postýlky. Jídlo bylo
výborné, užili jsme si i chvilku
volna a pak už do pelíšků, aby-
chom byli ráno čerství na prohlíd-
ku jaderné elektrárny Temelín. 

Ráno jsme začali bohatou sní-
daní, kterou jsme měli přichysta-
nou v restauraci. S plnými pupíky
jsme dojeli k elektrárně, která
díky svým čtyřem obrovským
chladicím věžím vypadá opravdu
impozantně. V zámečku - infor-
mačním středisku - jsme byli pro-
školeni, zhlédli jsme 3D film
a pak už první polovina vyrazila
směr vrátnice. Trochu s obavami
jsme přes několik bezpečnostních
kontrol vstoupili do samotné
elektrárny, samozřejmě vybaveni
ochrannými helmami, které nám
mimochodem moc slušely. S jed-
nou průvodkyní nás mohlo jít
maximálně osm a ještě nás dopro-
vázela paní z ostrahy, která nám
otevírala kódované vstupy. Prošli
jsme chodbami do strojovny
s parogenerátorem, dostali jsme
suvenýr - špuntíky do uší, od prů-
vodkyně spoustu informací a na
konci jsme byli prověřeni bezpeč-
nostním rámem, zda náhodou
„nezáříme“. Naštěstí tato situace
nenastala. Vrátili jsme se do infor-
mačního střediska a tady jsme si
mohli vyzkoušet některé věci,
které v elektrárně dělat nešly -
třeba spustit jadernou reakci na
simulátoru, zhlédnout výukové
filmy, udělat si testy s Einsteinem
(jsme dobří, dávali jsme pozor)
a odpočinout si. 

A když už všichni prošli elekt-
rárnou, udělali jsme si společné
foto, nastoupili do autobusu
a vyrazili směrem Lysá nad
Labem. Výlet byl prima, poučný
i zábavný, víme mnoho nového
a také jsme si utužili kolektiv. Kéž
by bylo více takových akcí, moc
se nám to líbilo. 

Za 1.N Katka Fenclová 
a Míša Blažejovská

Jsme v České knize rekordů!
Ve středu 27. 5. 2009 žáci ZŠ 

J. A. Komenského omotali školu
pouhými kancelářskými gumička-
mi. Bohužel nám nepřálo počasí,
kdy ze dne na den klesla teplota
o 15° a někteří jsme dost „promrz-
li“. To jediné se nedalo objednat či
jinak zařídit.

Celá akce nám trvala dvě hodi-
ny. Gumičky jsme sice mohli mít
navázány předem, ale muselo se
rozestavit po obvodu školy 200
dětí a pak začalo obíhání s klubíč-
kem, později s komisařem.
Nakonec jsme to zvládli! Rekord
je 536,7 m dlouhý (tolik měří
obvod areálu školy) a použilo se 
5 367 kancelářských gumiček.
Jsme velice rádi, že se to povedlo
a naše gumičkové klubíčko bude
spolu s upomínkovým „domeč-
kem“ umístěno v pelhřimovském
Muzeu rekordů a kuriozit.

Někdo možná namítne: Blbina!
Ale...

Víte, kolik to děti a učitele stálo
všechno sil a nervů? A přitom
jsme se také hromadu věcí nauči-
li. Už od podzimu jsme přesvěd-
čovali paní ředitelku, že to zvlád-
neme v rámci projektového dne
mediální výchovy. Museli jsme
sami najít adresu Agentury Dobrý
den Pelhřimov, zjistit u ní mailem
podrobnosti. Proměřit školu, pro-
počítat dopředu počet gumiček,
navázat je, abychom mohli cvičně

jeden pavilon omotat. Dál to
u agentury objednat, usmlouvat
nižší cenu za zapsání do knihy, zji-
stit nejlevnějšího dodavatele
gumiček, zajistit výrobu speciální-
ho razítka, najít sponzory. Pro 1.-
3. třídy a veřejnost vymyslet
gumičkové soutěže, nakreslit
a roznést reklamní plakáty, udělat
a mailem rozeslat pozvánky pro
Radu rodičů, Školskou radu a zři-
zovatele, oslovit média. Vymyslet
další zajímavosti a nutnosti, roz-
dělit úkoly. Svolávat školní parla-
ment a neustále probírat detaily,
aby to bylo dokonalé. Během akce
se rozdávaly jako upomínka kera-
mické domečky s reliéfem razítka,
vznikla pamětní kniha s podpisy
účastníků. Prodával se nový škol-
ní časopis, měli jsme i malé občer-
stvení v podobě limonád.
Nechyběly ani písničky, kvůli kte-
rým jsme studovali zákon o autor-
ských právech. 

Tímto článkem chci poděkovat
všem, kteří se na této akci podíle-
li. Pomáhali jste každý člověk ve
škole, řada lidí ve městě a my si
toho velice vážíme. Byl to neza-
pomenutelný zážitek, který se
neopakuje dnes a denně.

Nakonec „gumičkám“ třikrát
HURÁ.. HURÁ.. HURÁ…

Tereza Vykoukalová,
IX.A, ZŠ JAK
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Ze života I. stupně ZŠ B. Hrozného
V pondělí 27. dubna se žáci prvního stupně naší školy zúčastnili

představení agentury Pernštejn s názvem Řím - legionáři, gladiátoři
a Césarové. Program je z doby konce republiky a počátku císařství
v Římě. Zhlédli jsme ukázky bojů z této doby, byli nám představeni něk-
teří významní muži této doby - např.: César, Nero, Spartakus a další.
Také jsme si vyzkoušeli některé dovednosti římských legionářů. Program
byl nejen poučný, ale také zajímavý.

V pátek 24. dubna jsme navštívili vystoupení cimbálové muziky
Réva. Při představení jsme se seznámili se všemi nástroji, které hudeb-
níci používají, zasoutěžili jsme si a vyslechli písně od lidových, přes
písně z filmů až po píseň skupiny Kabát. Koncert se nám všem líbil. 

K tradiční a úspěšným akcím naší školy patří oslava Dne Země, která
byla letos 23. dubna ve znamení zvířat. Do přízemí jsme vyrobili zvířa-
ta pohybující se pod zemí, do prvního patra zvířata, která se pohybují na
zemi, a do druhého patra zvířata pohybující se ve vzduchu. Použili jsme
hlavně krabice, karton, barevné papíry. Všechny zaujala soutěž, kterou
organizovala 4.B s paní učitelkou Koňaříkovou. Dále jsme luštili křížov-
ky, besedovali o životním prostředí. Zlatým hřebem programu byla
ukázka výcviku psů, kterou nám předvedl pan Vávra.
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Ze života I. stupně ZŠ B. Hrozného

V pátek 5. června 2009 se sešli žáci a učitelé prvního stupně po velké
přestávce před budovou Masarykovy školy a oslavili Den dětí. Páťáci se
svými učitelkami připravili velké množství soutěží. Velký úspěch mělo
skákání v pytli, florbalový slalom, chůze na chůdách, vkládání zápalek
jednou rukou do krabičky, následovaly další neméně atraktivní disciplí-
ny. Po splnění předepsaných disciplín dostal každý sladkou odměnu.
Nakonec i špatné počasí se během oslavy umoudřilo. 

Ve čtvrtek 4. května se sešly děti z prvních a pátých tříd a jejich sta-
tečné tříd.učitelky na akci „Pohádkové spaní ve škole“. Děti se dostavi-
ly v 17,30 hodin ke škole. Poté se po třídách odebraly do zámeckého
parku, kde plnily různé úkoly, které si pro ně připravili starší spolužáci
s p. uč. Votavovou. Po nalezení sladkého pokladu se všichni vrátili do
školy a připravili si své postýlky. Po večeři následovaly hry, disko
a pohádky. K „radosti“ učitelek děti usnuly pozdě a už kolem 6.hodiny
se ráno vzájemně budily šuškáním.

Po hromadné ranní hygieně a balení neposlušných spacáků jsme se šli
posilnit na snídani do Eurestu. Každý šikovný žáček, který absolvoval
noc bez rodičů, dostal pochvalný diplom za svou odvahu. Věříme, že děti
měly hezký zážitek. J. Minařík

P r o g r a m  n a  č e r v e n e c  a  s r p e n
Mateřské centrum Parníček bude o celé prázdniny otevřeno:
- každé úterý 9.00 - 12.00 hodin
- každý čtvrtek 9.00 - 12.00 hodin
v případě zájmu otevřeme také ve středu od 15.00 do 18.00 hodin

každé úterý od 9.30 do 11.00 hodin bude připraven program pro děti 
- tvoření, cvičení, zpívání, angličtina pro děti

každý čtvrtek od 10.00 do 11.00 hodin bude připraven program pro
dospělé včetně hlídání dětí

- dle rozpisu na internetu bude cvičení - kalanetika, pilates, 
cvičení na míčích pro ženy

ve čtvrtek od 19.00 do 20.00 hodin nabízíme RELAXAČNÍ VEČER 
S JÓGOU

- konkrétní termíny: 2.7., 9.7., 16.7., 6.8., 13.8., 27.8.; 
ostatní dny jóga NEBUDE

Během prázdnin NENABÍZÍME příležitostné hlídání dětí. Tato služba
bude opět nabízena OD ZÁŘÍ.

UPOZORŇUJEME NA TYTO AKCE:
Čtvrtek 9.7. od 15.00 hodin Divadelní představení „Lidové divadlo

Tereza z Křivoklátu“
Herna otevřena 9.00-12.00; 14.00-17.00

Sobota 22.8. 
od 9.00 do 16.00 hodin Školení: Jak žádat o fondy 

z Evropské unie
Sobota 5.9. od 14.30 hodin Odpoledne pro Parníček - zábavné 

odpoledne plné her, představení 
a dalšího doprovodného programu

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

Mateřské centrum Parníček
zve všechny děti a dospělé do MC
na adrese Čsl. armády 29/11, Lysá n. L. na

„Lidové divadlo Tereza z Křivoklátu“

ve čtvr tek 9. 7. 2009 od 15.00 hodin

Vstupné za dospělou osobu je 50 Kč, děti zdarma.
Akce je určena pro děti předškolního i školního věku, rovněž i pro dospělé.

MC Parníček, Čsl. armády 29/11, Lysá nad Labem, www.mcparnicek.cz
Pořadatelem je Občanské sdružení Pro dětský úsměv, které je zřizovatelem

a provozovatelem MC Parníček.

