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Hrabě František Antonín Špork
Dvaadvacetiletý, na rozdíl od svého otce vzdělaný kulturní člověk, se 
ujímá r. 1684 dědictví čtyř panství, jichž administrativním střediskem 
byla Lysá, která svým okolím s Labem naplňovala jeho loveckou 
vášeň. Lysou povznesl společensky a stavebně – klášter, kostel a zámek 
se sochařskou výzdobou se staly městskými dominantami. Mnoho 
dalšího už známe jen z literatury, např. eremitáže, obora, lovecké 
zámečky, tiskárna. Letos si připomínáme 350. výročí jeho narození.

Městská knihovna Lysá nad Labem ve 
spolupráci s PhDr. Marií Kořínkovou vybí-
zejí všechny pamětníky Lysé nad Labem, 
aby se podělili o své případné historické 
vzpomínky na naše město. Své literární 
příspěvky, osobní vzpomínky či historic-
ké fotografi e můžete nosit do městské 
knihovny. V případě dostatečného množ-
ství sebraného materiálu bude uspořá-
dána v knihovně na podzim tohoto roku 
výstava. Na Vaše příspěvky se těšíme.

MUZEJNÍ NOC
MUZEA B. HROZNÉHO 

LYSÁ NAD LABEM

Večerní prohlídka stálé 
expozice Život a dílo 
Bedřicha Hrozného

komentovaná prohlídka výstavy 
Krásní ve vodě i na souši 
ukázka živých obojživelníků 
a hlasů žab
exkurze s baterkami na 
nedalekou lokalitu obojživelníků,
na žabí koncert na živo 
připomenutí osobnosti 
Bedřicha Hrozného 

Pátek 8. 6. 2012
od 18.00 do 22.30 hodin
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„V Lysé prší“, blikla mi v 10.30 
SMSka. Ve 12.15 hodin jsme s „Vi-
lémem“ vystoupili z vlaku, kterým 
jsme do Lysé přijeli z Poděbrad. 
Nepršelo. Chodníky byly suché. Za 
chvíli jsme už se žáky literárně-dra-
matického oboru ZUŠ brali ze školy 
rekvizity a šli k magickému bílému 
kamennému stolu v zámeckém par-
ku. Pan ředitel Domova Na Zámku 
Jiří Hendrich nám přišel říct, že 
židle v zámecké jídelně budou pro 
případ deště přichystány. Dobré 
znamení, bude-li mokrá varianta 
připravena, nebude potřeba, říkala 
jsem si v duchu. Děkuji, pane ředi-
teli. 

Paní Jana Bajerová, ředitelka 
městské knihovny, podpořila mou 
víru: „Riskneme to, že ano? Mys-
lím, že pršet nebude.“ Děkuji, 
paní ředitelko. Během zkoušky se 
oblačnost pomalu ztrácela. V 15 

hodin, kdy někteří diváci pohodl-
ně seděli na krásných bílých lavič-
kách, které přinesli ochotní muži 
z různých koutů parku a ostatní 
diváci postávali v příjemném oče-
kávání, nás pošimralo na tvářích 
májové slunce.

Ozvaly se první tóny podma-
nivé hudby Lukáše Sommera 
a hlasem Aničky Faldusové, 
Gábinky Farry, Verunky Pav-
lové, Katky Pertlíkové a Katky 
Tanglové, Matěje Hataše a Ma-
těje Wolfa a Jakuba Charváta 
k nám u kamenného stolu v zá-
meckém parku promluvil Karel 
Hynek Mácha a jeho báseň Máj… 
Výjimečná chvíle.

V 16.15 hodin mlsají interpre-
ti sladkou odměnu v kavárně na 
náměstí. Prší. Děkujeme, Hynku! 
Viléme! Jarmilo!

Kateřina Urbánková

Mezi dešti MájBratři Ebenové v Lysé nad Labem
V měsíci červnu se mohou 

všichni v Lysé nad Labem těšit na 
mnoho kulturních zážitků. Jedním 
z největších bude bezpochyby 
chystaný koncert bratrů Ebenů, 
který se bude konat ve středu 
6. června 2012 od 19.00 hodin 
v zámeckém parku v letním kině 
Lysá nad Labem. 

Toto umělecké trio tvoří zce-
la osobitý pilíř v české hudební 
populární scéně. Jejich jemný a 
elegantní slovní humor a originál-
ní propojování hudebních žánrů 
v písňových melodiích tvoří základ 
jedinečného hudebního projevu, 
který si získal oblibu v širokém di-
váckém spektru. 

Vzhledem k vytíženosti všech 
členů kapely nebývají jejich 
společná koncertní turné pří-
liš častá. Proto bude pro Ly-

sou jejich vystoupení velkým 
uměleckým svátkem. Využijte 
tedy jedinečnou šanci vidět je-
jich hudební umění spojené 
s vtipem i laskavým humorem „na 
živo“, která se nyní nabízí. Vstu-
penky na tento koncert si můžete 
zakoupit v předprodeji v Městské 
knihovně Lysá nad Labem nebo 
v Kině Lysá nad Labem. Předpro-
dej bude ukončen 6. června 2012 
v 11.00 hodin, poté bude možné 
zakoupit vstupenky až na místě 
před koncertem.

Městská knihovna Lysá nad La-
bem tuto akci pořádá za fi nanční 
podpory Města Lysá nad Labem. 
Sponzorem koncertu je fi rma ARS 
Altmann Praha s.r.o. a fi rma Velas 
a.s.. Této podpory si velmi vážíme 
a děkujeme za ni. 

Městská knihovna Lysá n. L.

Lyský chrámový sbor se již dáv-
no nevěnuje pouze koncertům 
v domácím prostředí. Příkladem 
toho může být i květnové vystoupe-
ní v Jindřichově Hradci. Po loňské 
spolupráci na festivalu Polabské 
prozpěvování s pěveckým sborem 
Jakoubek z Jindřichova Hradce se 
mu oplátkou dostalo pozvání na 
koncertování ve městě „pětilisté 
růže“. 

Město Lysou nad Labem a Mi-
lovice se tak chrámový sbor vy-
dal do jižních Čech reprezentovat 
11. - 13. května, kde ho čekalo dvo-
jí vystoupení. Prvním byl sobotní 
večerní společný koncert se sborem 
Jakoubek v jindřichohradeckém 
kostele sv. Jana Křtitele. Krásný 
chrámový prostor zasvěcený stej-
nému patronovi, jako v Lysé nad 

Chrámový sbor u sv. Jana Křtitele hostem v Jindřichově Hradci
Labem, byl prostředím, kde se sbor 
cítil opravdu jako doma. Program 
byl koncipovaný jako hudební 
procházka staletími a vyvrcholil 
v žánru muzikálů a černošských spi-
rituálů. Odměnou za výkon sboru 
byly usměvavé tváře a dlouhý závě-
rečný aplaus publika. Milou tečkou 
dne bylo večerní posezení s našimi 
hostiteli na evangelické faře. 

Druhý den ráno čekalo lyský 
sbor další vystoupení, tentokrát 
v rámci ranní bohoslužby v pro-
boštském kostele Nanebevzetí Pan-
ny Marie, po kterém měli všichni 
členové možnost prohlédnout si 
historické pamětihodnosti tohoto 
krásného jihočeského města.

Milé přijetí našich hostitelů 
a publika nás všechny inspirovalo 
k tomu, že spolupráce obou těles 

by měla i nadále pokračovat. Takže 
doufáme, že se i v budoucnu budou 
tyto dva sbory setkávat na společ-
ných akcích a že se z této spolu-

práce budou moci radovat také 
občané Lysé a Milovic na některém 
z našich koncertů.

Chrámový sbor u sv. Jana Křtitele
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Informace z jednání rady a zastupitelstva města
8. jednání rady města se konalo 

17. 4. 2012 a na členy rady čekaly 
skoro tři desítky bodů ke schválení, 
z nichž třetinu tvořily bytové a po-
zemkové záležitosti a věcná břemena. 
V bodu č. 1 rada schválila sportovní 
akci STRONGMAN CUP, která se 
bude konat 19. 5. 2012. Podmínky 
určí odbor správy majetku a investic. 
V bodu č. 11 byla schválena informa-
tivní zpráva o proběhlých výběrových 
řízeních v souvislosti s pokračujícím 
projektem „Zahråda“, která bude 
poskytnuta i členům zastupitelstva. 
V následujícím bodu byla schválena 
úprava rozpočtu v kapitole Vzdělá-
vání, reagující na plánované stavební 
práce ve školských zařízeních. Blok 
dalších 4 bodů přinesl výběr doda-
vatelů pro následující akce: oprava 
omítky západní strany MŠ Čtyřlístek 
získala fi rma Tomáš Farkaš za 129 tis. 
Kč, oprava omítek chodby v MŠ Drá-
ček fi rma Alois Bezucha za 73 tis. Kč, 
odvlhčení sklepů v MŠ Pampeliška 
fi rma K.S.I. z Chomutova za 353 tis. 
Kč, oprava elektro v ZŠ Komenské-
ho speciální – fi rma TECHNICOM 
z Roudnice n. L. za 68 tis. Kč (ceny 
včetně DPH).

V bodu č. 17 rada města ne-
schválila žádost fi rmy YABOK 
o zvýšení fakturace o 1,5% za úklid 
veřejných WC v Sokolské ulici. 
V následujícím bodu rada schvá-
lila dodavatele na akci „Oprava 
vodovodního řadu ul. Jedličko-
va“. Na veřejnou zakázku dorazily 
2 nabídky, vítězem se stala fi rma 
Stavokomplet z Brandýsa n. L. s ce-
nou 414 tis. Kč včetně DPH.

V bodu č. 22 rada reagovala na 
zápis z jednání sociální a zdravot-
ní komise a uložila městské policii, 
aby zvýšila kontroly vozidel, která 
parkují na místech vyhrazených 
pro držitele průkazů ZTP/P. V bodu 
č. 23 rada schválila fi nanční příspě-
vek ZŠ Komenského a ZŠ Hrozného 
po 15 tis. Kč na primární preven-
ci. Dále rada schválila příspěvek 
2,4 tis. Kč z Charitativního fondu na 
školu v přírodě pro jedno dítě z Lysé 
nad Labem.

V bodu č. 26 rada schválila doda-
tek k mandátní smlouvě pro Stavební 
a technický dozor investora při revi-
talizaci historického centra města. 
Prodloužení termínu výstavby ovliv-
ní i cenu dozoru – dojde k nárůstu 
o 72 tis. Kč (bez DPH). Zajímavým 
bodem byl ten s č. 27 – rada schváli-
la projekt „Litolská ministezka“. Na 
6 určených místech v Litoli budou 
umístěny informační panely. Náklady 

na panely budou hrazeny z dotace, 
úkolem města pak bude jejich údržba. 
Bod č. 28 byl reakcí na pomalý postup 
při ladění programů při zavádění sta-
cionárního radaru ve Starém Vestci. 
Pokud do konce dubna nedojde ke 
zprovoznění software, město smlou-
vu s dodavatelem technologie ukončí. 
V posledním bodu rada schválila 
směrnici, která se týká nakládání měs-
ta s dlouhodobým majetkem. Závěreč-
ná diskuse se týkala dalšího postupu 
ve věci plánovaného obchvatu a řady 
dalších věcí.  