DIVADELNÍ
PŘEDSTAVENÍ
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Studentská konference 
s účastí žákyň SOŠ a SOU

Lysá nad Labem
Dne 15. května 2009 jsme byli

opět vysláni do akce, tentokrát na
studentskou konferenci v rámci
akce Deliberation in Democracy
(DID). Jejím tématem byl stejně
jako na předchozí videokonferenci
trest smrti. Sešli jsme se všichni
na stejném místě - Americké vel-
vyslanectví v Praze. Byly jsme
jeden z mála ryze ženských týmů
- Andrea Bubníková, Patricie
Tomíčková, Kateřina Podoláková
(všechny z 1.G) - a paní učitel-
ka L. Kolářová. 

Celá studentská konference
byla v duchu „Mission Impossib-
le“. Každá z nás se v momentě
stala agentkou a byla zařazena do
nového týmu (později každý zís-
kal svůj název, Brusinky, G8, dva-
krát se objevily Zmoklé slepice,
pravděpodobně díky silnému
a dlouhému lijáku), dostala agent-
skou cedulku se svým jménem
a názvem školy, kterou reprezen-
tuje. Zatímco my jsme byly pou-
hými agentkami, paní učitelka
Kolářová se stala superagentkou
a byla stejně jako ostatní vyučují-
cí jedna z těch, kteří stáli na svých
stanovištích a zadávali nám na
nich úkoly. 

Okolo deváté hodiny nám všem
byl zadán první úkol a zbytek
dopoledne jsme strávili v deštivé
Praze plníce všelijaké úkoly zada-
né superagenty. Posledním stano-
vištěm se stala americká ambasá-
da a tam už na nás čekalo chutné
občerstvení.

V odpoledním programu jsme
prezentovali své dopolední mise
pomocí programu PowerPoint, na
jejichž tvorbu někteří měli pou-
hých 30 minut. Diskutovali jsme
ve World Café, jedna z místností
se totiž na chvilku změnila ve svě-
tovou kavárnu, kde se z našich
učitelů stali číšníci, kteří nám
nosili nápoje a občerstvení, zatím-
co my jsme probírali PRO
a PROTI znovuzavedení trestu
smrti. Program pokračoval záživ-
ným odborným výkladem zástup-
kyně organizace Amnesty interna-
tional. Následovalo veřejné vyjá-
dření našich osobních názorů
a jejich odůvodnění. Celý tento
skvělý program vyvrcholil kolem
čtvrté hodiny odpoledne akcí
„Cruise“ - plavbou na lodi po řece
Vltavě. Samozřejmě, že někteří
z nás čekali příchod opravdového
Toma Cruise, ten však nedorazil,
ale bylo nám řečeno, že se třeba
ještě ozve a omluví svou nepří-
tomnost. 

Celý den byl skvělý, program
jedinečný a domnívám se, že jsme
si ho všichni moc užili. Seznámili
jsme se se spoustou nových lidí.
Zúčastnili se totiž studenti škol
nejen z okolí Prahy nebo z Prahy
samotné, ale dokonce i z Ostravy,
Znojma a Luhačovic. Ti, aby přije-
li včas, museli vstávat již okolo
půl druhé hodiny ranní. 

Andrea Bubníková 1.G,
SOŠ a SOU Lysá nad Labem

Okresní a krajské  finále 
v atletickém čtyřboji žáků 

ZŠ praktických a speciálních
Ve středu 13. 5. 2009 se v ZŠ

speciální a praktické konalo
okresní kolo v atletickém čtyřboji.
Nejlepší sportovci postoupili do
krajského finále, které se konalo
21. 5. 2009 také v naší škole.
Mladí sportovci soutěžili v těchto
disciplínách: běh na 60m, skok
daleký, hod míčkem a vytrvalostní
běh.Celý den bylo krásně sluneč-
no.Krajské finále se vydařilo.

Velké poděkování patří řediteli
závodu p. Mgr. Petru Tomkovi,
řediteli školy. Poděkování patří
všem učitelům, kteří pomáhali
s přípravou a průběhem celé akce.
S velkou radostí musím zmínit
jméno žáka, který reprezentoval
naši školu za okres Nymburk -
Petra Reka, žáka 8. ročníku. I když
nedosáhl na stupně vítězů, patří

mu dík za vzornou reprezentaci. 
Družstvo Nymburka se celkově

umístilo v konkurenci 9 škol na 
5. místě - dívky a na 3. místě -
chlapci.

Jestliže děkuji, nesmím zapo-
menout také na sponzory, díky
kterým vítězi obdrželi pěkné ceny
- město Lysá nad Labem, firma
Erikson, hračkářství Bambule, Tip
sport Petr Jirsa, papírnictví Věra
Nováková, firma Coca-Cola HBC,
firma Sport Forte, firma Schoul
sport.

Závěrem musím říci, že nás
moc potěšila účast zástupců měs-
ta, p. starosty J. Havelky, pí. mís-
tostarostky M. Chloupkové a p.
místostarosty Sedláčka.

Irena Dlabolová,
zástupkyně ředitele

Úspěšné zkoušky ZKO 
Lysá n. L. Za Kruhovkou

Dne 30. 5. 2009 pořádal náš
kynologický klub druhé zkoušky
v tomto roce, tentokrát podle řádu

KJ ČR Brno. Ty se od zkoušek
předchozích liší především tím, že

Pokračování na str. 19
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Úspěšné zkoušky ZKO 
Lysá n. L. Za Kruhovkou

SOŠ a SOU Lysá nad Labem 
se na Prostějovské zlaté jehle

neztratila
Prostějov je město, kde se

módě daří. Už osm let zde žáci
odborných škol prezentují své
návrhářské sny v soutěži
Prostějovská zlatá jehla. 

14. května 2009 se sešli zástup-
ci 25 odborných škol z Česka,
Slovenska, Polska a Rakouska.

Soutěžilo se v kategoriích
Paříž, Paříž..., Extravagance,
Těsné sevření, Vzhůru nohama.
Také studenti naší školy oboru
modelářství a návrhářství oděvů
se přihlásili do kategorie pro jed-
notlivce - Extravagance. 

Jana Březinová a Marta
Fuksová (3.M) zhotovily kolekci
pod názvem  Střihová kreace,
Karel Jinda  (2.M) se přihlásil do
soutěže s kolekcí Oblečeni v
zipech a Iveta Poupová a Šárka
Pěničková (2.M) připravily kolek-
ci pod názvem Andělé smrti.

V silné konkurenci 24 kolekcí
v kategorii Extravagance  získal
Karel Jinda 1. místo,  čímž  jsme
navázali na loňský úspěch naší
žákyně Moniky Vaverové. Jeho
kolekce Oblečeni v zipech uchvá-
tila nejen diváky, ale i odbornou

porotu.
Gratulujeme

ke krásnému
ocenění a všem
žákům, kteří se
podíleli na pří-
pravě a realiza-
ci soutěžních
kolekcí, děku-
jeme za vzor-
nou reprezenta-
ci školy.

Alena
Hlavatá,

vyučující
praktických

cvičení 
SOŠ a SOU

Lysá nad
Labem

pejsek musí zvládnout přesnou chů-
zi u nohy i bez vodítka, plnit povely
svého pána ve skupině psů, nechat
se přenést cizí osobou. Zkoušku
může skládat jakékoli plemeno či
kříženeček a obsahuje základní
cviky, které jsou součástí výchovy
psa. Letošních zkoušek se zúčastni-
lo šestnáct pejsků, z toho patnáct
z naší organizace!!! K vidění byla
i taková plemena jako německá
doga, bostonský teriér, bernský
salašnický pes, kolie, akita inu.
Pejskové předvedli pěknou práci
a tomu odpovídalo i hodnocení.

Nejlepší ohodnocení měla naše
instruktorka agilit Veronika Proke-
lová s již zmíněným boston terié-
rem Herem. Zkoušku skládali pře-
devším psi mladí, ale i devítiletý
labrador pana Toušla se nenechal

zahanbit. Jiří Malinský s rhodes-
kým ridgebackem Ritou jako jedi-
ný skládal zkoušku o stupeň vyšší
- ZPU1 a svou fenu připravil skvě-
le! Kromě jednoho pejska,v jehož
neúspěchu hrála roli především
nezkušenost psovoda, splnili
zkoušku všichni!!

Tím však aktivita našeho klubu
nekončí. Ukázky výcviku předve-
dou naši členové jako součást kul-
turního programu Festivalu La
Sophia (http://www.lasophia.cz/)
dne 27. 6. 2009 na zámku Dolní
Beřkovice. Zde naši pejskové
předvedou dětem z dětských
domovů z celé ČR své dovednosti
v poslušnosti, obraně, tanec se
psem, agility, dogfrisbee. 