9. jednání rady města se konalo 
2. 5. 2012, netradičně ve středu po 
Svátku práce. V programu bylo 41 
bodů, z nichž polovinu tvořily byto-
vé, nebytové a pozemkové záležitosti 
a věcná břemena, a tak se přesu-
neme k bodu č. 20, v němž rada 
schválila zadání tisku Listů Tis-
kárně F-PRINT Krchleby. Od 
data, které bude ještě upřesněno, 
budou Listy dodávány do schrá-
nek všech domácností ve městě 
zdarma. V bodu č. 21 rada schvá-
lila úpravu rozpočtu, která přináší 
150 tis. Kč na dokončení ozvučení 
kina. V bodu č. 23 rada schválila 
příspěvek 5 tis. Kč z Charitativního 
fondu na podporu Linky bezpečí, 
v dalším bodu ze stejného fondu 
3 tis. Kč na provoz Protialkoholní 
záchytné stanice v Kolíně.

V bodu č. 25 rada schválila restau-
rování sloupu se sochou Panny Marie 
Immaculaty na Náměstí B. Hrozného. 
O zakázku byl mezi sochaři zájem, 
sešlo se 6 nabídek. Vítězem se stala 
MgA.Tereza Korbelová s nabídkovou 
cenou 78 tis. Kč. Diskusi vyvolal bod 
č. 26, v němž se hledal dodavatel pro 
„Plány ochrany Městské památkové 
zóny Lysá n. L.“. Na zakázku reago-
val pouze Ing. arch. Jan Pešta z Nym-
burka s nabídkovou cenou 480 tis. Kč 
včetně DPH. Rada nedospěla k jed-
notnému názoru, a tak bude konečné 
rozhodnutí záviset na zastupitelstvu. 
Další čtyři body byly „ekonomické“ 
a také ony budou předloženy zastupi-
telstvu. V bodu č. 30 rada diskutovala 
o Směrnici č. 6/2012 Veřejné zakázky 
malého rozsahu, která reaguje na no-
velu zákona o veřejných zakázkách. 
Hranice pro soutěžení veřejných za-
kázek zůstala zachována na hranici 
20 tis. Kč bez DPH. Bod č. 33 udělá 
radost školákům, učitelům tělocviku 
a příznivcům sportu vůbec. Město 
získalo dotaci 1 mil. Kč na I. etapu 
rekonstrukce školního hřiště u ZŠ Ko-
menského, fi nanční podíl města bude 
3,5 mil. Kč.

V bodu č. 34 rada vyhověla žádosti 
TK Slovan – kopaná, aby letošní při-
dělená dotace 168 tis. Kč na provoz 
organizace byla vyplacena najednou. 
V bodu č. 35 rada schválila úpravu 
termínu pro 2. kolo podání žádostí 
o dotace z Fondu kultury. Žádosti bu-
dou podávány do konce května, aby se 
o nich rozhodlo do začátku prázdnin.  
V bodu č. 36 se rada zabývala náklady 
na výstavbu MŠ Čtyřlístek v Brandlově 
ulici, o věci se bude jednat i na zastupi-
telstvu. Bod č. 38 byl vyvolán úpravou 
zadání pro nový územní plán, tak jak 
bylo projednáno na zasedání zastupi-
telstva 3. 12. 2011. Změněné podmín-
ky vyvolaly řadu úprav u projektantů, 
a tak se cena vyšplhala o 258 tis. Kč 
výše. V bodu č. 40 byl schválen pro-
gram květnového zasedání zastupitel-
stva. Posledním bodem bylo schválení 
Memoranda o spolupráci při budo-
vání veřejných přístavišť 2013-2015. 
Krátká závěrečná diskuse byla zakon-
čena pozváním na tradiční vzpomín-
kovou slavnost u příležitosti státního 
svátku 8. 5. 2012.

10. jednání rady města se konalo 
15. 5. 2012. Kratší odstup a dva státní 
svátky přispěly k tomu, že program 
byl třetinový než posledně, ale i tak 
tvořily bytové a pozemkové záležitosti 
a věcná břemena polovinu programu. 
V bodu č. 7 rada posuzovala 3 do-
šlé nabídky na opravu střech domů 
města čp. 601 a 602 ve Sportovní 
ulici v Milovicích-Mladé. Vítězem se 
stala fi rma Salač a Dittrich z Nym-
burka s nabídkovou cenou 1,6 mil. 
Kč včetně DPH. Práce proběhne ve 
2 etapách – čp. 601 letos, čp. 602 
v roce 2013. V bodu č. 8 rada vza-
la na vědomí informativní zprávu 
o provedeném auditu a kontrole Kraj-
ské hygienické stanice ve školní jídel-
ně Scolarest (dříve Eurest). V bodu 
č. 9 rada schválila přijetí fi nančního 
daru 2 tis. Kč od společnosti VELAS 
na červnový koncert bratrů Ebenů. 
V dalším bodu bylo schváleno složení 
komise pro otevírání obálek a hodno-
tící komise pro připravované koncesní 
řízení s názvem Provozování vodovo-
dů a kanalizací pro veřejnou potřebu 
města Lysá nad Labem, v souladu 
s koncesním zákonem a zákonem 
o veřejných zakázkách. 

V bodu č. 11 rada vzala na vědomí 
informativní zprávu o zástavbě za 
zámkem v lokalitě „U cihelny“. Re-
gulativy jsou dány platným územním 
plánem, ale před vlastní výstavbou by 
se o typech navrhovaných staveb mělo 
ještě jednat. V dalším bodu rada pro-
jednala zápis z Kontrolního výboru, 

zastupitelstvo s ním bude seznáme-
no v červnu. Posledním bodem bylo 
schválení předváděcí akce fi rmy B+B 
AGRO Činěves a Rádia Jizera na plo-
še Husova náměstí 1. 6. 2012. Budou 
zde představeny vozy Hyundai včetně 
doprovodného programu. Pořadatel 
složí kauci 10 tis. Kč.

V závěrečné diskusi se hovořilo 
o nedostatečném (žádném) čiš-
tění krajských komunikací, což je 
povinností Správy a údržby silnic 
(SÚS) Středočeského kraje. Ná-
klady na jedno strojní čištění jsou 
téměř 200 tis. Kč. Pokud práci v do-
hledné době SÚS neprovede, zajistí 
ji město a fakturu pošle kraji. Na 
úplný závěr se dostavil objednaný 
host – starosta Sokola pan Jaroslav 
Denemark. Hlavním tématem byly 
návrhy, jak naložit s mediálně sli-
bovanými miliony „z hazardu“. Jak 
podotkl pan starosta Mgr. Havelka, 
ze slíbených peněz zatím za I. čtvrtletí 
dorazilo do městské pokladny nece-
lých 90 tis. Kč. Pokud se sliby naplní, 
o rozdělení prostředků rozhodne za-
stupitelstvo města.

4. zasedání zastupitelstva města 
se konalo 16. 5. 2012. Na úvod jed-
nání byla zařazena diskuse k obec-
ním záležitostem, v níž dominovalo 
téma veřejného pořádku, respektive 
protesty občanů proti rušení noční-
ho klidu. Výsledkem je úkol pro radu 
města – na příští zasedání připravit 
návrh obecně závazné vyhlášky, která 
zajistí veřejný pořádek alespoň po ur-
čitou část noci. Se zajímavým postře-
hem vystoupil člen zastupitelstva pan 
Ing. Firman – pacienti to v Lysé ne-
mají jednoduché, existuje nějaká páka 
na doktory? Prvním bodem ke schvá-
lení byl bezúplatný převod pozemků 
v lokalitě Tři Chalupy. Také druhý bod, 
týkající se pozemků na Řehačce, vyvo-
lal diskusi. Hovořilo se o návrhu pana 
Drahotského, který projevil zájem 
o koupi tří pozemků, na nichž by vybu-
doval základ biokoridoru. Vegetace by 
nebyla chemicky ošetřována a zásahy 
by byly prováděny jen v takové míře, 
aby byl zajištěn klidný život zvěře. Ani 
osobní vystoupení pana Drahotského 
nedokázalo rozptýlit obavy zastupitelů 
o budoucí osud pozemků. Devět členů 
zastupitelstva hlasovalo proti prodeji, 
ale určitou možností je dlouhodobý 
pronájem, a tak je možné, že se o té-
matu bude dále jednat v radě města. 
Také třetí bod ke schválení byl věno-
ván pozemkům, konkrétně zařazení 
dvou pozemků v Litoli jako pozemků 
stavebních. V diskusi, místy docela 
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ostré, zazněla ozvěna prosincového 
zasedání zastupitelstva v Eurestu, kde 
byla z návrhu nového územního plánu 
vyřazena nová lokalita, nazvaná pra-
covně „Nová Litol“. Hlasování jasně 
ukázalo, že většina zastupitelů Novou 
Litol (ani v malé podobě) nechce: 
11 hlasů proti zařazení pozemků jako 
stavebních, 2 by pozemky jako staveb-
ní zařadili, 2 se hlasování zdrželi.

Poté byl do programu vložen 
bod, týkající se úpravy projektu Zá-
mecké ulice. S krátkým úvodním 
slovem vystoupil pan arch. Matyáš, 
autor navrhovaných změn. Uvedl, 
že původní projekt byl zpracován 
v roce 2007 a nebyly v něm využi-
ty všechny možnosti a souvislosti, 
které představil na projekční ploše. 
Více než hodinová diskuse ukáza-
la rozmanitost pohledů: zachovat 
původní projekt nebo dát přednost 
hezčí variantě? Do diskuse se zapoji-
la i veřejnost, např. paní Ing. Fialová 
poukázala na riziko překročení roz-
počtu. Diskutovalo se o chodnících, 
o napojení na cyklotrasy, o případ-
ném přemístění vrátnice u zámecké 
brány, o účelnosti plánovaných par-
kovacích míst. Nakonec se dospělo 
k určitému kompromisu: práce 
budou pokračovat, aby nedošlo ke 
zpoždění projektu, nově navržené 
prvky se zatím nebudou dělat, ale o 
konečné podobě se bude jednat ještě 
na červnovém zastupitelstvu.

Potom se program vrátil k pů-
vodnímu plánu, v bodu č. 4 byla 
schválena směna pozemků v lokalitě 
Drážky. V bodu č. 5 byla všemi hla-
sy schválena darovací smlouva na 
poskytnutí 37,2 tis. Kč fi rmou LIN-
DE+WIEMANN CZ na rozvoj part-
nerských vztahů s Břeclaví v roce 
2012. V bodu č. 6 měl být vybrán 
dodavatel „Plánu ochrany Městské 
památkové zóny Lysá nad Labem“. 
Vedoucí odboru školství, sociálních 
věcí, zdravotnictví a kultury paní 
Dr. Bodnárová shrnula základní účel 
práce a představila některé ukázky 
z jiných měst. Plán ochrany je po 
schválení závazným regulativem 
a určuje jasná pravidla pro majitele 
nemovitostí, které se v zóně nachá-
zejí. Diskuse ukázala, že každý za 
zastupitelů si představuje něco jiné-
ho a také očekávání se různí. To se 
ukázalo i při hlasování: 6 hlasů pro 
plán, 5 proti, 3 se hlasování zdrželi. 
Návrh nebyl schválen.

V bodu č. 7 byla schválena smlouva 
s Regionální radou o poskytnutí dota-
ce 14 mil. Kč na rekonstrukci školního 
hřiště u ZŠ J. A. Komenského – I. eta-

pa. Podmínkou je spolufi nancování 
z rozpočtu města ve výši 3,5 mil. Kč. 
Pan starosta v této souvislosti poděko-
val paní místostarostce Chloupkové, 
že pomohla naplnit jednu z priorit ob-
čanů města.

Další tři body byly věnovány roz-
počtu města, rozpočtovému výhledu 
do roku 2016 a rozboru hospodaře-
ní města za I. čtvrtletí. Trochu více 
se hovořilo o překlenovacím úvěru, 
konkrétně o jeho výši, při úhradách 
faktur za práce na projektech, které 
jsou fi nancovány z dotací. Nakonec 
11 hlasů podpořilo limit 5 mil. Kč, 
3 byli proti, 1 se zdržel.

Bod č. 11 přinesl diskusi o zvý-
šených nákladech na realizovanou 
stavbu MŠ Čtyřlístek v Brandlově 
ulici. Pan starosta konstatoval, že se 
o projektu jedná, o výsledku budou 
zastupitelé informováni. Celkové 
náklady dosáhnou 34 mil. Kč včetně 
vybavení, což je o 8,5% více, než bylo 
plánováno. Pan Houštecký potvrdil, 
že stavba je prováděna ve velmi dobré 
kvalitě.

Následovaly dva vložené body: 
na návrh pana Mgr. Fajmona byl 
schválen úkol pro radu města, aby 
projednala se starosty obcí Mikrore-
gionu Polabí ustavení Místní akční 
skupiny (MAS) a vytipovala možné 
partnery tak, aby ustavující zasedání 
bylo svoláno do konce června. Dále 
bylo schváleno uzavření nové smlou-
vy s Povodím Labe na čištění Litolské 
svodnice.

Poté zastupitelstvo vzalo na vě-
domí 3 informativní zprávy: zápis 
z fi nančního výboru, zprávu o pro-
běhlých výběrových řízeních v projek-
tu „Zahråda“, zprávu o předfi nanco-
vání projektu „Zvýšení kvality řízení 
a efektivnosti MěÚ Lysá n. L.“.

I přes pokročilou hodinu se rozvi-
nula diskuse k obecním záležitostem 
– pro přehled uvádím jen některá té-
mata: výstavba Obchodního centra se 
posouvá na r. 2013, nová zídka před 
kinem, oprava komunikace Na Vy-
soké mezi, oprava maleb v podcho-
du ČD. Na závěr diskuse pozval pan 
starosta přítomné na slavností ote-
vření Náměstí B. Hrozného v sobotu 
23. 6. 2012. Možnosti interpelace vy-
užil pan Sedláček a vzhledem k rozsa-
hu je předal zapisovatelce v písemné 
podobě. Po rekapitulaci usnesení pan 
starosta zasedání ukončil.

11. jednání rady města se konalo 
29. 5. 2012, ale o tom si přečtete až 
začátkem prázdnin.

 Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá nad Labem

Vážení čtenáři, v minulém čísle 
„Listů“ jsem Vás informovala o prá-
vě probíhajícím restaurování kříže 
na hřbitově v Lysé nad Labem. Jak 
jsem se již zmínila, dne 13. 4. 2012 v 
9,00hod., byla v kanceláři p. starosty 
Mgr. Jiřího Havelky, slavnostně ote-
vřena časová schránka. S napětím 
jsme čekali, jaké poklady schránka 
skrývala. 

Ve chránce byly nalezeny mince 
a noviny „Národní listy“ z 24. října 
1894 a „Národní politika“ z 25. říj-
na 1894. V návaznosti na tyto objevy 
proběhlo dne 25. 4.2012 příjemné 
setkání na Městském úřadě Lysá 
nad Labem s numismatikem, pa-
nem Josefem Vančurou z Nymburka, 
členem ČNS (Česká numismatická 
společnost pobočka Nymburk Podě-
brady). Pan Vančura rád přijal pozvá-
ní do Lysé, kde pro město zhodnotil 
stav a cenu mincí, které byly objeveny 
v kříži na hřbitově. Dozvěděli jsme 
se, že byly objeveny mince Fr. Josefa 
I. z období krejcarové měny (1848 
– 1892) a korunové měny (1892 – 
1916). Jedná se o 10 ks mincí, z toho 
6ks výše jmenované krejcarové (zlat-
níkové) a 4ks korunové. Z krejcaro-
vé měny to jsou následující mince: 
5/10 Kr. 1885, 1Kr. 1891, 4Kr. 1861, 
10 Kr. 1872, 20 r. 1870, tyto mince 
jsou vídeňské ražby, dále 1 Kr. 1868, 
K.B., je to ražba pro Uhry, mincovna 
Kremnice. Dále haléře: 1 hal. 1893, 2 
hal. 1894, 10 hal. 1894, 20 hal. 1893 
vídeňské ražby. Většina těchto mincí 
je zkorodována, zvláště mince mědě-
né. Nejlepší kvalitu splňují podmínky 
5/10 Kr. 1885, 1 Kr. 1891 a 10 Kr. a 
20 Kr. 1870. Celková numismatická 
hodnota daných mincí na sběratel-
ském trhu by se blížila hodnotě něko-
lika set korun. Mince byly očištěny a 
budou uloženy na radnici v kanceláři 
pana starosty.

Co se týče novin, kontaktovali jsme 
PhDr. Michala Řezníčka, ředitele Stát-
ního okresního archivu Nymburk se 

sídlem v Lysé nad Labem. Pan Řez-
níček nám sdělil, že noviny, které byly 
nalezeny při obnově kříže na měst-
ském hřbitově, nejsou ve sbírkách 
místního archivu uloženy. Noviny 
neobsahují žádné dobové rukopisné 
poznámky, jedná se o celostátní listy a 
jsou celkově ve špatném stavu. Vzhle-
dem k rozsahu poškození a náročnosti 
jejich konzervace nám pan ředitel 
nedoporučil realizovat restaurátorský 
zásah. Obsah listů lze snadno nahradit 
z veřejně dostupných zdrojů. Národní 
knihovna tyto noviny již zdigitalizo-
vala. Jsou přístupné na následujících 
webových stránkách: http://krame-
rius.nkp.cz/kramerius/PShowIssue.
do?it=0&id=1108464 - Národní 
politika, č. 295, 1894 a http://krame-
rius.nkp.cz/kramerius/PShowIssue.
do?it=0&id=704010 - Národní listy, 
č. 294, 1894. Národní knihovna ČR 
má uloženy také jejich originály.

Pan ředitel doporučil městu ulože-
ní nálezu společně s dokumentací o 
restaurování kříže. I město se přiklá-
ní k danému návrhu a moc děkuje p. 
Řezníčkovi i p. Vančurovi za veškerou 
jejich pomoc.

Jak je z výše uvedeného patrné, po 
numismatické stránce i co se týče ar-
chivního nálezu, se nejedná o fi nanč-
ně nákladný „poklad“. Pro Lysou nad 
Labem je to však odkaz minulosti, 
kterého si nesmírně vážíme a jsme 
rádi za tento objev.

Jistě Vás zajímá, jak probíhá restau-
rování kříže samotného. Jak již bylo 
uvedeno dříve, pan Adamec provádí 
restaurování kamenné partie kříže. 
Stav celé této památky byl havarijní. 
Za hlavní příčinu poškození kříže je 
třeba označit negativní dešťové sráž-
ky a zkorodované kovové části kříže, 
které způsobily poškození a roztrhání 
kamenných úseků. Další významnou 
příčinou havarijního stavu kříže je ná-
raz (či nárazy), které v minulosti kříž 
prodělal. V současné době probíhá 

Co nám zatajil kříž na hřbitově?

Pokračování na str. 5
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Pokračování ze str. 4

Žádáme občany, kteří ještě neuhradili poplatek za svoz komunálního od-
padu, aby jej uhradili nejdéle do 30. 6. 2012. Pokud budete posílat peníze na 
účet města (0127838126/0300) nezapomeňte uvést VS. a SS.  Platby bez 
uvedených symbolů nebudou přiřazené. Děkuji.

Romana Novotná, SMI

Platby za komunální odpad

Blahopřání

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

pohody a spokojenosti.
   Marcela Chloupková

98 let
Blažena Kuchtová

96 let
Antonie Hellerová

93 let
Žofi e Jíšová

90 let
Marie Dusilová

85 let
Jan Posselt
Lidmila Kalistová
Stanislava Vreštiaková

80 let
Vladimír Novák
Otto Bendák

Zastupitelstvo města se loni po 
prázdninách rozhodlo začít jednat 
o novém systému uspořádání veřejné 
dopravy v našem městě a okolí. Vedla 
nás k tomu snaha o úsporu nákladů, 
které město platí ze svého rozpočtu 
a také rozvoj systému Pražské inte-
grované dopravy (PID), který začal 
pokrývat i naše město a blízké okolí. 
Z těchto důvodů jsem na zasedání 
zastupitelstva 7. září 2011 předložil 
návrh na zahájení jednání o dalším 
vývoji veřejné dopravy v našem měs-
tě, který podpořilo 14 zastupitelů 
z celkem 15. 

Návrh uložil panu starostovi jednat 
o větším zapojení Lysé nad Labem 
do systému PID a o omezení účasti 
našeho města v okresním systému 
dopravní obslužnosti. Větší zapojení 
města do systému PID vyplývá z toho, 
že právě tento systém využívá zdaleka 
nejvíce občanů města, kteří využívají 
veřejnou dopravu a to jak železniční, 
tak také autobusovou. Naopak okres-
ní systém ostatní autobusové doprav-
ní obslužnosti využívá poměrně málo 
lidí a navíc město stál ročně 150 Kč na 
každého občana města. Roční nákla-
dy na provoz okresního systému tak 
pro Lysou nad Labem činily pravidel-
ně částku cca 1,3 milionu Kč.

Na posledním jednání zastupi-
telstva byl panem starostou předlo-
žen výsledek jeho jednání o dalším 
uspořádání dopravní obslužnosti. 
Podařilo se dosáhnout toho, že v 
rámci systému okresní dopravní 
obsluhy se v letošním roce využije 
rezerva, která se zde v minulých 

letech nashromáždila a která nyní 
přesahuje 20 milionů Kč. Z této re-
zervy se budou platit náklady okres-
ní autobusové dopravní obsluhy 
v roce 2012. Města a obce, které jsou 
v systému zapojeny, tak v letošním 
roce místo obvyklých 150 Kč na ob-
čana zaplatí pouze 5 Kč na občana. 
Lysá nad Labem tedy zaplatí místo 
obvyklých 1,3 milionu Kč pouze cca 
50 tisíc Kč. Rozsah autobusové do-
pravy přitom bude v letošním roce 
zachován stejný jako v minulých le-
tech. Město tímto postupem ušetří 
cca 1,25 milionu Kč.

Kromě toho ale dojde také k větší 
integraci Lysé nad Labem a okol-
ního území do systému PID. Nově 
by do něj mělo být zařazeno několik 
autobusových linek. Na těchto lin-
kách budou platit lístky systému PID. 
Konkrétně to znamená, že v autobu-
sech, které budou do tohoto systému 
zařazeny, budou moci jet například 
občané bydlící na novém sídlišti na 
jízdenku PID autobusem na nádraží a 
dále na stejnou jízdenku budou moci 
pokračovat do Prahy nebo do jiného 
cíle v rámci systému PID. Pro cestu-
jícího by to mělo znamenat úsporu 
nákladů za jízdné. 

Tyto změny by měly začít platit od 
data nového jízdního řádu tj. od 1. 7. 
2012. Bližší informace o těchto změ-
nách najdete v informačním věstníku 
ROPID, který je pravidelně zveřejňo-
ván na webové stránce města www.
mestolysa.cz. 

 Hynek Fajmon
zastupitel města za ODS

Lepší veřejná doprava

restaurování kamenného díla s tím, že 
bylo naléhavé vyhotovení kopie horní 
etáže z pískovce a další související prá-
ce (celková demontáž, omytí, zpevně-
ní, spárování atd.). Závěrem budou 
jednotlivé díly zpětně osazeny společ-
ně s kovovou partií. Veškerým těmto 
krokům samozřejmě předchází dů-
kladný restaurátorský průzkum, jak v 
oblasti kamene, tak i kovářských prací.