Více najdete jako vždy na
našem webu: www.zkolysa.cz

Romana Macháčková

Vzhůru do přírody
Ve dnech 21. - 22. 5. 2009 se

žákyně tříd 3.M a 2.M v doprovo-
du  pedagogů SOŠ a SOU Lysá
nad Labem rozhodli strávit slu-
nečné květnové dny v přírodní
rezervaci Toulovcovy Maštale ve
východních Čechách. Ráno jsme
vyrazili s batohy z Lysé nad
Labem do Hradce Králové ve spo-
lečnosti ČD a poté autobusem do
Litomyšle a Nové Vsi u Jarošova,
výchozího bodu naší pěší túry.
Směle jsme vyrazili do terénu a po
náročném výstupu jsme se ocitli
v království Budislavských pís-
kovcových skal. Jeden ze skalních
převisů nám posloužil jako obýva-
cí pokoj, ložnice a kuchyně.
Koupelna byla o 100 metrů dále -
u potoka. Odpoledne jsme strávili
zkoumáním flóry a fauny potoka
a všudypřítomných skal. Nalezli
jsme vzácné mihule potoční
a mnoho druhů rostlin typických
pro tuto přírodní rezervaci. Z in-
vazních druhů se na několika mís-
tech objevila křídlatka. Nezapo-

menutelný zážitek nám přinesla
noc pod širákem. Z lesa se nesly
zvuky zvířat, skřípění kymácejí-
cích se borovic a hřmění bouřky.
Po ranním probuzení, zabalení
věcí a úklidu převisu jsme pěším
pochodem dosáhli vesnic Bor
u Skutče, kam jsme tedy původně
nechtěli, a Proseč, odkud nás
odvezl autobus směrem k Hradci
Králové. Déšť nás zastihl až
v rychlíku do Lysé nad Labem.
Takže sláva, nazdar výletu… 

Tato báječná akce se uskutečni-
la 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 celou výpravu 
Ing. Iva Bittnerová,

SOŠ a SOU Lysá nad Labem

Firma Martin Rohan
Lysá nad Labem

tel.: +420 602 233 335
e-mail: martin.rohan@seznam.cz

ELEKTRO
PRÁCE

Pokračování ze str. 18
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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

Červenec - srpen 2009

Pro registrované pacienty těchto lékařů:

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

So 1.8. MUDr. Matasová
Ne 2.8. MUDr. Matasová
Po 3.8. MUDr. Dáňová
Út 4.8. MUDr. Matasová
St 5.8. MUDr. Matasová
Čt 6.8. MUDr. Dáňová
Pá 7.8. MUDr. Matasová
So 8.8. MUDr. Matasová
Ne 9.8. MUDr. Matasová
Po 10.8. MUDr. Chocholová
Út 11.8. MUDr. Matasová
St 12.8. MUDr. Chocholová
Čt 13.8. MUDr. Chocholová
Pá 14.8. MUDr. Matasová
So 15.8. MUDr. Chocholová
Ne 16.8. MUDr. Chocholová
Po 17.8. MUDr. Čerňanská
Út 18.8. MUDr. Chocholová
St 19.8. MUDr. Chocholová
Čt 20.8. MUDr. Čerňanská
Pá 21.8. MUDr. Chocholová
So 22.8. MUDr. Čerňanská
Ne 23.8. MUDr. Čerňanská
Po 24.8. MUDr. Čerňanská
Út 25.8. MUDr. Čerňanská
St 26.8. MUDr. Dáňová
Čt 27.8. MUDr. Dáňová
Pá 28.8. MUDr. Čerňanská
So 29.8. MUDr. Dáňová
Ne 30.8. MUDr. Matasová
Po 31.8. MUDr. Čerňanská

Opium
Opium je užíváno sezónně.

Získává se nařezáváním makovic
máku setého. V letních měsících
se jeho uživatelé často doslova
stěhují na pole. Po užití opia
dochází k útlumu organizmu (zpo-
malení dechu, snížení krevního
tlaku, atd.). 

Na opiátech vzniká již po něko-
lika užitích silná fyzická i psychic-
ká závislost. Riziko předávkování
je u opia velmi vysoké. Dochází
při něm k silnému útlumu a často
také k zástavě dechu.

Nebezpečí opia spočívá přede-
vším ve zdravotních rizicích spoje-
ných s nejčastější formou jeho uží-
vání (nitrožilně). Velikým rizikem je
špatná hygiena při získávání opia  a
následného nitrožilního užívání
přímo na polích. Často dochází ke
vzniku infekcí, plísní, poškození žil
a plicních kapilár. To má za násle-

dek problémy s dýcháním a nedo-
statečné okysličování krve. 

Vzhled: zaschlé a dosušené
hnědé mléko 

Způsob užití: kouření, injekční
aplikace, ústní (odvary)

Příznaky: jizvy po vpiších
(pokud jde o nitrožilní způsob
aplikace), spavost v nezvyklou
dobu, při ovlivnění drogou nerea-
gují zúžené zornice na světlo, zpo-
malení dechu, nesrozumitelná řeč,
celkový útlum organizmu, střídání
pocitů libosti a apatie, snížení
prahu bolestivosti, vodnaté oči,
bledá kůže, nízká váha uživatele

Rizika: rychle vzrůstající těžká
psychická a fyzická závislost, při
injekční aplikaci nebezpečí přeno-
su infekčních chorob, nedostateč-
né zpracování směsi, tuhé částice,
příměsi, nesterilní aplikace, vyso-
ká možnost předávkování

Abstinenční příznaky: bolesti
kloubů, břicha a svalů, zvracení,
nevolnost, průjmy, třes nebo křeče

Kontaktovat nás můžete na
následujících telefonních číslech
a adresách:

Sběr odhozených injekčních
stříkaček, výměnný program
a poradenství 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

Označení osoby v mobilním
telefonu v případě nouze

(ICE)!
Záchranáři a zdravotníci si

všimli, že při dopravních a jiných
nehodách mají zranění při sobě
obyčejně mobilní telefon. Při
záchranných akcích však cizí
osoby nevědí, koho z dlouhého
telefonního seznamu mají kontak-
tovat. Personál záchranné a rychlé
zdravotní pomoci proto navrhuje,
aby každý měl v telefonním
seznamu na svém mobilním tele-
fonu rozpoznatelný seznam kon-
taktních osob pro případ nouze. 

Mezinárodně uznávaný pseu-
donym je ICE (In Case of
Emergency). Pod tímto jménem
bychom ve svém mobilním telefo-
nu měli uvést telefonní číslo

a osobu, kterou v případě nouze
může kontaktovat policie,
záchranná zdravotní nebo hasič-
ská služba. Pokud chcete jako
nouzový kontakt uvést více osob,
použijte pseudonymy ICE1, ICE2,
ICE3 atd. Je to jednoduché a nic
to nestojí, a může přitom zachránit
život. 

Pošlete, prosím, tuto zprávu
dalším svým známým, aby se toto
označení v Česku všeobecně více
ujalo...

Marta Dušková,
vedoucí marketingu

Zdravotní pojišťovny
ministerstva vnitra ČR

Projekt na pomoc lidem s mentálním postižením 

PŘIJÍMÁME NOVÉ KLIENTY
Chcete si najít práci, ale nejde Vám to?

Máte trvalé bydliště ve Středočeském kraji?

VŠECHNY SLUŽBY JSOU POSKYTOVÁNY ZDARMA

V případě zájmu a poskytnutí bližších informací
● volejte na telefonní číslo 233 313 210

● nebo simp@simp.cz, www.simp.cz

Realizátorem je Sdružení pro integraci mentálně postižených, o.s., 
Šlikova 8, Praha 6-Břevnov, 169 00.

Projekt je podpořen z Evropského sociálního fondu, rozpočtu 
České republiky a rozpočtu hl. města Prahy
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Z kroniky mého dědy
Po více než dvou letech jsem

zalistoval opět v „Pamětní knize“,
jak on svou kroniku pojmenoval
a vybral jsem několik údajů vzta-
hujících se k letům 1919, 1929
a 1923. V roce 1941 děda zemřel.
Našeho osvobození ani ceny, kte-
rou jsme za to zaplatili, se bohu-
dík pro něj nedočkal.

Co píše o roce 1919. Celý rok
byl deštivý a chladný. Obilí se
sekalo ještě v září. Koncem října
uhodily mrazy, napadl sníh
a brambory zůstaly v zemi. Byla
velká drahota. Pár bot stál až 600
korun, přitom průměrná denní
mzda byla 15 až 20 korun za osm
hodin práce. Také se hodně kradlo.
Na poštách a na železnici bylo
v tom roce rozkradeno zboží za
120 milionů. Třetinu Slovenska
obsadila vojska maďarského
komunisty Bely Khuna. Ze země
je vyhnali naši legionáři. (Však to
také za to po druhé světové válce
odskákali).

Roku 1929 se osmého ledna
těsně před Lysou srazil osobní vlak
s nákladním. Tři lidé zemřeli a 15
jich bylo zraněno. V celé Evropě
napadlo v lednu mnoho sněhu.

V Lysé ho bylo půl metru. Také
hodně mrzlo. Teploměr zde ukazo-
val 29 a půl stupně pod nulou.
Mrazy a sníh trvaly až do března.
Uhynulo mnoho zvěře a stromů.
Dne 6, června nás postihla průtrž
mračen se silným krupobitím.
O život přišlo ve státě 20 lidí.
Značná část domů byla poškozena.

Lyský kostel dostal dva nové
zvony v ceně 49 tisíc korun. Také
se konaly volby do parlamentu.
V Lysé vyhráli národní socialisté
následováni sociálními demokra-
ty, lidovci a komunisty. 

Rok 1939 byl pro náš národ tra-
gický. Nejprve se od nás odtrhli
Slováci, vedení knězem Tisem
a pak nás obsadila soldateska
násilníka Hitlera. Nikdo nám
nepomohl. Děda píše „Francie je
uvnitř rozvrácená komunisty
a socialisty, Anglie je vojensky
slabá a bolševické Rusko a Polsko
nám nepřejí.“ Zůstali jsme sami.
Stalin uzavřel s Hitlerem na 10 let
pakt o neútočení. Němci pak
napadli v září Polsko a o jeho
území se rozdělili se Stalinem.
Rusové zase bez příčiny napadli
Finsko, které se udatně bránilo.

V Lysé bylo ještě v březnu
zatčeno 16 mužů, ve Stratově 3
a v Ostré 4 lidé, z toho dvě ženy.
Lyský starosta dostal pokutu 10
tisíc korun za to, že někdo vytlou-
kl v noci okna v hotelu Grand
(dnes dům s počovatelskou služ-
bou), v němž bylo ubytováno
německé četnictvo. Ještě je musel
poprosit za odpuštění. Němci
u nás zavedli vše na lístky a stano-
vili kurz 10 Kč za jednu marku.
Vojáci potom vykupovali ve vel-

kém, na co přišli. (tak jako nám 
to o 40 let později předváděli
Rusové).

Počasí bylo od časného jara
studené a deštivé. Pršelo až do
začátku července. Tolik děda.

Já bych jen doplnil, že výroční
rok 1989 byl pro nás radostnější,
než ta výročí, která děda popsal.
Zbavili jsme se jiné diktatury. 

Od té válečné se moc nelišila.

Václav Mrkvička

Jak může také vypadat dlouho diskutovaný bazén ve FRUTĚ
V prosinci 2002 jsem zastupi-

telstvu předložil myšlenku na
vybudování krytého bazénu - 4
dráhy 25 m včetně zázemí a pří-
slušenství. Je dobré se ohlédnout
zpět a zrekapitulovat, co se za těch
uplynulých 7 let změnilo.