Kovářské práce provádí p. Maj-
rych. Nejprve došlo k rozebrání jed-
notlivých kovových dílů. V rámci této 
činnosti byl zjištěn daleko horší stav, 
než se původně předpokládalo. Re-
staurátorský zásah spočívá v očištění 
jednotlivých částí, restaurování prvků 
a doplnění chybějících a následně v 
povrchové úpravě a zlacení. Akce je 

popsána zkráceně, ale věřte, že re-
staurování znamená náročný postup 
a vyžaduje citlivý přístup k věci. Cel-
ková cena za restaurované dílo bude 
ve výši 200. tis. Kč.

Do 20. května 2012 proběhne 
zpětné uložení schránky na původ-
ní místo. Byla vyhotovena měděná 
schránka stejných rozměrů, do které 
město uloží věci, které budou od-
kazem generaci budoucí. Bude se 
jednat o předměty ze současnosti a 
samozřejmě informace o celém prů-
běhu od nálezu schránky, restaurová-
ní kříže samotného, až po následném 
uložení nové schránky.

Hana Nesměráková
referentka odboru školství, 

soc. věcí, zdrav. a kultury

Fotky zajímavých baráčků v Lysé: www.vejnar.com/lysa

V neděli 15. dubna 2012 se v za-
sedací místnosti obecního úřadu ko-
nala malá slavnost. O radost ze svých 
nejmenších ratolestí se se zástupci 
obce přišli podělit rodiče pěti nových 
občánků. Čtyři děvčátka a jednoho 
malého muže s rodiči a hosty uvítala 
paní místostarostka Lenka Novotná 
a předala jim malé dárky. Rodiče pak 
potvrdili podpisem jejich zápis do pa-
mětní knihy.

 K příjemnému odpoledni přispěli 
básničkami a zpěvem i trochu odrost-
lejší občánci, žáčci z první třídy ZŠ 
B. Hrozného v Lysé n. L.

 Jsme rádi, že v naší obci přibývá 
stále více občanů. Radost máme pře-
devším z těch nejmenších. Proto se 
vítání občánků stalo pravidelnou, jed-
nou za půl roku se opakující akcí. Už 
nyní se těšíme na tu letošní podzimní.

M. Mrázová

Vítání občánků ve Stratově

Antoine de Saint Exupéry:
„Vše, co je v člověku krásné, je očima neviditelné.“

HLEDÁM JAKOUKOLI BRIGÁDU O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH
(DÍVKA 15 LET) TEL.: 732 467 124
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Krimi střípky
Alkohol za volantem

Dne 4. 4. 2012 v 01.35 hodin 
zaznamenal strážník obsluhující 
MKDS, že v ulici Okružní se pohy-
buje osobní automobil typu Opel, 
jehož řidič vykazuje známky buď 
velmi nezkušeného řidiče, nebo řidi-
če motorového vozidla, který je pod 
vlivem alkoholických nebo omam-
ných látek. Z tohoto důvodu byla 
o celé události vyrozuměna hlídka 
MěP, která výše zmíněné vozidlo za-
stavila v ulici Ke Vrutici. Následnou 
kontrolou totožnosti byl v řidiči zjiš-
těn 22 letý muž z Lysé nad Labem, 
u kterého byl dechovou zkouškou 
alkohol potvrzen naměřenou hod-
notou 1,48‰. Vzhledem k těmto 
skutečnostem byla na místo přivolá-
na hlídka Policie ČR, která si muže 
předvedla s podezřením ze spáchání 
přečinu ohrožení pod vlivem návy-
kové látky. 

Uličníci na náměstí
Dne 4. 4. 2012 ve 22.15 hodin 

zaznamenal strážník obsluhující 
MKDS skupinu 5 mladíků, kteří si na 
náměstí Bedřicha Hrozného, cestou 
z restaurace krátili volný čas vandal-
skými výstřelky v podobě přemístění 
dopravního značení, utržení pásky 
a dřevěné zábrany, které oddělovaly 
staveniště od chodníku. Hlídka tuto 
skupinu zastavila u kostela a po zjiš-
tění totožnosti osob (osoby ve věku 
16-20 let z Lysé nad Labem), bylo 
jejich počínání kvalifi kováno jako 
přestupek a projednáno ve zkráce-
ném přestupkovém řízení na místě. 
Následně „uličníci“ vrátili vše do pů-
vodního stavu.

Straka v Penny
Dne 5. 4. 2012 bylo přijato telefo-

nické oznámení od zaměstnance pro-
dejny Penny z ulice Jedličkova, že zadr-
želi pachatele krádeže zboží. Hlídka na 
místě zjistila 26 letého muže z Nym-
burka, který se pokusil odcizit zboží 
v celkové hodnotě 215,- Kč. Při násled-
ně provedených úkonech k osobě bylo 
zjištěno, že osoba byla v posledních 
3 letech za majetkovou trestnou čin-
nost odsouzena. Na základě těchto 
zjištění byla na místo přivolána Policie 
ČR, která si muže převzala s podezře-
ním ze spáchání přečinu krádeže dle 
trestního zákoníku. 

Mladiství vandalové
Dne 13. 4. 2012 ve 21.40 hodin 

bylo dozorčí službou přijato telefo-
nické oznámení, že se v ulici Vichro-
va pohybuje skupina 4 mladíků, kte-

ří se pokoušeli poškodit skleněnou 
výplň výlohy u vestibulu ČD a pře-
nášejí přenosnou dopravní značku 
směrem do ulice U Nové hospody. 
Hlídka strážníků, která byla na mís-
to vyslána, provedla kontrolu okolí 
a na podezřelé mladíky narazila v ulici 
U Nové hospody. Když skupinka 
mladíků strážníky zahlédla, odho-
dili značku a dali se všichni na útěk. 
Po krátké honičce byli mladíci ve 
věku 15-17 let zadrženi a odvedeni 
k vestibulu za účelem zjištění, zda 
byla skleněná výplň poškozena. 
Poškození se vzápětí i s doznáním 
dotyčných pachatelů skutečně po-
tvrdilo. Na místo se dostavili i ro-
diče výtržníků, kteří se po krátké 
výchovné lekci, dohodli na uhraze-
ní způsobené škody. Jednání mla-
díků bylo kvalifi kováno jako pře-
stupek proti majetku a projednáno 
v blokovém řízení. 

Zadržena celostátně hledaná osoba
Dne 16. 4. 2012 v 16.00 hodin při-

jala dozorčí služba telefonické ozná-
mení od muže z Lysé nad Labem, že 
sleduje dvě osoby, které ze střechy 
plechové garáže v ulici Čapkova 
násilně odstranily hliníkové plechy 
a odchází s nimi podél kolejiště smě-
rem k nadjezdu. Strážník obsluhující 
MKDS obě osoby poté monitoroval 
a strážníky průběžně informoval, 
jakým směrem se pohybují. Obě 
osoby byly následně zadrženy, když 
se pokoušely hliníkové díly prodat ve 
sběrných surovinách v ulici 9. května. 
Při následném zjišťování totožnosti 
osob vyšla najevo i skutečnost, že 
34 letý Rumun je v celostátním pátrá-
ní Policie ČR. Na místo byla přivolá-
na Policie ČR, která si muže převzala 
k provedení dalších opatření. Škoda, 
která byla způsobena na plechové 
garáži, byla majitelem vyčíslena na 
500,- Kč. 

Mladiství přistiženi při krádeži 
Dne 25. 4. 2012 v 10.50 hodin 

bylo přijato telefonické oznámení 
od zaměstnance prodejny Penny 
v Sokolské ulici, že zadrželi 3 mladí-
ky, kteří se pokusili z prodejny odcizit 
zboží. Strážníci na místě ztotožnili 
3 mladíky ve věku 15-17 let z Lysé 
nad Labem, kteří se pokusili odcizit 
zboží v celkové hodnotě 500,- Kč. Po 
provedených nezbytných úkonech 
k osobám byla věc na místě kvalifi ko-
vána jako přestupek a následně pro-
jednána v blokovém řízení na místě.

Luboš Zita
zástupce ředitele MP

Spolek pro rozvoj města Lysá nad 
Labem vyhlašuje II. ročník soutěže 
Rozkvetlá okna. Ta se bude i letos 
konat od 1. července do 31. srpna 
2012 a účastnit se jí mohou všichni 
občané města Lysá nad Labem jak 
v roli nominujícího, tak nominova-
ného.

Vyhlášeny jsou 2 kategorie: 1) Kvě-
tinová výzdoba a celková úprava oken, 
2) Květinová výzdoba a celková úpra-
va domu.

Každý občan města má právo na-
vrhnout k ocenění „rozkvetlá okna“ 
domu či bytu nebo „rozkvetlý dům“ 
nacházející se v katastrálním území 
města Lysá nad Labem.

Podmínkou nominace je elektro-
nické podání zaslané nejpozději do 
31. srpna 2012 na e-mailovou adresu 
rozkvetlaokna@seznam.cz. Součástí 
nominace musí být venkovní fotogra-
fi e oken nominovaného domu nebo 
bytu respektive celkový pohled na no-
minovaný dům, adresa nemovitosti 
a datum pořízení fotografi e. Nezapo-
meňte také uvést kategorii, do které 
objekt nominujete!!!

Podmínkou k účasti v soutěži je, že 
okna rodinného domu či bytu nebo 
celý dům jsou zkrášleny kvetoucí kvě-
tinovou výzdobou. O pořadí v soutěži 
rozhodne porota, výsledky soutěže 
budou vyhlášeny během podzimu 
2012.

Oceněny budou nejlepší 3 „kve-
toucí domovy“ v každé kategorii. Ví-
těz obdrží odměnu ve výši 1500 Kč, 

PŘISTAVOVÁNÍ KONTEJNERŮ
ČERVEN 2012 

Velkoobjemové kontejnery se budou přistavovat 3. sobotu 
v měsíci, tj. 16. 6. 2012 pouze na tato stanoviště: 

místo přistavení kontejneru čas rozvozu čas svozu

U Vlečky 1x BIO             8.30 10.30                         
Ke Skále 1x BIO             9.00 11.00
Brandlova (u trafa) 1x BIO             9.30                     11.30
Mlíčník 1x BIO           10.00  12.00

Dvorce       1x TDO, 1x BIO  8.30               10.30
Byšičky      1x TDO, 1x BIO  9.00                    11.00
Řehačka     1x TDO, 1x BIO  9.30                    11.30
U Borku     1x TDO, 1x BIO       10.00 12.00

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

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

Pondělí - pátek 9.00 – 17.00
Sobota  9.00 – 13.00

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

odbor SMI

druhý v pořadí ve výši 1000 Kč a tře-
tí v pořadí ve výši 500 Kč. Všichni
ocenění od 1. do 3. místa vyhrají také 
zájezd pro 2 osoby do sídla Evropské-
ho parlamentu ve Štrasburku.

Za Spolek pro rozvoj města
Lysá nad Labem

Hynek Fajmon, předseda

Rozkvetlá okna

Lyský Montmartre
aneb
Setkání 
na Labi 
2012

se nekoná
Důvodem jsou plánované 

archeologické práce 
a rekonstrukce lyského 

podzámčí. 