Snad nejdůležitější je, že město
po volbách v roce 2006 přijalo
tento záměr a vypsalo výběrové
řízení na zástavbu pozemků býva-
lé Fruty s tím, že část výstavby by
měla zajišťovat dosud chybějící
vybavenost města.

Vzhledem k objemu investice
jsem předpokládal zajištění
výstavby formou konsorcia, do
kterého by velice zjednodušeně
řečeno vstoupilo město se svým
záměrem a pozemky, silná staveb-
ní firma jako generální dodavatel
a příslušná banka pro finanční
zabezpečení celé akce.

V současné době je zde silná
developerská firma zajišťující vše
potřebné ze svých zdrojů. Těmi
krom jiného bude i částečná
komerční bytová výstavba na
pozemcích Fruty. Lysá tak dostane
nejen část chybějící občanské
vybavenosti, ale přibude nám i pár
stovek obyvatel a tím se město
dostane i do jiné velikostní kate-
gorie. Vraťme se ale k vlastnímu

bazénu. Z technického, technolo-
gického a hygienického hlediska
považuji za nejvhodnější provede-
ní bazénu z nerezových ocelí.
Takové bazény patří díky svému
konstrukčnímu řešení k nejbez-
pečnějším a hygienicky nejčistěj-
ším prostředím v oblasti výstavby
bazénů a bazénových komplexů.
Mluví pro ně i snadná údržba
a neomezená životnost. Velkou
výhodou nerezových bazénů je
kovově čistý a lesklý povrch, který
vytváří nejen pro uživatele oka-
mžitou vizuální informaci o kvali-
tě vody v bazénu a funkčnosti
technologie úpravy vody.
Nerezová ocel nepotřebuje žádné
ochranné nátěry nebo opatření na
ochranu povrchu bazénu. Jeho
celistvý povrch bez spár zaručuje
nejen jednoduchou údržbu, ale
zejména dokonalou hygienickou
čistotu. Cirkulační systém zabra-
ňuje vzniku jakýchkoliv mikroor-
ganizmů a řas v bazénovém tělese,
bez hluchých míst a mrtvých
koutů. Do bazénu mohou být
i dodatečně zabudovány různé
doplňky, žebříky, chrliče, fontány,
protiproudové trysky, vlnolamy
osvětlení atp., dle požadavku za-
davatele (investora). Nyní několik
parametrů z předloženého projek-

tu plaveckého bazénu: délka 25 m,
max. šířka 8,40 m (4 regulérní pla-
vecké dráhy se startovacími
bloky), vodní hloubka do 1,30 m
klesající na max. 1,60 m. Vodní
plocha 210 m2.

Kromě tohoto plaveckého
bazénu bude v objektu ještě víceú-
čelový bazén. Jeho existenci ocení
zejména děti a lidé využívající
mělké bazény pro celkovou reha-
bilitaci včetně pohybového ústrojí.
Tento bazén by měl mít délku cca
12,60 m, šířku 5,60 m a vodní
hloubka by byla od 0,10 m do 1,20
m. Vodní plocha 41,00 m2, s vyba-
vením 6 m dlouhou trubkovou
lavicí pro vzduchovou (perličko-
vou) masáž, 4 stěnovými masážní-
mi tryskami, chrličem a provzduš-
něním části dna. Dalším zařízením
bude tak zvaný dojezdový bazén
o šířce 3,16 m, délce 6,60 m vodní
hloubce 0,50 m a vodní ploše
21,00 m2. Uzavřený tobogán ústící
do tohoto bazénu bude mít celko-
vou délku 74,7 m a jeho převýšení
bude 10,1 m. Nyní se již dostává-
me k malým dětským střešním
bazénům První o délce 6,50 m
šířce 5,00 m a vodní hloubce od
0,10 m do 0,40 m s plochou 21,20
m2, bude vybaven sedací bójkou
a vodním zvonem. Druhý z bazé-

nů o délce 8,20 m, šířce 6,40 m
a vodní hloubce od 0,10 m do 0,35
m bude mít vodní plochu
34,20 m2. V něm by mohly být
osazeny: mimoúrovňový skluz,
vodní ježek a sedací bójka. Je asi
zbytečné uvádět, že teplota vody
by měla být řízena a udržována
v rozmezí okolo +350C. Poslední
z komplexu bude střešní brodítko
osazeno 6 kusy sprchových kropí-
tek. Nějaký dětský bazének a bro-
dítko bychom pochopitelně rádi
viděli i u mateřských školek. Asi
by první mohlo být u nové školky
- vestavěné do zahrady MŠ
v Brandlově ulici. V té době by
tam měly být již 4 oddělení a cel-
kem 100 dětí.

Na otázku, kdy bude kolaudace
bazénů, zatím neumím odpovědět.
V současné době je zpracovávána
tak zvaná EIA - posouzení dopadů
stavby na životní prostředí. Pokud
vše půjde dobře, předpokládám,
že by se příští rok mohlo začít sta-
vět, a tak se nejen já, ale zejména
má generace snad ještě dočká jeho
otevření. Příště si řekneme něco
o technickém a technologickém
zázemí celého komplexu objektů
FRUTA.

Tomáš Sedláček,
1. místostarosta

Omluva
Tímto se omlouváme za pravopisnou chybu v květnových Listech

v článku Vzpomínka na Heydrichiádu.
Redakce

NON
STOP

instalatéři
topení, voda, plyn,
čištění kanalizace

Tel.: 732 534 864



Vážená redakce,
na základě upozornění jsem si

přečetl Listy č.6/2009 a nevěřil
jsem svým očím. Doposud jsem
považoval redakční radu Listů na
rozdíl od mnoha jiných tiskovin,
které jsou velice cenzurované, za
jedno ze světlých míst na temné
obloze.

Vůči Vašemu oznámení v Lis-
tech jsem však nucen se velice
ohradit. Nikdy jsem redakční radu
neobviňoval, že pracuje pod nátla-
kem starosty při zveřejňování
dodaných článků v Listech. Jde
pravděpodobně o značné nedoro-
zumění a nebo nepochopení mé
připomínky, a nejenom mé, ptali
se mne na to i občané, jak je
možné, že má pan starosta jako
jediný oprávnění v demokratické
společnosti dávat stanovisko do
Listů k článkům, které ještě nevy-
šly. Já i někteří další se domnívají,
že je to nesolidní a nestandardní
postup, pan starosta není doufám
majitelem Listů, a vyslovil jsem,
to je pravda, podezření, zdali
v tomto směru není redakční rada

pod nějakým nátlakem, před del-
ším časem jsem toto připomínal
i na ZM. A to je přeci úplně
o něčem jiném, než v článku popi-
sujete a poškozujete tak moji
osobu.

Nežádám omluvu za podání ne
zcela přesných informací, ale
považoval bych za vhodné, aby
bylo toto mé stanovisko zveřejně-
no i třeba ještě s Vaším dalším
komentářem. Takto to vypadá,
když jsou některé skutečnosti
vytrhovány z uceleného kontextu.

Ještě jednou děkuji za zveřej-
nění článku „Reakce na reakci“,
přišly mi velice kladné ohlasy čte-
nářů a občanů města, resp. občané
mne na ulici i zastavovali a bylo
patrné, že jsou rádi, že se najde
někdo, kdo dokáže některé skuteč-
nosti popsat bez jakéhokoli při-
krášlování.

Vaše oznámení v Listech mne
mrzí, ale přesto Vám přeji, abyste
v nestranné práci pokračovali
a nenechali se nikým ovlivnit.

S pozdravem
Petr Gregor
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Pravda o Černých baronech
V padesátých letech se nedostá-

valo v ČSR uhlí, zkrátka neměl ho
kdo v dolech nakopat. A tu přišel
na spásný nápad prezident repub-
liky Klement Gottwald a jeho zeť,
ministr národní obrany JUDr.
Alexej Čepička, že by uhlí mohli
nakopat vojáci. Tento protizákon-
ný návrh ještě schválil smutně
proslulý Bedřich Reicin, který
později skončil na šibenici. A tak
byly utvořeny útvary PTP -
pomocné technické prapory.
A k nim byli povoláni na „dobro-
zdání“ místních nebo městských
národních výborů politicky nespo-
lehliví vojáci. Nyní mi, čtenáři
dovolte, abych se obšírněji zmínil
o těch, kterým se dostalo té „cti“
u PTP sloužit. 

Nejvíce nás bylo, co jsme měli
v posudku napsáno, „rolnický
původ“. Ostatně z 244 nevinných
lidí, kteří byli v padesátých letech
popraveni, bylo nejvíce rolníků
nebo mužů rolnického původu. Na
druhém místě to byli synové živ-
nostníků. Zde stačilo, když byl
otec trafikant nebo matka hokyně
a synáček narukoval k PTP. Také
tu byli synové rodičů, kteří vlast-
nili majetek, stačil rodinný dům.
Početnou skupinu tvořili vysoko-
školáci, kteří byli z politických
důvodů vyloučeni z vysokých
škol. Jen málokterému se po

„vojně“ podařilo studium dokon-
čit. Další skupinu tvořili duchovní
a věřící. Běda mládenci, který
před vojnou chodil do kostela!
A dál tu byli příslušníci jiných
politických stran než KSČ. K PTP
byli též povoláni ti, kdo byli jiné
národnosti než české a slovenské.
A ještě tu byli rebelové. Jim se
stále něco nelíbilo. Také byli
k PTP povoláni muži nebo jejich
příbuzní, kteří ve druhé světové
válce bojovali na západní frontě.
Nesmím zapomenout na učitele
a profesory. Ti se dostali k našim
útvarům proto, že málo vtloukali
do hlavy žákům a studentům mar-
xismus. A i ten voják, který měl
příbuzného v zahraničí (stačil bra-
tranec) byl povolán k PTP. Ti
mladí muži, kteří se pokusili o ile-
gální přechod státní hranice a byli
při tom dopadeni, rovněž sloužili
u PTP. Nejméně početnou skupinu
tvořili šlechtici, baroni a hrabata.
Zvláštní skupinu tvořili ti, kteří
měli od obce či města v posudku
napsáno „z ostatních důvodů“.
Oni marně pátrali, proč u PTP
jsou. Velmi jsme my mladí litovali
ty, kdo byli k PTP povoláni na
paragraf číslo 39, branného záko-
na č. 92/1949 Sb.. To byli vesměs
starší muži, kteří měli základní
vojenskou službu dávno za sebou.
Tak se stalo, že mezi námi 

byli vojáci, kteří se narodili 
v 19. století!