Těšíme se 
na shledanou  

15. 6. 2013.
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Římskokatolická farnost Lysá nad Labem
Vás zve v pátek 1. 6. do kostela Narození sv. Jana Křtitele 

na

NOC KOSTELŮ
Program:
17.45 - 18.00 Historie místních zvonů
18.00 - 18.15 Hlas zvonů
 ofi ciální zahájení akce rozezvučením   

 zvonů v celé republice (děti si mohou 
 přinést zvonečky) 

18.15 - 18.45 Postavy Starého zákona
 - zpívání s dětmi 
18.45 - 21.00 Za pokladem Jana Křtitele
  (průběžně) - hra pro rodiny s dětmi
19.00 - 19.15 Komentovaná prohlídka kostela 
19.15 - 19.45 Hudební chvilka
19.45 - 20.15 Komentovaná prohlídka varhan 
20.15 - 20.30 Duchovní zamyšlení 

 podle Anselma Gruna 
20.30 - 21.00 Videoprojekce 
21.15 - 21.30 Duchovní zamyšlení 

 podle Anselma Gruna 
21.30 - 22.30 Modlitba za město
 - modlitba se zpěvy v duchu Taizé
23.00 Ukončení akce
 - uzavření kostela
průběžně Prohlídka sakristie
 - ukázka liturgických předmětů 
 Prohlídka kůru a varhan 

Ů

 

a

“Zábavné putování od chaloupky k chaloupce 
pro děti i dospělé”

- zpracování ovčího rouna
 - předení na kolovrátku
  - zdobení perníčků
   - vizovické těsto
    - drátkování
     - paličkování
      - pradlena
       - stloukání másla
        - poznávání bylinek
         - kejklířky
          - diktát ve staré škole
           - čtení ze starých kronik

ěti i dospělé
a

Polabské muzeum ve spolupráci s obcí Přerov nad Labem 
pořádá

MUZEJNÍ NOC ve Skanzenu 
dne 2.6.2012 od 18.00 do 21.00 hodin

- řezání dříví
 - grilování
  - občerstvení

Město Lysá nad Labem
a

Farní sbor Českobratrské církve evangelické
pořádají u příležitosti státního svátku

slavnost k památce

MISTRA JANA HUSA
Jiří Havelka
starosta města

František Šmahel
Filosofi cká fakulta Univerzity Karlovy

Çava
jazzfolková skupina 

Položení kytice u Husovy busty

pátek 6. 7. 2012 od 18.00
ve dvoraně Evangelického sboru

na nám. Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem

Vážení přátelé klasické hudby!
Srdečně si vás dovoluji pozvat dne 

2. 6. od 19.00 hodin 
do Kina Lysá nad 
Labem na zahajo-
vací koncert nové 
abonentní řady kla-
sické hudby. Cílem 
sezony 2012/13 
bude seznámit Vás
s vynikajícími inter-
prety z řad absolventů AMU a je-
jich zajímavou, osobitou dra-
maturgií. Klasická hudba konec 
konců není jen znějícím muzeem - 
mladí absolventi vysokých škol Vás 
o tom přesvědčí. Prvním hostem 

Lysovna začíná…

V sobotu 23. června od 13.00 hodin se 
na Hakenově stadionu v Milovicích 

uskuteční folkový festival 

Žijme tu spolu 

Vedle místních kapel Vážky a B. G. Korpus vystoupí 
CROSSBAND, písničkář  Martin Rous (ex-Sluníčko), 
Brontosauři revival nebo například kapela  Lážo Plážo. 

Vstupné dobrovolné. 
Výtěžek z této akce bude věnován na fi nancování sociálních 

služeb pro dětské a dospělé klienty Domova Mladá. 

volného cyklu bude těleso, které 
k nám již zavítalo a setkalo se s vře-
lým přijetím - smyčcový ansámbl 
Sedláčkovo kvarteto. “Sedláčkov-

ci” tentokrát zahrají pro-
gram svého 
nového CD, 
na kterém 
mapují no-

vou českou tvorbu v konfrontaci 
s hudbou 20. století. Zazní skladby 
Bohuslava Martinů, Klementa Sla-
vického a Jiřího Temla. A nakonec 
- autorkou hravého loga festivalu 
je Veronika Tondlová, které tímto 
srdečně děkujeme! 

Lukáš Sommer

Pozvánka na akce ZUŠ 
v červnu 2012

12. – 22. 6. Závěrečná výstava prací žáků výtvarného oboru 
 v Galerii ve sklepě v suterénu ZUŠ

12.6. Koncert sólistů a orchestru v sále kina v 18.00 hodin

17.6. Inspekce vodníků v Čechách – představení na Výstavišti 
 ve 14.00 hodin při vyhodnocování výsledků dětské 
 výtvarné soutěže v rámci každoroční výstavy „Šikovné 
 ruce našich seniorů“ pořádané CSZP Poděbrady
 
19.6. Večer plný hvězd – komponované představení v sále kina 
 v 18.00 hodin – vystoupí žáci tanečního, literárně-drama-
 tického a hudebního oboru, kulisy a rekvizity připravují 
 žáci výtvarného oboru 

20.6. Večer plný hvězd – komponované představení v sále kina 
 v 18.00 hodin
  
23.6. Vystoupení Jazz Orchestra a dalších v rámci Svatoján-
 ských slavností na nám. B. Hrozného

27.6. Večer dramatických scén v 17.00 hodin v sále ZUŠ 
 – účinkují žáci literárně-dramatického oboru

vou českou tvorbu

ci” tentok
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2.5. – 5.6.
Výstava: Nový Zéland
autorské fotogra ie Ivany Jirovské
v kině na Husově nám.
www.kinolysa.cz

16.5. – 29.6.
Lukáš Martinka – 
Lysá a okolí v gra ických kresbách
výstava gra ických kreseb památek 
města v Městské knihovně 
www.knihovnalysa.cz

1.6. od 17.45 hodin
Noc kostelů
v kostele Narození sv. Jana Křtitele 
v Lysé n. L.

2.6. – 3.6. od 9.00 do 17.00 hodin
Železniční modelové kolejiště
výstava funkčního železničního 
kolejiště na nádraží ČD v Lysé n. L.

2.6.
Krajská výstava společenských 
a loveckých psů
Výstaviště Lysá nad Labem
www.vll.cz

2.6. od 18.00 do 21.00 hodin
Muzejní noc 
ve Skanzenu v Přerově n. L.

2.6. od 13.00 hodin
Dětský den
v Dětském areálu – ul. Čechova

2.6. od 19.00 hodin
Lysovna No. 1 – Sedláčkovo kvarteto
koncert v kině na Husově náměstí
www.kinolysa.cz

3.6. od 15.00 hodin
Kubula a Kuba Kubikula
divadlo v kině na Husově náměstí
www.kinolysa.cz

5.6. od 16.30 hodin
30–ti letá válka
přednáška PaedDr. Marie Kořínkové
v Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

6.6. od 19.00 hodin
Bratři Ebenové – Chlebíčky
koncert v letním kině
www.knihovnalysa.cz

7.6. od 9.00 hodin
Pohádkové počteníčko 
četba pohádek v podání Hany Moravové 
pro děti od 3- 5 let v Městské knihovně 
www.knihovnalysa.cz

7.6. od 17.00 hodin
Jaké léky vlastně můžeme užívat 
v těhotenství a při kojení
beseda v MC Parníček
www.mcparnicek.cz

8.6. od 18.00 do 22.30 hodin
Muzejní noc v Muzeu B. Hrozného 
Lysá nad Labem

www.polabskemuzeum.cz

9.6. od 13.30 hodin
Dostihové odpoledne
dostihové závodiště Lysá nad Labem
www.dostihylysa.cz
facebook/Závodiště Lysá nad Labem

9.6. od 12.50 hodin
Terénní entomologická exkurze
do bývalého vojenského prostoru 
Mladá
sraz na křižovatce ulic 
Ostravská a Mírová
svoboda@mestolysa.cz

9.6. od 20.00 hodin
THE BODYTALKS + host
v letním kině 
www.kinolysa.cz

10.6. od 14.00 hodin
Pohádková cesta s Parníčkem
v Zámeckém parku v Lysé n.L.
www.mcparnicek.cz

10.6. od 16.00 hodin
Klemprdovo divadlo
v letním kině v Lysé n. L.
www.mcparnicek.cz

10.6. od 16.00 hodin
Současný stav zámeckého parku 
a nejbližší plány rozvoje
sraz u vstupu do parku z Komenského ul.
svoboda@mestolysa.cz

12. – 22.6.
Závěrečná výstava prací žáků 
výtvarného oboru ZUŠ F. A. Šporka
v Galerii ve sklepě v suterénu ZUŠ

12.6. od 17.30 hodin
Na kole za krásami Čech, 
Moravy a Slezska
beseda Martina Leschingera
v Městské knihovně 
www.knihovnalysa.cz

12.6. od 18.00 hodin
Koncert orchestru a sólistů 
ZUŠ F. A. Šporka
v kině na Husově náměstí
www.kinolysa.cz

14.6. od 16.00 hodin
Výroba skřítků a víl z látek
dle  Waldorfské pedagogiky
v MC Parníček
www.mcparnicek.cz

14.6. od 19.00 hodin
150 let SOKOLA
vzpomínkový večer s komentovanou 
projekcí v kině na Husově náměstí
www.kinolysa.cz

14.6. – 17.6.
Růžová zahrada 2012
Senior-Handicap: aktivní život 2012
Lázeňský veletrh 2012
Výstaviště Lysá nad Labem
www.vll.cz

Kulturní kalendář 6 / 2012

Podrobnější informace o akcích se dozvíte na webových stránkách organizátorů.

15.6. od 19.00 hodin
„Souhvězdí  jisker“
bratři Nedvědové + Věra Martinová 
koncert v letním kině v Lysé n. L.
www.kinolysa.cz

16.6. od 14.00 – 22.00 hodin
Pouličník
divadlo, dětské hry, hudba v parku 
u pošty v Lysé n. L.

16.6. od 20.00 hodin
KINODISKO U2B
v kině na Husově náměstí
www.kinolysa.cz

17.6. od 14.00 hodin
Inspekce vodníků v Čechách
představení ZUŠ na Výstavišti 
v Lysé n. L.

17.6. od 15.00 hodin
Divadélko Paleček
v kině na Husově náměstí
www.kinolysa.cz

19.6. + 20.6. od 18.00 hodin
Večer plný hvězd
představení žáků ZUŠ F. A. Šporka
v kině na Husově náměstí
www.kinolysa.cz

21.6. od 18.00 hodin
Kytary, trsátka a různé páčky
koncert v kině na Husově náměstí

www.kinolysa.cz

23.6. od 13.00 do 21.00 hodin
Svatojánská slavnost
na náměstí v Lysé n. L.
www.spolekrodakulysa.cz

23.6. od 13.00 hodin
Žijme tu spolu
folkový festival v Milovicích 
na Hakenově stadionu

23.6. od 20.00 hodin
Hardegg hraje k tanci i poslechu
v letním kině
www.kinolysa.cz

23.- 24.6.
Marlenčiny distanční 
dogfrisbee závody
ve psí škole SUPERPES
www.superpes.cz

24.6. od 16.00 hodin
Hawai párty
v music clubu CALYPSSO

27.6. od 17.00 hodin
Večer dramatických scén
představení žáků ZUŠ v sále ZUŠ

29.6. od 20.00 hodin
KINODISKO U2B
v kině na Husově náměstí
www.kinolysa.cz



6/2012 LISTY města Lysé nad Labem   9

do ÚT 5.6. 
VÝSTAVA: NOVÝ ZÉLAND
Autorské fotogra ie Ivany Jirovské.

PÁ 1.6. od 15 a 17 hodin
POHÁDKOVÉ ODPOLEDNE: KAČENKA A STRAŠIDLA
Pohádka / Komedie, Československo – Německo – Rakousko – Švýcarsko, 1992, 
84 minut, vstupné děti 30 Kč, dospělí 50 Kč
Pohádková komedie o Domu hrůzy a nezaměstnaných strašidlech. Malá 
Kačenka se při krátkodobém pobytu v nemocnici seznámí s dědou Swo-
bodou, který jí vypráví pohádky o strašidlech...

SO 2.6. od 19 hodin
LYSOVNA NO.1 - SEDLÁČKOVO KVARTETO
Vstupné 120 Kč (děti, důchodci 70 Kč), předprodej v kavárně kina Lysá nad Labem. 
Zahajovací koncert nové abonentní řady klasické hudby. Cílem celoročního 
cyklu 2012/13 je pozvat do Lysé nad Labem vynikající interprety z oblasti 
vážné hudby se zajímavou, osobitou dramaturgií. Klasická hudba není jen 
znějícím muzeem - prestižní smyčcové kvarteto složené z řad absolventů 
AMU Vás o tom přesvědčí. Zazní skladby Bohuslava Martinů, Klementa 
Slavického, Jiřího Temla a Lukáše Sommera. 

NE 3.6. od 15 hodin
POHÁDKOVÉ ODPOLEDNE: KUBULA A KUBA KUBIKULA
Pohádka na motivy Vladislava Vančury s veselými písněmi, vstupné 50 Kč
Příběh vypráví o medvědáři Kubovi Kubikulovi a jeho nezbedném 
medvědovi Kubulovi, se kterým se toulal po světě a kterého strašil 
strašidlem Barbuchou. Uvádí Hálkovo městské divadlo Nymburk.

ST 6.6. od 19 hodin
LETNÍ KINO: BRATŘI EBENOVÉ - CHLEBÍČKY
Vstupné v předprodeji 350 Kč, na místě 380 Kč. Předprodej v Městské knihovně 
Lysá nad Labem a v Kině Lysá nad Labem.

ČT 7.6. od 18.00 a 20.30 hodin
PROBUDÍM SE VČERA
Komedie / Sci-Fi, Česko, 2011, 120 minut, vstupné 75 Kč
Věčně svobodný profesor Petr si uvědomí, že jediná dívka, kterou kdy 
miloval, byla jeho spolužačka. Nyní se mu naskytne šance cestovat zpět 
v čase a vrátit se do června 1989, kdy chodil do třeťáku... 

PÁ 8.6. od 19 a 21,30 hodin 
PROBUDÍM SE VČERA
Komedie / Sci-Fi, Česko, 2011, 120 minut, vstupné 75 Kč
POZOR: V případě příznivého počasí se projekce od 21.30 hodin uskuteční 
v letním kině.

SO 9.6. od 20 hodin
LETNÍ KINO: THE BODYTALKS + HOST
Vstupné 80 Kč. POZOR: V případě nepříznivého počasí se akce přesouvá do sálu 
stálého kina.
První open-air hudebně-taneční zábava k tanci, poslechu a dobré náladě. 

NE 10.6. od 14 hodin
LETNÍ KINO: POHÁDKOVÁ CESTA S PARNÍČKEM
Vstupné: 50 Kč za dítě (za celý program – pohádkovou cestu, odměnu i diva-
dlo) / 25 Kč za dítě (jen za divadlo)
Pořádá MC Parníček v zámeckém parku – začátek i konec cesty u letního 
kina. Od 16 hodin KLEMPRDOVO DIVADLO. Doprovodný program – 
skákací hrad, odrážedla, občerstvení.

ÚT 12.6. od 18 hodin
KONCERT ORCHESTRU A SÓLISTŮ ZUŠ F. A. ŠPORKA

ST 13.6. od 20 hodin
MÁME PAPEŽE!
Drama, Itálie / Francie, 2011, 104 minut, vstupné 70 Kč
Z balkonu baziliky svatého Petra konečně zazní: „Habemus papam.“ Jenže 
statisícový dav věřících na náměstí marně čeká, až se v otevřených dveřích 
objeví nová hlava katolické církve...

ČT 14.6. od 19 hodin
150 LET SOKOLA
Vzpomínkový večer s komentovanou projekcí - historie a současnost.

PÁ 15.6. od 19 hodin
LETNÍ KINO: SOUHVĚZDÍ JISKER

Vstupné v předprodeji 320 Kč, na místě 370 Kč. Předprodej v Městské knihovně 
a v kavárně KINA.
Koncert Honzy a Františka Nedvědů s Věrou Martinovou. Unikátní koncert 
plný největších country hitů (Růže z papíru, Stánky, Frankie dlouhán…), 
zaznějí však i písně nové, které jsou na jejich poslední desce z loňského roku.

SO 16.6. od 20 hodin
KINODISKO U2B
Netradiční diskotéka s projekcí. Hrajeme vše co letí, hlavně k tanci a plníme 
vaše hudební přání.

NE 17.6. od 15 hodin
POHÁDKOVÉ ODPOLEDNE: DIVADÉLKO PALEČEK
Jednotné vstupné: 50 Kč
Dobrodružnou předprázdninovou pohádku pro všechny děti uvádí Diva-
délko Paleček. 

ÚT 19.6. a ST 20.6. od 18 hodin
VEČER PLNÝ HVĚZD
Vystoupení tanečního, literárně-dramatického a hudebního oboru ZUŠ 
F. A. Šporka, kulisy a rekvizity jsou dílem výtvarného oboru školy.

ČT 21.6. od 18 hodin
KYTARY, TRSÁTKA A RŮZNÉ PÁČKY
Vstupné 100 Kč (děti, důchodci 50 Kč), předprodej v kavárně kina Lysá n. L. 
Netradiční kytarový koncert-workshop Lukáše Sommera, během něhož 
se část publika naučí hrát na kytaru. V roli spolu-účinkujících (a možná 
i učitelů) budou žáci ZUŠ F. A. Šporka. 

PÁ 22.6. od 20 hodin
JOHNNY ENGLISH SE VRACÍ
Akční / Komedie / Dobrodružný, USA / Velká Británie / Francie, 2011, 
101 minut, vstupné 70 Kč. POZOR: V případě příznivého počasí se projekce od 
21.30 hodin uskuteční v letním kině!
Kdo zachrání Její veličenstvo britskou královnu, když agent 007 James 
Bond zrovna leží u ledu?

SO 23.6. od 20 hodin
LETNÍ KINO: HARDEGG HRAJE K TANCI I POSLECHU
Vstupné 60 Kč. POZOR: V případě nepříznivého počasí se akce přesouvá do sálu 
stálého kina.
Open-air hudebně-taneční zábava k tanci, poslechu a dobré náladě. 

NE 24.6. od 15 hodin
POHÁDKOVÉ ODPOLEDNE: LORAX
Animovaný / Rodinný / Fantasy, USA, 2012, 94 minut, vstupné 75 Kč
Co je to za svět, ve kterém už není ani kousek živé přírody, ptáte se? Je to 
městečko, v němž žije dvanáctiletý Ted. Všechno je tu náramně umělé, 
včetně zvířat, kytek a stromů...

ST 27.6. od 19.30 a 21.30 hodin
PERFECT DAYS - I ŽENY MAJÍ SVÉ DNY
Komedie, Česko, 2011, 108 minut, přístupný od 12 let, vstupné 75 Kč. POZOR: 
V případě příznivého počasí se projekce od 21.30 hodin uskuteční v letním kině!
Úspěšná, leč osamělá a stárnoucí televizní moderátorka Erika Oskarová si 
jednoho dne uvědomí, že už je nejvyšší čas počít dítě. A tak začne system-
aticky shánět tatínka.

ČT 28.6. od 20 hodin
ROLLING STONES: SHINE A LIGHT
Dokumentární / Hudební, USA, 2008, 117 minut, vstupné 70 Kč. POZOR: 
V případě příznivého počasí se projekce od 21.30 hodin uskuteční v letním kině!
Pohled režiséra Martina Scorseseho na největší rock’n’rollovou kapelu 
s více než 45 letou historií. Syrová síla koncertu v Beacon Theater v New 
Yorku přinese divákům výjmečný ilmově/hudební zážitek.

PÁ 29.6. od 20 hodin
KINODISKO U2B
Netradiční diskotéka s projekcí. Hrajeme vše co letí, hlavně k tanci a plníme 
vaše hudební přání.

SO 30.6. od 21.30 hodin
LETNÍ KINO: ČERNÍ BARONI
Komedie, Československo, 1992, 99 minut. Vstupné 60 Kč. POZOR: V případě 
nepříznivého počasí se projekce přesouvá do sálu stálého kina.
Česká ilmová komedie podle románu Miloslava Švandrlíka. Čo bolo, to 
bolo... Major Terazky vede svůj šik pétépáků od průšvihu k průšvihu vstříc 
světlým zítřkům.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

KINO Lysá nad Labem
PROGRAM ČERVEN 2012

PRONAJMU HALU V LYSÉ NAD LABEM 14x34m, SKLAD, VÝROBA.
TEL.: 602 315 346
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Městská knihovna v Lysé nad Labem
Husovo nám. 23 (budova MěÚ - přízemí)

289 22  Lysá nad Labem
tel.: 325 551 255, e-mail: info@knihovnalysa.cz,

www.knihovnalysa.cz, www.iclysa.cz

Otevírací doba knihovnyOtevírací doba knihovny
PO   8-11   12-18PO   8-11   12-18
ÚT   zavřenoÚT   zavřeno
ST    8-11   12-18ST    8-11   12-18
ČT    8-11   12-15ČT    8-11   12-15
PÁ   8-11   12-15PÁ   8-11   12-15

 až 5O OOO Kč

 měsíční splátky

 na dobu 8 a 13 měsíců

 hotovost až do domu

 nejvýhodnější podmínky v regionu

www.smartpujcka.cz
Hledáme nové obchodní zástupce

Stačí jednou zavolat!
 84O 111 177

Cena hovoru je účtována stejnou sazbou jako volání do pevné sítě.

 777 76O 971

k03-90x100_personal_CB.indd   1 23.1.2012   13:41:29

Pomyslný školní rok v knihovně za-Pomyslný školní rok v knihovně za-
končíme v našich „Toulkách minulostí“ končíme v našich „Toulkách minulostí“ 
českou historií válečným konfl iktem českou historií válečným konfl iktem 
1. poloviny 17. století - třicetiletou vál-1. poloviny 17. století - třicetiletou vál-
kou. PaedDr. Marie Kořínková všech-kou. PaedDr. Marie Kořínková všech-
ny příchozí provede tímto vleklým ny příchozí provede tímto vleklým 
evropským ozbrojeným konfl iktem, evropským ozbrojeným konfl iktem, 
který započal revolucí stavů v zemích který započal revolucí stavů v zemích 
Koruny české. Přednáška se uskuteční Koruny české. Přednáška se uskuteční 
v úterý 5. června od 16.30 hodin v pro-v úterý 5. června od 16.30 hodin v pro-
storách knihovny. Vstup zdarma!!!storách knihovny. Vstup zdarma!!!

Koncert sourozeneckého tria Kryštofa, Marka a Davida Ebenových. Těšit se Koncert sourozeneckého tria Kryštofa, Marka a Davida Ebenových. Těšit se 
můžete na písně z nejnovějšího alba Chlebíčky, kterým tradičně nechybí vtip, můžete na písně z nejnovějšího alba Chlebíčky, kterým tradičně nechybí vtip, 
jemná ironie, svižný slovník a neotřelé rýmy. Koncert se uskuteční jemná ironie, svižný slovník a neotřelé rýmy. Koncert se uskuteční 6. 6. 2012 6. 6. 2012 
od 19.00 hodin v letním kině Lysá n. L.od 19.00 hodin v letním kině Lysá n. L.