Pomocné technické prapory
byly tzv. lehké, kde vojáci praco-
vali na stavbách, a těžké, kde pra-
covali v dolech, v podzemí.
Vojenská služba u PTP trvala dva
roky. Ale ti, kdo dostali z obce či
z města do posudku „návrat nežá-
doucí“ sloužili déle, já kupříkladu
plných třicet měsíců a deset dnů.
Bylo to v Petřvaldě u Karviné
v letech 1951 - 1953.

Ti, kteří četli knížku Miloslava
Švandrlíka „Černí baroni“ nebo
zhlédl stejnojmenný film, mohou
snadno nabýt dojmu, že jsme si
užívali legrace s hloupými důstoj-
níky, vytloukali hospody a chodili
za ženskými. Je sice pravda, že
naši velitelé byli s intelektem na
štíru, ale o to byli krutější.
V tomto směru hlavně vynikal
velitel praporu Slovák Michal
Lukáš a velitel roty nadporučík,
později kapitán Jaromír Břeček,
který vojáky nepouštěl ani k zub-
nímu lékaři, i když se jednalo
o bolestivý případ. 

Náš tábor byl obehnán ostnatý-
mi dráty a hlídali nás strážci
s ostře nabitými samopaly a cviče-
nými psy. 

A jaký byl náš denní režim?
Bylo to osm hodin práce na

dole, dvě hodiny výcviku v terénu

a dvě hodiny politického školení.
Na práci na šachtě jsme nebyli
zacvičeni, na bezpečnost práce se
moc nehledělo, na některých úse-
cích se pracovalo v rychlém
tempu, proto docházelo k častým
úrazům, někdy bohužel i ke smr-
telným. 

A zatímco my jsme sloužili
beze zbraně u útvaru PTP, naše
rodiny doma byly krutě pronásle-
dovány. 

Jediným štěstím pro nás bylo,
že se odebrali na věčnost sovětský
krutovládce Josef Vissarionovič
Stalin a hrobař národa Klement
Gottwald. Jinak bychom svůj
bídný život skončili v sovětských
koncentračních táborech na Sibiři. 

Po propouštění do civilu nás
čekalo další šikanování…

Ačkoliv to zní jako zlý sen, to,
co jsem zde vylíčil, se skutečně
stalo, a to v polovině dvacátého
století ve střední Evropě…

S úctou vzpomínáme na kama-
rády, kteří v dolech padli, a na ty,
kteří se kvůli popsaným útrapám
dnešních dnů nedožili. 

Čest jejich památce.
I kdyby našim pronásledovatelům
odpustil Bůh, my nikdy!

Černý baron 
Bohuslav Skalský z Poniklé

Odezva na článek z Listů...poděkování...
Ing. Svoboda fotografuje do

Listů krásné záhonky, předzahrád-
ky a truhlíky před domy majite-
lů...

Já jsem zvolila opačnou verzi
„za město krásnější“ a ráda bych
poděkovala za všechny poškozené
těmto „HRDINŮM“, kteří, posil-
něni alkoholem a pod rouškou
noci, cestou domů ničí, co jim při-
jde do cesty, ať jsou to auta, ukra-
dené truhlíky nebo „alespoň“ roz-

lámané a na zem vyházené
a podupané květiny z truhlíků.
Bohužel, opakuje se to každý rok.
Nedovedu takové jednání pocho-
pit... kde vyrůstali? Nebo snad při-
šli z džungle a teď si neví rady
s civilizovaným světem???

Za všechny poškozené ještě
jednou:

Děkujeme Vám, hrdinové!!!

J. Žďárská
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Proč jsme takoví?
Když čtu v posledním čísle

LISTU články pana Sedláčka
a Mrkvičky o vandalství, pak u mne
vyvstává otázka, proč k podobným
jevům nedochází v Bavorsku.

Sprejeři tam jsou neznámí, do
kašny na náměstí nikdo nehází
odpadky (jako u nás na stanici
metra) - je tam čisto.

Kde hledat příčinu? Může za to
škola? Všeobecná nálada ve spo-
lečnosti - lhostejnost?

Což je to dílo okamžiku, takto
zdemolovat altán? A co tolik nedo-
palků cigaret? Těm vandalům se
musel dokonce ten pobyt v altánu
zalíbit, když tam vyrobili tolik
odpadků…

A nikdo nic neviděl, neslyšel
a o ničem nic neví…

Ovšem na druhé straně - všichni
ví všechno - jen mít ty správné
informátory, jak o tom nedávno
hovořil v TV jeden bývalý krimina-
lista.

Ale vraťme se k tomu Bavorsku.
Co by se stalo, kdyby tam někdo
takto poničil lípy požehnané
samotným kardinálem?

Jsem si jist, že tento čin by
pobouřil celé městečko. Zjištění
pachatelů by bylo otázkou hodin
(všichni ví všechno) a tato indivi-
dua by byla vyloučena ze společ-
nosti městečka. Všichni by je igno-
rovali a sami by uznali, že tam dále
žít nemohou.

Že idealizuji? Podstata je ve
vtahu lidí k obci i ke státu. A jaká je
k vlajce? Ano, k vlajce! V Americe,
v největším konglomerátu národ-
ností existuje tzv. „Pledge of alleg-
lance“ - slib věrnosti vlajce USA.
Její odrecitování je pravidelným
ranním rituálem na základních ško-
lách. Celá škola se obrátí k vlajce,
všichni dají ruku na srdce a spustí:
Slibuji věrnost vlajce Spojených
států a republice, kterou reprezen-
tuje. Jeden národ před Bohem,
nedělitelný ve svobodě a spravedl-
nosti pro všechny“. A vlajky jsou

všude vidět….
A co u nás? - Vlajky visí jen

povinně v předepsaný čas na úřa-
dech.

Ale Amerika je daleko - Bavor-
sko je soused. Jak to vypadá tam?

Vlajky jsou vidět hodně, neje-
nom o svátcích. To masově. Ta
národní hrdost je tam přímo cítit.
Nikdo se nestydí se národně proje-
vit. I kapela je typicky bavorsky
ustrojena. Často klobouky se štět-
kou, kalhoty s „padacím mostem“
atd. Krojované skupiny v každé
vesnici jiné. A hudba? Většinou
dechovka, hrající často velmi
podobné skladby prozrazující
původ od nás… Hudební skupiny, -
skoro v každé vsi - zpívají a hrají
místní lidové skladby. Skupiny jako
Plum Jam, Klarinet Faktory či Sex
Pistols by se tam asi neuplatnily…

Ano, vážení, my jsme se do té
světovosti tak ponořili, až jsme se
rozplynuli úplně. Slovo „Národní
hrdost“ zní skoro jako nadávka.
Postihlo nás „Čecháčkovství“. Sty-
díme se za náš stát, za naši vlajku.
Naši politici jsou jen banda hrabošů
do vlastní kapsy. Pak se nedivme,
že nikomu ani moc nevadí řádění
sprejerů, vandalů a bezdomovců.
Neztotožňujeme se s naší obcí,
našim státem - nejsme na ně hrdi -
jinak bychom si nenechali líbit to,
co se děje. Národ by se vzbouřil
a policie i soudy by musely tyto
vyvrhele občanské společnosti
tvrdě trestat. 

Vzpomínám na sokolské sjezdy
- to nadšení, prapory!

Nějak se příliš spoléháme na EU
- Evropa regionů, nikoliv států.
Hranice v EU po Schengenu ztráce-
jí smysl… „Národ je věčný“ - Ma-
ďaři i po Schengenu zůstanou
Maďary a Slováci Slováky. Neza-
pomínejme na sudetské Němce! Ti
mají jak prapory, tak kroje i národ-
ní sebevědomí…

Václav Janovský, Čihadla

Praxe studentů Obchodní
akademie v Lysé nad Labem

v Bamberku
Tři mladí dobrodruzi z OA

v Lysé nad Labem se vydali na
14-ti denní praxi do německého
Bosche. Doprovázela je zkušená
profesorka německého jazyka
ing. Marcela Salačová, aby jim
v těžkých začátcích pomohla.

Únavu z náročné cesty s těžký-
mi zavazadly překonalo milé při-
vítání vedoucí internátu, kde jsme
měli bydlet, abatyše. Toto milé
stvoření nám zpříjemňovalo celý
pobyt. Byla nám vždy nápomocna
a ochotna splnit naše přání.

Již první den v Boschi jsme si
uvědomili, jak náročné bude poro-
zumět všem okolo nás, jejich
požadavkům a zadávaným úko-
lům.

Pracovali jsme v oddělení
logistiky a nákupu. Dostali jsme

možnost pracovat s PC, daty, pře-
tvářet dokumenty, zakládat listiny
a celkově sledovat denní chod
svého pracoviště. I každodenní
potřeba komunikovat s našimi
kolegy nás donutila používat
jazyk a co nejvíce jim porozumět.

Je to výborná zkušenost, kterou
všem doporučujeme. Stojíte na
vlastních nohou a musíte se o sebe
postarat.

Bamberk je nejenom sídlo spo-
lečnosti Bosch, ale i nádherné
město, které má svou hlubokou
historii a plno památek. Ve vol-
ných chvílích je opravdu na co se
dívat...

S přispěním ostatních účast-
níků praxe zpracovala 

Darina Holcmanová, 3. A

Už nikdy násilí ve věcech víry!
21. června si opět připomínáme

výročí popravy 27 představitelů čes-
kého národa. Byla počátkem dlouhé-
ho údobí obzvláštního utrpení celé-
ho národa právem nazývaného tem-
nem a znamenajícím jeho až smrtel-
né ohrožení. Jak a proč k němu
došlo? Jak a proč k podobným
nespravedlnostem a údobím dochá-
zelo nejen u nás a v té době, ale proč
k nim docházelo i jinde, v jiných
časových údobích a v jiných zemích,
které se nazývaly křesťanskými?

Vznikaly z mylného domnění, že
je jen jedna pravá křesťanská církev -
jediná spasitelná. tj. jediná, která je
schopna dát člověku, přivést ho ke
spasení - zprostředkovat mu šťastný,
smysluplný a posléze věčný život.
Aby pak ti, kteří jinak věřili, než tato
církev učinila a podle té své víry jiné
žili, aby nepropadli věčnému zatra-
cení, byli také spaseni a jiné na sces-
tí nesváděli, když si nedali po dob-
rém říci, k pravé víře donucovali
pronásledováními, zavírali je do
vězení, mučili i krutě zabíjeli.