Předprodej vstupenek bude ukončen 6. 6. 2012 v 11.00 hodin, poté bude Předprodej vstupenek bude ukončen 6. 6. 2012 v 11.00 hodin, poté bude 
možné zakoupit vstupenky až na místě před koncertem.možné zakoupit vstupenky až na místě před koncertem. Vstupné v předpro- Vstupné v předpro-
deji 350 Kč, na místě 380 Kč.deji 350 Kč, na místě 380 Kč.

Ve spolupráci s projektem Ve spolupráci s projektem 
Celé Česko čte dětem Vás Celé Česko čte dětem Vás 
zveme na Pohádkové počte-zveme na Pohádkové počte-
níčko, věnované především níčko, věnované především 
dětem od 3 do 5 let. Těšit se dětem od 3 do 5 let. Těšit se 
můžete na čtení pohádek můžete na čtení pohádek 
v podání paní Hany Mora-v podání paní Hany Mora-
vové. Akce se koná v rámci vové. Akce se koná v rámci 
projektu 2. ročníku Týdne projektu 2. ročníku Týdne 
čtení dětem. Na všechny čtení dětem. Na všechny 
malé posluchače a jejich do-malé posluchače a jejich do-

spělý doprovod se těšíme v prostorách Městské knihovny Lysá nad Labem spělý doprovod se těšíme v prostorách Městské knihovny Lysá nad Labem 
7. června 2012 v 9.00 hodin.7. června 2012 v 9.00 hodin.

Polabí je jako stvořené pro cykloturistiku. Pro všechny příznivce této krásné Polabí je jako stvořené pro cykloturistiku. Pro všechny příznivce této krásné 
relaxace máme připravenou besedu s autorem knihy „Cyklovýlety po Česku“ relaxace máme připravenou besedu s autorem knihy „Cyklovýlety po Česku“ 
panem Martinem Leschingerem. Těšit se můžete na zajímavé tipy pro cyklový-panem Martinem Leschingerem. Těšit se můžete na zajímavé tipy pro cyklový-
lety všech náročností – od nenáročných tras podél vodních toků až po horské lety všech náročností – od nenáročných tras podél vodních toků až po horské 
vyjížďky. Načerpat inspiraci před prázdninovými cyklistickými výlety přijďte vyjížďky. Načerpat inspiraci před prázdninovými cyklistickými výlety přijďte 
12. 6. 2012 do 17.30 hodin do knihovny. Vstupné 20 Kč.12. 6. 2012 do 17.30 hodin do knihovny. Vstupné 20 Kč.

I v červnu budou mít naši dětští čtenáři možnost zúčastnit se soutěže, ve které I v červnu budou mít naši dětští čtenáři možnost zúčastnit se soutěže, ve které 
na výherce tentokrát bude čekat rodinná vstupenka do jedné z perel polabských na výherce tentokrát bude čekat rodinná vstupenka do jedné z perel polabských 
muzeí - Národopisného muzea v Přerově nad Labem. Losování výherce pro-muzeí - Národopisného muzea v Přerově nad Labem. Losování výherce pro-
běhne 29. června 2012 ve 14.00 hodin v dětském oddělení naší knihovny. běhne 29. června 2012 ve 14.00 hodin v dětském oddělení naší knihovny. 

Bratři Ebenové – 6. června 2012 od 19.00 hodinBratři Ebenové – 6. června 2012 od 19.00 hodin

Toulky minulostí Toulky minulostí 
– 5. června 2012– 5. června 2012

Pohádkové počteníčko Pohádkové počteníčko 
– 7. června 2012 od 9.00 hodin – 7. června 2012 od 9.00 hodin 

Na kole za krásami Čech, Moravy a Slezska Na kole za krásami Čech, Moravy a Slezska 
– 12. června 2012 od 17.30 hodin– 12. června 2012 od 17.30 hodin

Výstava grafi ckých kreseb Výstava grafi ckých kreseb 
historických památek našeho historických památek našeho 
města a jeho okolí. Lukáš Mar-města a jeho okolí. Lukáš Mar-
tinka se kresbám historických tinka se kresbám historických 
památek věnuje již léta. Postup-památek věnuje již léta. Postup-
ně nashromážděný materiál ně nashromážděný materiál 
začal v loňském roce publikovat začal v loňském roce publikovat 
knižně. V této edici vyšla také knižně. V této edici vyšla také 
kniha kreseb Lysé nad Labem.  kniha kreseb Lysé nad Labem.  
Výstava probíhá v prostorách Výstava probíhá v prostorách 
knihovny. knihovny. 

- Od září 2012 pro Vás ve spolupráci se Státním okresním archivem Nym-- Od září 2012 pro Vás ve spolupráci se Státním okresním archivem Nym-
 burk – pobočka Lysá nad Labem a Polabským muzeem připravujeme celo- burk – pobočka Lysá nad Labem a Polabským muzeem připravujeme celo-
 roční přednáškový cyklus Univerzity 3. věku. Těšit se můžete na přednášky  roční přednáškový cyklus Univerzity 3. věku. Těšit se můžete na přednášky 
 nejen z oboru historického, ale čas bude věnován i uměleckým oborům  nejen z oboru historického, ale čas bude věnován i uměleckým oborům 
 a dotkneme se i místní fl óry a fauny. Bližší informace budou uvedeny  a dotkneme se i místní fl óry a fauny. Bližší informace budou uvedeny 
 v prázdninovém vydání Listů. v prázdninovém vydání Listů.
- Pro všechny dětské čtenáře, kteří přijdou do knihovny v pátek 1. června, - Pro všechny dětské čtenáře, kteří přijdou do knihovny v pátek 1. června, 
 čeká  malé překvapení. čeká  malé překvapení.

- Informační centrum nově nabízí pohledy Lysé nad Labem a okolí ze sběra-- Informační centrum nově nabízí pohledy Lysé nad Labem a okolí ze sběra-
 telské edice Český místopis. telské edice Český místopis.
- Během prvního měsíce provozu našich webových stránek informačního - Během prvního měsíce provozu našich webových stránek informačního 
 centra (www.iclysa.cz)  jsme zaznamenaly přes 6000 vstupů na tuto domé- centra (www.iclysa.cz)  jsme zaznamenaly přes 6000 vstupů na tuto domé-
 nu. Váš zájem nás neobyčejně těší a děkujeme za něj. nu. Váš zájem nás neobyčejně těší a děkujeme za něj.

Soutěž pro dětské čtenářeSoutěž pro dětské čtenáře

Lukáš Martinka - Lysá a okolí v grafi ckých Lukáš Martinka - Lysá a okolí v grafi ckých 
kresbáchkresbách –  – 16. - 29. června 201216. - 29. června 2012

Připravujeme

Informační centrum
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Zámecké novinky 

Květen – lásky čas… Tak se o tom-Květen – lásky čas… Tak se o tom-
to měsíci mluví už od pradávna. I my to měsíci mluví už od pradávna. I my 
v Domově Na Zámku jsme tento jar-v Domově Na Zámku jsme tento jar-
ní měsíc prožívali v rámci možností ní měsíc prožívali v rámci možností 
naplno.naplno.

Počátkem měsíce jsme navštívili Počátkem měsíce jsme navštívili 
výstavu „Kapličky, kříže a zvoničky výstavu „Kapličky, kříže a zvoničky 
nymburského okresu“ v sousedním nymburského okresu“ v sousedním 
Okresním archívu. Se zájmem jsme Okresním archívu. Se zájmem jsme 
na výstavních panelech hledali svá na výstavních panelech hledali svá 
rodiště – městečka, obce, kde jsme rodiště – městečka, obce, kde jsme 
strávili kus svého života a pečlivě pro-strávili kus svého života a pečlivě pro-
čítali zajímavosti spojení s tématem čítali zajímavosti spojení s tématem 
výstavy. Bylo to krásné vzpomínkové výstavy. Bylo to krásné vzpomínkové 
dopoledne.dopoledne.

9. 5. 2012 odpoledne se zámkem 9. 5. 2012 odpoledne se zámkem 
a nádvořím roznesla country hudba a nádvořím roznesla country hudba 
a vůně opečených buřtů. Uspořádali a vůně opečených buřtů. Uspořádali 
jsme „Country odpoledne“ a to s mi-jsme „Country odpoledne“ a to s mi-
lou návštěvou Klubu seniorů z Prahy lou návštěvou Klubu seniorů z Prahy 
1. Připravili si pro nás ukázku coun-1. Připravili si pro nás ukázku coun-
try tanců a přidali se i zaměstnanci try tanců a přidali se i zaměstnanci 
našeho domova se svým tanečním našeho domova se svým tanečním 
uměním. Po trampském občerstvení uměním. Po trampském občerstvení 
jsme společně zavzpomínali na své jsme společně zavzpomínali na své 
mládí a strávili tak příjemný čas. Na-mládí a strávili tak příjemný čas. Na-
šim hostům jsme ukázali, jak se u nás šim hostům jsme ukázali, jak se u nás 
na zámku žije a seznámili je i s jeho na zámku žije a seznámili je i s jeho 
historií.historií.

A to už tu byl „Den matek“ a přišly A to už tu byl „Den matek“ a přišly 
nám popřát děti ze ZŠ B. Hrozného, nám popřát děti ze ZŠ B. Hrozného, 
prostřednictvím pěveckého soubo-prostřednictvím pěveckého soubo-
ru FONTÁNA pod vedením p. uč. ru FONTÁNA pod vedením p. uč. 
Kremlíkové. Zámecká jídelna se ro-Kremlíkové. Zámecká jídelna se ro-
zezněla dětským hlasem a my touto zezněla dětským hlasem a my touto 
cestou souboru děkujeme za milé cestou souboru děkujeme za milé 
vystoupení. vystoupení. 

Přijali jsme i pozvání na taneční Přijali jsme i pozvání na taneční 
odpoledne pořádaného Domovem odpoledne pořádaného Domovem 
seniorů v Kostelci nad Č. l. s názvem seniorů v Kostelci nad Č. l. s názvem 
„Čas je proti nám aneb jak se baví „Čas je proti nám aneb jak se baví 
senior“. Písničky, povídání o starých senior“. Písničky, povídání o starých 
časech a nějaká ta dobrota. Tak tako-časech a nějaká ta dobrota. Tak tako-

vé to bylo příjemné posezení. S ka-vé to bylo příjemné posezení. S ka-
pelou Šporkovjankou jsme vyjeli do pelou Šporkovjankou jsme vyjeli do 
Hořátve, kde jsme pěknými písnič-Hořátve, kde jsme pěknými písnič-
kami zpříjemnili odpoledne tamnímu kami zpříjemnili odpoledne tamnímu 
Sdružení důchodců.Sdružení důchodců.

21. 5. jsme si spolu s Hasičským 21. 5. jsme si spolu s Hasičským 
záchranným sborem vyzkouše-záchranným sborem vyzkouše-
li funkčnost evakuačního plánu v li funkčnost evakuačního plánu v 
našem domově. Historický objekt našem domově. Historický objekt 
zámku je v tomto směru velice speci-zámku je v tomto směru velice speci-
fi cký a my jsme tuto zkušenost přijali fi cký a my jsme tuto zkušenost přijali 
s povděkem.s povděkem.