Dodnes si někteří křesťané myslí,
jsou přesvědčeni, že jen oni v té své
církvi mají pravdu, spasení lidem,
šťastný, smysluplný a věčný život
přinášejí. Jsem hluboce přesvědčen,
že je to omyl. Tu poslední nejvyšší
pravdu života a smrti, všeho bytí,
nelze mít.

Nelze mít, poněvadž je jí Bůh
sám. Lze jen a Bohu díky za to, aby
ona měla nás, zmocňovala se nás,
dávala našemu životu smysl, což je
pravý opak toho, abychom jí vládli
a druhé jakkoli utlačovali, či jimi

pohrdali. Lze o ní jen slovy a skutky,
celým svým životem svědčit.

Co se proti dřívějším dobám změ-
nilo je, že bychom dnes stěží hledali
křesťanskou církev, která by byla
přesvědčena a hlásala, že je nutno či
jen možno šířit její víru násilím,
jinak věřící či nevěrce násilím k víře
nutit, je pronásledovat a hubit.

Pozdě, až nepochopitelně pozdě,
jsme si to se všemi důsledky, které to
má, uvědomili. To nejen proto, že
nám to mnozí říkali, u nás, jak
známo obzvláště radikálně Petr
Chelčický. Jan Amos Komenský měl
za životní heslo: „Dobrovolně vše se
děj, násilí vše odmítej !“ A jsou toho
hesla plná všechna jeho díla. Ale
především Bible je toho plná, že ani
Bůh nikoho k víře nenutí. Na jed-
nom místě to například říká: „Stojím
u dveří tvého srdce a tluku, žádám
abys je pro mne otevřel a mne do něj
přijal.“ (Kniha Zjevení 3,20)

Buďme za to vděčni a pozorně
naslouchejme! Tím tlukotem zní
celý svět. Jak a kde? Opět v Bibli
k nám hovoří a je to místo dosti
známé: „Cokoli jste učinili těm
nejmenším - lze to nahradit těm
potřebným, nejpotřebnějším chleba,
pomoci, služby - toho nejpotřebněj-
šího, lásky, v tom jsme ti maličcí -
potřební všichni, to jste učinili pro
mne, Boha pravého a jediného i pro
svou spásu, šťastný, smysluplný
i věčný život.“ Kupodivu se to
v jedné docela světské písničce
podobně zpívá: „… a kdo v životě
miluje, ať neztrácí naději!“

Dalibor Molnár

Když se po Vás dívám,
chrámy osiřelé,
vyschlé studny vídám?
Studny bez pramene?

Nebo jenom studny,
studny vody živé,
které zneuctili,
zhrdli jimi lidé?

Otevřené rány
jsou to v našem těle,
jimiž krvácíme.

Oči oslepené!
Proto nevidíme,
že jsou ještě léky
na ty rány staré,
jimiž krvácíme,
bez Lékaře mřeme!

Dalibor Molnár

Osiřelé chrámy
(Jeremiáš 8, 21-22)
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Soutěž mladých hasičů
Dne 30. května 2009 se v zá-

meckém parku v Lysé nad Labem
sešli mladí hasiči 3. Lyseckého

okrsku, aby zde změřili své síly
v závodu v branné všestrannosti
požárních hlídek a to o pohár sta-
rosty města Lysá nad Labem.

Po nástupu si hlídky mladých
hasičů provedly rozlosování star-
tovního pořadí a v 10:15 byl
závod odstartován. Děti soutěžily
ve třech kategoriích: starší žáci,
mladší žáci a mateřinka - jedná se
o děti do 6 let. Soutěžilo se na trati
dlouhé 1900 metrů, na které bylo

rozmístěno celkem pět soutěžních
stanovišť: střelba, topografie, zna-
lost ve vázání uzlů, požární takti-

ka a zdravotní příprava.
Závodu se zúčastnilo cel-
kem 48 dětí z SDH Lysá
nad Labem, SDH
Milovice, SDH Stará Lysá
a SDH Dvorce. Po ukon-
čení závodu byl proveden
slavnostní nástup, na kte-
rém starosta města pan
Mgr. Jiří Havelka předal
hlídkám poháry a ceny,
které poskytly sponzoři
závodu pan Jiří Ambrož,
pan Jiří Hercok, pan
Miroslav Pastrňák a pan
Roman Farkaš. Dále sta-
rosta poděkoval všem pří-
tomným družstvům za
krásný závod a popřál
mnoho úspěchů v dalších
soutěžích.

V kategorii starších žáků
vyhrálo družstvo z Lysé, kategorii
mladších žáků vyhrálo družstvo
z Milovic a v kategorii mateřinka
byly oceněny všechny děti. 

Poděkování patří všem členům
jednotlivých SDH, kteří se na pří-
pravě a organizaci celého závodu
podíleli.

Za kolektiv mladých hasičů
Juříček Vladimír

Zkoušky českého 
kynologického svazu v ZKO

Lysá nad Labem
Dne 16. 5. 2009 uspořádal

kynologický klub Lysá nad Labem
ve svém areálu Za Kruhovkou
zkoušky českého kynologického
svazu (dále jen ČKS).

Zkoušky podle zkušebního
řádu ČKS jsou zaměřeny na spor-
tovní výcvik psů,ale je zde obsa-
žena i v současné době nejrozšíře-
nější zkouška-základní ovladatel-
nosti.

Její součástí je jednak základní
část-chůzi u nohy, sedni, lehni,
štěkání na povel, aport předmětu
a odložení psa za pochodu a za
druhé část speciální, kde je pes
zkoušen z reakce na osoby hrající
si s míčem, jdoucí v jeho blízkos-
ti a hlasitě hovořící a reakce na
ostatní psy. Tedy činnosti, které
běžný majitel psa potřebuje v kaž-
dodenním soužití s ním.

Zkouška všestrannosti je roz-
dělena na 3 části - vypracování
pachové stopy, poslušnost a obra-
na.

Zkouška psa obranáře je slože-
na z disciplín poslušnosti a obrany
prováděné v přírodním terénu.

V sobotu se na kynologickém

cvičišti sešlo osm zájemců, pět
o zkoušku základní ovladatelnos-
ti, jeden o zkoušku všestranného
výcviku prvního stupně a jeden
o speciální zkoušku psa obranáře.

Pražský rozhodčí pan Veselý
posuzoval všechny stupně zkou-
šek přísně, ale spravedlivě a krát-
ce po poledni se mohli jak všichni
zúčastnění, tak jejich výcvikáři -
Alena Strýhalová a Romana
Macháčková radovat z úspěšně
vykonané zkoušky.

V kategorii ZZO splnila zkouš-
ku paní Berná s boxerkou Bonou,
Hejzlarová s hovavartkou Mendy,
Jiříková s německým ovčákem
Woodym, Vlachová s bernardý-
nem Barym, Velková s krátkosrs-
tou kolií Flying a Prokelová s bos-
tonským teriérem Herem, v kate-
gorii ZVV1 slečna Neumannová
s fenkou německého ovčáka
Casnou a ve zkoušce psa obranáře
obstál pan Peška s rotvailerem
Billem.

Více fotografií a plány dalších
akcí najdete na novém webu ZKO
www.zkolysa.cz

Kamila Kuchařová

V E N K O V N Í  C V I Č E N Í

PRO ŽENY A DÍVKY
Kondičně posilovací cvičení na čerstvém vzduchu, 

na hřišti s umělým povrchem v Lysé n. L. 
(u areálu  nové školy, ul. Komenského)

PONDĚLKY 19,30 hod. – 20,40 hod.
o letních prázdninách

P - CLASS    x    BODYSTYLING  x  AEROBIC MIX
(aerobní spalovací blok střední intenzity, intenzivní posilování +
protažení = stretchink pro zdravá záda)

S sebou: podložku na cvičení, ručník, pití, sportovní
obuv + teplejší bundu !!!

Cena: 50 Kč = 1 lekce (70 minut) 

V případě nepřízně počasí = deště se cvičení nekoná!  

www.houzvickova.wz.cz
e-mail: houzvickova.hana@seznam.cz

tel. 721 658 766 
Bližší informace podá kvalifikovaná cvičitelka 

s profi licencí FISAF 
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Rybářské závody
Dne 23. 5. 2009 se konaly již

tradiční rybářské závody, pořáda-
né Rybářským klubem Lysá nad
Labem a MO ČRS Lysá nad
Labem. Narozdíl od předchozích
let v jeden den a ve stejném čase

jak pro dospělé, tak i pro děti.
Kategorie dospělých byla ještě
rozdělena na seniory od zaslouže-
ného věku 60 let a ostatní, děti-
žáci a žákyně byli děleni na mlad-
ší a starší. Protože zahájení závo-
dů bylo uvažováno od poměrně
časné osmé hodiny ranní, již před
sedmou hodinou se trousili jedno-
tliví závodníci všech kategorií
k povinné registraci, aby mohli
poté zaujmout své závodní posty -
děti do 15 let včetně v celkovém
počtu 27 na jižním břehu rybníka
Okrouhlík, dospělí ve věku čin-
ném v počtu 36 a senioři - zdatní
šedesátníci a i o něco zkušenější
v počtu 5 na březích západním
a severním, aby podle náročných
propozic pod dohledem početného
štábu rozhodčích, rekrutujících se
z obou pořádajících organizací,
pokud možno vyhráli, nikoli se
pouze účastnili, protože ceny byly
skutečně hodnotné a prestiž vítězů
je mezi rybáři skutečně monu-
mentální. A nyní k oněm nároč-
ným propozicím - posuďte sami,
vážení čtenáři: hodnotila se celko-
vá délka všech ulovených ryb, co
centimetr - to bod s tím, že za kaž-
dého uloveného kapra či amura
byl připočítán bonus 30 cm. Lovit
se smělo pouze na jeden prut
s jednoháčkovým návazcem, a to
na plavanou a na položenou. Ryby
byly ihned po změření šetrně vrá-
ceny do vody, ovšem každý účast-
ník si mohl ponechat jednoho
kapra o délce mezi 40-60 cm
a udělat tak ponejvíce sobě, ale
i drahým polovičkám případně
ostatním rodinným příslušníkům

ohromnou radost! Asistence další
osoby u dětí kromě podebrání
ryby byla nepřípustná . Doba lovu
byla stanovena mezi 8. až 11.
hodinou, začátek i konec oznamo-
ván nepřeslechnutelným zvuko-

vým signálem. Vnadění a zakrmo-
vání míst lovu bylo povoleno.
Ještě na vysvětlenou pro nerybáře,
plavaná je takový způsob lovu,
kdy návnada napíchnutá na háček
je zpravidla nesena ve vodním
sloupci nade dnem a případný
záběr hladové a obelstěné ryby je
signalizován pohybem na hladině
plovoucího splávku. Jeho svislá
poloha je vyvážena příslušným
počtem menších závaží - broků -
na vlasci mezi háčkem a spláv-
kem. Naproti tomu položená je
způsob lovu, kdy návnada leží na
dně, ukotvena závažím,
které má často podobu
krmítka, do které chytající
napěchuje silně pro ryby
lákavou směs. Záběr je
pak signalizován tzv.
čihátkem, zvaným často
policajt, umístěným na
vlasci buď před špičkou
prutu, nebo mezi oky
prutu. Mimochodem,
kromě vlastního chytání
ryb je mnoho rybářů uspo-
kojeno i vlastněním veli-
kého množství tzv. rybář-
ské bižuterie, to jest hodně
barevných splávků, čihá-
tek, zátěží, třpytek, krmí-
tek a dalších „nutných“
věcí, jejichž nákup rodinný rozpo-
čet zatěžuje přibližně stejně, jako
nákup skutečných šperků pro
manželky, milenky, družky...
V době, kdy rybář nechytá, se
obvykle v těchto věcech přehrabu-
je, laská se s nimi, přerovnává za
současného listování rybářskými
časopisy nebo katalogy a plánuje,

co ještě nemá a co samozřejmě
úplně nezbytně potřebuje, protože
je to obvykle otázka života či
smrti. Většinou drahé polovičky,
když náhodou zjistí, že cena udá-
vaná rybářem je obvykle minimál-

ně desetinásobná... Kro-
mě rozhodcovské činnos-
ti, odměn, diplomů se
organizátoři postarali
i o vysekání trávy pří-
slušných prostor a přede-
vším také o občerstvení,
kterému se svědomitě
věnoval člen výboru, Petr
Jalovecký. A jak to
všechno dopadlo?
V kategorii mladších
žáků pokořila Katka
Poustková všechny kluky
a zaslouženě vyhrála cel-
kovým počtem bodů 85,
získaných ulovením pře-
devším menších ryb, ale
zato většího počtu.

Druhý se umístil Kryštof Malý
chycením 25 cm dlouhého úhoře.
Mezi staršími žáky exceloval
Lukáš Strnad svými 145 body,
které mu naběhly ponejvíce úlov-
kem plotic a jednoho kapra.
I v této kategorii se nenechala
zahanbit další rybářka - Lucka
Burešová, která se umístila na dru-
hém místě. Za zmínku stojí jí ulo-
vený amur o délce 65 cm. Mezi
pěti seniory se jako první umístil
pan Jan Ursta, který sice svého
prvního kapra utrhl, ale pak se
těšil kaprem dalším o délce 67 cm,

za kterého získal celkem tedy 97
bodů. Druhý byl Petr Pospíšil s 82
body a třetí Antonín Davídek se
72 body. A nyní královská katego-
rie - dospělí nesenioři, mezi který-
mi se na prvním místě umístil
předměřický rybář Stanislav Svo-
boda s výkonem 436 bodů, na dru-
hém místě David Krmenčík z Lysé

s 281 bodem a třetí se umístil
několikanásobný vítěz těchto
našich závodů minulých let Luboš
Volf - velký favorit, také
z Předměřic, tentokrát jen velice
těsně, a to s 268 body. Cenu hos-
podáře MO získal pan Jaroslav
Červinka za nejdelší ulovenou
rybu - kapra 75 cm. Rybářským
závodům byli přítomni i někteří
představitelé- zastupitelé města,
a to pánové Houštecký, doktor
Kořínek se svým nerozlučným
fotoaparátem v ruce a u oka
a povinně Míra Firman, člen roz-
hodcovsko-organizačního týmu. 

A co dodat závěrem? Podle
hlasů závodníků- vítězů i těch
ostatních se závody povedly.
Prostředí a počasí bylo neobyčej-
ně přátelské, ryby vcelku braly,
s občerstvením panovala spokoje-
nost, rybáři a rybářky kolem vody
a na přilehlých prostorách neudě-
lali nepořádek, a tak početná sku-
pina pořadatelů z MO ČR Lysá
a Rybářského klubu Lysá může
být zcela právem spokojena.
Dokázala tím i své nezastupitelné
místo mezi lyskými spolky a prací
nejen pro organizované rybáře, ale
i pro veřejnost a především naši
mladou generaci. A tímto si Vás,
čtoucí dospělé a děti, organizátoři
dovolují pozvat na další ročník již
tradičních rybářských závodů
v příštím roce. Termín bude
vybrán opět tak, aby si závody
nekonkurovaly s dalšími akcemi
v Lysé nad Labem.

A koho by zajímaly další
podrobnosti, fotografie i zprávičky
od lyských rybářů a současně
vládne připojením na internet,
může se podívat na naše stránky:
http://mocrslysa.webnode.cz/.

Za organizační tým 
Míra Firman



Minule jsme prošli Žižkovu
ulici, ale s blížícími se Slavnostmi
hraběte Šporka ještě chvíli setrvá-
me v podzámčí. Ulička Pod
Klášterem je velice úzká. Přesto se
u domu č. p. 419 našlo trochu
místa alespoň na úzký záhon
kosatců (Iris x barbata), růží
a rožce (Cerastium tomentosum).
Vstup na zahrádku lemuje loubi-
nec pětihrotý - psí víno a pestro-

listá tráva (Phalaris arundinacea
Variegata). Tato výsadba je mno-
hem vhodnější než protější jehlič-
nany, které uličce přeci jen dodá-
vají smuteční atmosféru. 

Zahrádkářsky bohatší je záhon
před domem č. p. 429 ve Šporko-
vě ulici. Majitelka se zde doslova
vyžívá ve specialitách jako plicník
(Pulmonaria), dlužicha (Heuche-
ra), stálezelené zimolezy (Lonice-

ra pileta), denivky (Hemerocalis),
huseník (Arabis) či topolovka
(Alcea rosea). Jen při prohlížení
záhonu v létě musíte dávat pozor

na vosy, které se usazují na spada-
ných jablkách z protější zahrady.

Za odbor ŽP 
Stanislav Svoboda
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XXII. ročník Sokolského triatlonu je za námi
V neděli 14.června uspořádali

sokolové triatlon, tentokrát
v raném termínu, kdy voda na
jezeře v Ostré měla necelých
18?C. Avšak svatý Petr nad námi
opět držel svoji ruku a po dnech
lijáků, krup a vichřic ukázal svoji
vlídnou tvář a obdaroval nás krás-
ným počasím. Asi jsme si to
zasloužili. A protože i závodníci
byli v pohodě, studená voda jim

vůbec nevadila, proběhl celý
závod v přátelské atmosféře, ostat-
ně jak už to v Lysé nad Labem
bývá zvykem. Vzhledem ke zmí-
něné teplotě vody byla plavecká
část mírně zkrácena, a tak se
žádné traťové rekordy nekonaly,
i když Petr Šváb ze Sudoměře měl

velkou šanci v kategorii mužů nad
39 roků. Celková účast byla prů-
měrná. V mužských kategoriích
startovalo 19 závodníků, ale pak
už pouze 4 žákyně a 3 žáci. Žádné
ženy ani dorost. Je to škoda, při-
pravené ceny, dodané našimi
sponzory, kterými byli: Sport
Arsenal, Author, pan Petr Jirsa
a pan Karel Kopejko (kterým
tímto děkujeme), zůstaly nerozdě-

leny na příští akci. V hlavní kate-
gorii mužů zvítězil už tradičně
Jaroslav Brynda a získal tak
z rukou starosty města pana Jiřího
Havelky pohár městského úřadu.
Jako organizátoři tohoto závodu
bychom chtěli poděkovat všem,
kteří pomohli tento závod usku-

tečnit. A to Městské policii, Policii
ČR - pobočka Lysá nad Labem
a členům sokolské jednoty. Na
závěr ještě seznam těch, kteří
vystoupili na stupně vítězů:

Muži 19 - 39 roků:
1. Jaroslav Brynda, TSK Praha
2. Jan Plzák, ENERVIT TEAM
3. Libor Dočkalek, Dobříš

Muži 40 - 49 roků:
1. Petr Šváb, IRONMEN Sudoměř
2. Zdeněk Rys

Muži 50 - 59 roků:
1. Vladimír Hromek, TT LOKO
Beroun

2. Jan Král, Praha

Muži senioři:
1. Milan Řípa, Slavoj Čáslav

Žákyně:
1. Martina Landauerová, Příbram 
2. Nikol Menclová, NOVÝ VĚK
TRIATLON
3. Markéta Karlová, NOVÝ VĚK
TRIATLON

Žáci:
1. Petr Kohout, LOKO Beroun
2. Jan Rybář, Mrzky

Jaroslav Denemark

Start mužů

Vítěz Jaroslav Brynda

Vítězka - žákyně 
Martina Landauerová

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

Za Lysou krásnější XXIV.
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1. Klíčový servis CMZS 
(cech mechanických zámkových

systémů)

v Lysé nad Labem 
U Nové hospody 912/16;

cca 120 m od litolské strany 
podchodu ČD a parkoviště

● Smluvní servisní středisko pro výrobky firem:
GUARD, MUL-T-LOCK, FAB;

● Výroba klíčů na laserových strojích, dosické a tvarové klíče; 
● Sjednocování vložek; 
● Systémy hlavního a generálního klíče; 
● Klíčařská bižuterie;  
● Cylindrické vložky, přídavné zámky;
● Bezpečnostní celoplošné závory;  
● Visací zámky, petlice; 
● Bezpečnostní kování; 
● Vybrané druhy nekódovaných autoklíčů;  
● Klíčenky

Telefon: 604 949 944 ● IČ: 45068593
Út: 16-18; Čt: 15 - 18; Pá: 14-18; So: 8 -12 hod.

K l id  a  j i s to tu  bezpeč í  Vašeho domova za j i s t í :

Lysá junior Cup 2009
V neděli 31. 5. se konal v herně

BC Lysá nad Labem o. s. druhý roč-
ník Lysá junior Cupu 2009 ve hře
„8ball“. Turnaje se účastnilo jede-
náct hráčů a hráček ve věkovém roz-
mezí 8 - 18 let z několika kuleční-
kových klubů České republiky
registrovaných u ČMBS. 

Všichni zúčastnění byli rozloso-
váni do dvou skupin a v těchto hráli
na dva vítězné zápasy. Z každé sku-
piny postupovali dva hráči do finá-
lové skupiny, ve které se hrálo již na
tři vítězné. Ve skupině „A“ si nejlé-
pe vedl Ivanec Bohdan z Harlegu in
Praha, který se na Mistrovství
republiky 2009 v poolbilliárdu
umísťoval na prvních příčkách jak
v kategorii juniorů, tak v kategorii
kadetů. O to překvapivější bylo
zaváhání v duelu se Soňou Čadko-
vou z BC Lysá nad Labem o. s., kte-
rou očividně podcenil, a Soňa po
výborném výkonu výhrou 2:1 doká-
zala, že podcenit soupeře se nevy-
plácí. O druhé postupové místo ze
skupiny „A“ proběhl souboj hned
mezi třemi hráči: Calvinem Qash-
burnem registrovaným u ČMBS,
dále Vláďou Paulickým z klubu
Duns Benátky n. J. a Zdeňkem
Čáslavským z BC Lysá nad Labem
o. s., kteří se stejným počtem tří
výher zamotali trošku hlavu pořada-
teli turnaje a po několikerém přepo-
čítání skóre z těchto hráčů vyšel nej-
lépe Zdeněk Čáslavský a stal se dru-
hým posupujícím. 

Ze skupiny „B“ po bezchybném
výkonu postoupil z prvního místa
Petr Urban z Duns Benátky n. J.
a druhé postupové místo po jediném
zaváhání právě s Petrem Urbanem
vybojoval Jan Meisner z Harlegu in
Praha. 

Ve finálové skupině se již tolik
nedařilo Zdeňku Čáslavskému,
který ale již svým postupem do finá-
lové skupiny mile překvapil a umís-
til se na čtvrtém místě. V souboji
o 1. - 3. místo získali Bohdan,
Maixner i Urban, každý dvě výhry
ze tří možných a došlo opět na počí-
tání skóre. Po přepočítání se na tře-
tím místě umístil Ivan Bohdan
z Harlegu in Praha, na druhém místě
skončil Petr Urban z Duns Benátky
n. J. a obhájil tak loňskou pozici
a vítězem turnaje se stal Jan Meisner
z Harlegu in Praha. 

Za pořádající klub bych rád všem
zúčastněným poděkoval za výborné
výkony a popřál jim dobrý strk
a mnoho úspěchů do dalších turna-
jů. Doufám, že se všem turnaj líbil,
a protože vím, že turnajů pro junio-
ry a kadety je opravdu žalostně
málo, věřím, že za rok se v Lysé nad
Labem sejde opět naše omladina,
aby poměřila své síly v junior Cupu.

Rád bych také poděkoval spon-
zorskému partnerovi f. CAMPIEL-
LO Cukrárna & Kavárna, která se
podílela velkou částí na cenách pro
účastníky turnaje. 

Hochman Jindřich

KURZY SNIŽOVÁNÍ NADVÁHY
PŘESTAŇTE HUBNOUT! ZHUBNĚTE! NEVÍTE JAK?

S NÁMI HUBNETE POMALU, ALE JISTĚ… 

JIŽ NYNÍ SE MŮŽETE HLÁSIT DO KURZU SNIŽOVÁNÍ

NADVÁHY VEDENÝM ZKUŠEMÝMI LEKTORKAMI

SPOLEČNOSTI STOB.

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

Mobil: 775 246 033, 737 032 526
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Úspěšný vstup veslařů do nové sezóny
Veslařský klub Lysá nad Labem

a reprezentace? Toto spojení začí-
ná být po letech opět aktuální.
Naše dorostenka Pavlína Zoub-

ková si totiž vybojovala na jarních
kontrolních závodech nominaci na
Regatu olympijských nadějí
CEFTA, kde zasedla spolu
s Rachel Nentvichovou z ČVK
Praha do dvojskifu. Tento dílčí
úspěch jen potvrzuje vzestupný
trend veslování v Lysé v posled-
ních letech, které je potvrzováno
nejen rostoucí členskou základ-
nou, ale právě i úspěchy na poli
sportovním.

Úspěšný vstup do sezóny je
nepochybně důležitý a motivující,
zejména po dlouhé a tvrdé zimní
přípravě. Pro veslaře jsou v úvodu

sezóny klíčové zejména dva závo-
dy - Mistrovství České republiky
na dlouhé dráze a Kontrolní závo-
dy reprezentačních výběrů. Zde se

rozhoduje o zařa-
zení do reprezen-
tačních výběrů,
o tom, kdo bude
moci dále repre-
zentovat ČR.

Mistrovství ČR
na dlouhé dráze se
konalo 11. 4. 2009
v Hoříně. Toto
mistrovství se
jezdí na šestikilo-
metrové trati a je
jakýmsi testem
kvality objemové
zimní přípravy.
Vypisuje se pouze
ve dvou kategori-
ích: párové discip-
líny - skif, nepáro-
vé disciplíny -
dvojka bez kormi-
delníka, což umož-
ňuje dobré porov-
nání výkonnosti
veslařů dané věko-

vé kategorie. Z našeho oddílu zde
byla nejúspěšnější dorostenka
Pavlína Zoubková, která vybojo-
vala bronzovou medaili se ztrátou
pouhých 12 vteřin na první místo.
Další závodnice na 4. místě ztrá-
cela již téměř půl minuty. Juniorka
Šárka Čmugrová rovněž potvrdila
vysoké ambice a při své premiéře
v juniorské kategorii zůstala na 4.
místě jen těsně za stupni vítězů.
Ani naši dorostenci, Matěj Pertlík
a Se-bastian Vlček, nezklamali
a ve velké konkurenci 47 závodní-
ků se umístili na 16. a 18. místě.

Ve dnech 1. - 2. 5. 2009 pro-

běhly na veslařském kanálu
v Račicích Kontrolní závody
reprezentačních výběrů. Tyto
závody, stejně jako Mistrovství
ČR na dlouhé dráze, se pořádají
pouze v disciplínách skif a dvojka,

ale již na standardní dvoukilomet-
rové trati. Změnou oproti běžným
závodům je, že první 3 závodníci
z Mistrovství ČR na dlouhé dráze
startují vždy o kategorii výše, tedy
v pro ně náročnější konkurenci.
Pro naši dorostenku P. Zoubkovou
to znamenalo, že změřila své síly
s juniorkami, mezi kterými starto-
vala i Š. Čmugrová. Těší nás, že
ani na těchto reprezentačních tes-
tech se naše děvčata neztratila
a vybojovala krásné 1. a 2. místo
ve finále B, tj. celkově 7. a 8.
místo. Dorostenci S. Vlček 
a M. Pertlík obsadili celkově 
14. a 15. místo. Pavlína Zoubková

startující ve „vyšší“ kategorii si
tak otevřela dveře do reprezentač-
ního výběru a zajistila si nominaci
na již zmíněnou Regatu olympij-
ských nadějí CEFTA. O to více
mrzí, že Š. Čmugrové jen těsně

unikl postup do finále A, který by
také znamenal reprezentační no-
minaci. Snad se povede příště. 

Regaty olympijských nadějí
CEFTA pořádanou 22. 5. 2009 na
veslařském kanále v Račicích se
zúčastnili mladí závodníci z České
republiky, Slovenska, Rakouska,
Polska a Maďarska. Pavlíně Zoub-
kové se premiérový reprezentační
start vydařil. Spolu s Rachel
Nentvichovou vybojovala na dvoj-
skifu jednoznačné vítězství
s náskokem téměř 9 vteřin na dru-
hou loď v pořadí. Blahopřejeme.

Zdeněk Košťák,
VK Lysá nad Labem 

Memoriál Jiřího Vejlupka
Již tradičně se konal na konci

května v termínu 30. 5. až 31. 5.
na Labi silně obsazený Memoriál
Jiřího Vejlupka. Tato veslařská
regata je mezi veslařskými kluby
velmi oblíbena, a proto mívá
velmi dobré obsazení. Letos se
zde představilo celkem 16 oddílů,
přičemž z první dvacítky nejús-
pěšnějších oddílů roku 2008 zde
chyběli pouze závodníci z
Berouna, pražské Dukly (soustře-

ďuje se výhradně na seniorskou
reprezentaci) a nejlepších 6 oddílů
z Moravy, pro které je bohužel
účast na našich závodech díky
velké vzdálenosti příliš finančně i
časově náročná. 

Pořádat takto rozsáhlou regatu
celorepublikového významu není
nic jednoduchého a letos nám
ještě oproti minulým letům nepřá-
lo ani počasí. I přes tento handi-
cap, díky zkušenostem z minulých

let, obětavému nasazení členů
klubu a také díky finanční podpo-
ře města Lysá nad Labem, se
podařilo vše zvládnout a dneska
můžeme hodnotit i tuto poslední
regatu jako úspěšnou. Celkem zde
ve dvou dnech startovalo 440
posádek, což je opět oproti minu-
lému roku nárůst. O to více nás
těší, že se našemu klubu podařilo
v celkovém bodování po dvou
druhých místech v minulých

letech zvítězit a jako bonus navíc -
bylo to i výrazným rozdílem. Naši
závodníci zvítězili ve 26 závodech
z celkových 98.

Pro případné zájemce o tento
sport je to výzva, aby se i oni zařa-
dili do našeho úspěšného mláde-
žnického týmu a pokusili se v příš-
tím ročníku rozšířit početné řady
našich vítězů.

Veslařský klub 
Lysá nad Labem

P. Zoubková - 3. místo na Mistrovství ČR 
na dlouhé dráze

Vítězný dvojskif z Regaty olympijských CEFTA - P. Zoubková, R. Nentvichová