Tradicí, a to už několikaletou, se Tradicí, a to už několikaletou, se 
stal již III. ročník Lyského pětiboje. stal již III. ročník Lyského pětiboje. 
Týmy jak z okolních domovů pro se-Týmy jak z okolních domovů pro se-
niory (Domov ANNA Český Brod, niory (Domov ANNA Český Brod, 
Luxor Poděbrady, CS Mělník, Do-Luxor Poděbrady, CS Mělník, Do-
mov seniorů Kostelec n. Č. l. a domá-mov seniorů Kostelec n. Č. l. a domá-
cí z Domova Na Zámku z Lysé) tak cí z Domova Na Zámku z Lysé) tak 
týmy složené ze seniorů z města Lysá týmy složené ze seniorů z města Lysá 
(Klub důchodců, Baráčníci, Zahrád-(Klub důchodců, Baráčníci, Zahrád-
káři) soutěžili ve sportovních, kuli-káři) soutěžili ve sportovních, kuli-
nářských i vědomostních úkolech. nářských i vědomostních úkolech. 
Klání proběhlo v přátelské a pohodo-Klání proběhlo v přátelské a pohodo-
vé atmosféře. Jak jinak.vé atmosféře. Jak jinak.

Ke konci měsíce pak už „jen“ ná-Ke konci měsíce pak už „jen“ ná-
vštěva lyského výstaviště na výstavě vštěva lyského výstaviště na výstavě 
„NATURA VIVA“.„NATURA VIVA“.

Myslím, že jsme toho stihli docela Myslím, že jsme toho stihli docela 
dost.dost.

Před námi je první letní měsíc a v Před námi je první letní měsíc a v 
něm také spousta práce. Chystáme něm také spousta práce. Chystáme 
se uspořádat už plánovaný autobuso-se uspořádat už plánovaný autobuso-
vý výlet do okolí a soustředíme se na vý výlet do okolí a soustředíme se na 
účast na výstavě „Senior – handicap účast na výstavě „Senior – handicap 
2012“ opět na lyském výstavišti. Zú-2012“ opět na lyském výstavišti. Zú-
častníme se i soutěže – Šikovné ruce častníme se i soutěže – Šikovné ruce 
našich seniorů, kde se nám doufejme, našich seniorů, kde se nám doufejme, 
opět podaří získat nějaké to ocenění.opět podaří získat nějaké to ocenění.

Za obyvatele a zaměstnance přeji Za obyvatele a zaměstnance přeji 
krásný zbytek jara.krásný zbytek jara.

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

Domov Na Zámku Lysá nad Labem, domov pro se-
niory, nabízí volné lůžko a své služby na dvoulůžkovém 
pokoji s vlastním sociálním zařízením s krásným vý-
hledem do zámeckého parku. Pokoj je určen pro 
fyzicky soběstačného klienta – ženu. 
Cena za ubytování a stravu činí 287,- Kč/den.
Kontakt:
325 551 000, 602 154 221, domov.zamek@tiscali.cz

PRODÁM BYT V LYSÉ NAD LABEM – LITOL 50m2 2+KK, ZAHRÁDKA, 
V BLÍZKOSTI NÁDRAŽÍ – VLAK, BUS. TEL.: 602 315 346

Milé maminky, milí  tátové,Milé maminky, milí  tátové,
chtěly bychom, abyste věděli, chtěly bychom, abyste věděli, 

jak se nám daří celý den ve školce.  jak se nám daří celý den ve školce.  
Někdy se totiž stává, že pro samou Někdy se totiž stává, že pro samou 
práci nemáte ani chvilku na to, práci nemáte ani chvilku na to, 
abyste si poslechli, co jsme za celý abyste si poslechli, co jsme za celý 
den prožily. den prožily. 

My, třeťáčci, lepíme, vystřihuje-My, třeťáčci, lepíme, vystřihuje-
me a kreslíme obrázky. Hrajeme si me a kreslíme obrázky. Hrajeme si 
a Štěpánka nám k tomu stále hezky a Štěpánka nám k tomu stále hezky 
prozpěvuje.  Nejvíc se vyřádíme, prozpěvuje.  Nejvíc se vyřádíme, 
když společně nacvičujeme divadél-když společně nacvičujeme divadél-
ko. Po svačince běháme na zahra-ko. Po svačince běháme na zahra-
dě. Když zlobíme, platí na nás paní dě. Když zlobíme, platí na nás paní 
učitelka Ivetka. Ale umí nás i hezky učitelka Ivetka. Ale umí nás i hezky 
obejmout a společně se věnujeme obejmout a společně se věnujeme 
tělocviku.tělocviku.

Na kytaru krásně hraje mrňous-Na kytaru krásně hraje mrňous-
kům paní učitelka Lenka. Kouluje kům paní učitelka Lenka. Kouluje 
se s námi papírovými koulemi se s námi papírovými koulemi 
a hraje si s námi na Indiány. Než a hraje si s námi na Indiány. Než 
jdou maláčci ven, kreslí a lepí si ob-jdou maláčci ven, kreslí a lepí si ob-
rázky s paní učitelkou Verunkou. rázky s paní učitelkou Verunkou. 
Nejmenší děti po obědě dokrmuje Nejmenší děti po obědě dokrmuje 
Janička a utírá po nich polité stoly. Janička a utírá po nich polité stoly. 
Pomáhá jim s převlékáním, když Pomáhá jim s převlékáním, když 
jdou ven anebo spinkat po obědě. jdou ven anebo spinkat po obědě. 

V čase oběda zasedáme vymy-V čase oběda zasedáme vymy-
dlení k talířům, které nám naser-dlení k talířům, které nám naser-
vírovala paní kuchařka Helenka. vírovala paní kuchařka Helenka. 
Nejvíce se těšíme na buchtičky Nejvíce se těšíme na buchtičky 
s krémem. To se postavíme do fron-s krémem. To se postavíme do fron-
ty a zvědavě nakukujeme do krásné ty a zvědavě nakukujeme do krásné 

nové kuchyňky. Po obědě malé děti nové kuchyňky. Po obědě malé děti 
spí a my větší si hrajeme s pěkný-spí a my větší si hrajeme s pěkný-
mi hračkami, které nám pravidel-mi hračkami, které nám pravidel-
ně dokupuje paní ředitelka Jarča. ně dokupuje paní ředitelka Jarča. 
Někdy si sedne ke klavíru a zpívá Někdy si sedne ke klavíru a zpívá 
si s námi. Ale jinak má dost práce si s námi. Ale jinak má dost práce 
s úřadováním nebo opravováním s úřadováním nebo opravováním 
školky. Čas s námi tráví také Bo-školky. Čas s námi tráví také Bo-
hunka. Paní uklizečka, která nám hunka. Paní uklizečka, která nám 
dětem pomáhá s oblékáním, luxuje dětem pomáhá s oblékáním, luxuje 
a zametá hlínu, kterou nosíme do a zametá hlínu, kterou nosíme do 
školky ze zahrady na botách. Ně-školky ze zahrady na botách. Ně-
kdy se nám písek sype i z kapes. kdy se nám písek sype i z kapes. 
A když se někomu stane nějaká A když se někomu stane nějaká 
„nehoda“, Bohunka ho osprchuje „nehoda“, Bohunka ho osprchuje 
a dá mu čisté oblečení. a dá mu čisté oblečení. 

Nejhodnější je paní učitelka Iva. Nejhodnější je paní učitelka Iva. 
Ta je jako naše maminky. Vždyc-Ta je jako naše maminky. Vždyc-
ky má čas nás vyslechnout, i když ky má čas nás vyslechnout, i když 
zrovna žalujeme tři najednou. zrovna žalujeme tři najednou. 

Po celý rok za námi do školky Po celý rok za námi do školky 
jezdí divadélka nebo třeba přijel jezdí divadélka nebo třeba přijel 
i malý cirkus. Jezdíme na výlety i malý cirkus. Jezdíme na výlety 
a na hory - na školku v přírodě. a na hory - na školku v přírodě. 
Jezdily jsme i plavat a do solné Jezdily jsme i plavat a do solné 
jeskyně v Nymburce. Angličtinu jeskyně v Nymburce. Angličtinu 
se učíme s paní učitelkou Zuz-se učíme s paní učitelkou Zuz-
kou, její kytarou, kočičkou Charlie kou, její kytarou, kočičkou Charlie 
a pejskem Sammiem.   a pejskem Sammiem.   

To jen, abyste věděli, že je nám ve To jen, abyste věděli, že je nám ve 
školce prima a nemusíte si o nás dělat školce prima a nemusíte si o nás dělat 
starost.starost.

Vaše děti z MŠ MašinkaVaše děti z MŠ Mašinka

Den  v MŠ Mašinka

PRODEJ SLEPIČEK

Drůbež Červený Hrádek, fi rma Dráb, opět prodává
slepičky snáškových plemen Lohman hnědý, Tetra hnědá 
a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý. 
Slepičky pouze z našeho odchovu! Stáří slepiček 12 - 17 týdnů, 
cena: 139 -170 Kč/ks. Ceny jsou konečné a neměnné.
Prodej se uskuteční ve středu 20. června 2012 v 13.50 hodin 
v Lysé nad Labem na parkovišti u Penny Marketu.
Případné bližší informace na tel.: 728 605 840 | 415 740 719 | 728 165 166
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V úterý 10. V úterý 10. 
dubna 2012 dubna 2012 
se v prosto-se v prosto-
rách Ob-rách Ob-

chodní akademie Lysá nad Labem chodní akademie Lysá nad Labem 
konal vzdělávací seminář pro učitele konal vzdělávací seminář pro učitele 
ze Středočeského kraje, který spo-ze Středočeského kraje, který spo-
lečně s hostující institucí pořádalo lečně s hostující institucí pořádalo 
Židovské muzeum v Praze. Židovské muzeum v Praze. 

Seminář proběhl v rámci projektu Seminář proběhl v rámci projektu 
„Naši nebo cizí? Židé v českém 20. „Naši nebo cizí? Židé v českém 20. 
století“, na kterém spolupracuje Ži-století“, na kterém spolupracuje Ži-
dovské muzeum v Praze a Institut dovské muzeum v Praze a Institut 
Terezínské iniciativy. Cílem tohoto Terezínské iniciativy. Cílem tohoto 
projektu je vytvořit nové výukové projektu je vytvořit nové výukové 
materiály o dějinách Židů v českých materiály o dějinách Židů v českých 
zemích ve 20. století. S jejich pomocí zemích ve 20. století. S jejich pomocí 
chceme změnit náhled na dějiny a chceme změnit náhled na dějiny a 
soužití Židů, Čechů a dalších etnic-soužití Židů, Čechů a dalších etnic-
kých skupin v českém prostředí. OA kých skupin v českém prostředí. OA 
v Lysé nad Labem je jednou z pilot-v Lysé nad Labem je jednou z pilot-
ních škol tohoto unikátního projek-ních škol tohoto unikátního projek-
tu.tu.

Na úvod semináře představil Na úvod semináře představil 
pracovník Židovského muzea Mgr. pracovník Židovského muzea Mgr. 
Jan Černý projekt „Naši nebo cizí? Jan Černý projekt „Naši nebo cizí? 
Židé v českém 20. století“ i činnost Židé v českém 20. století“ i činnost 
Oddělení pro vzdělávání a kulturu Oddělení pro vzdělávání a kulturu 
Židovského muzea v Praze, které na-Židovského muzea v Praze, které na-
bízí nejrůznější vzdělávací programy bízí nejrůznější vzdělávací programy 
pro studenty základních a středních pro studenty základních a středních 
škol v České republice. Následovala škol v České republice. Následovala 
přednáška “Československo a židov-přednáška “Československo a židov-

ští uprchlíci”, kterou ští uprchlíci”, kterou 
přednesl Mgr. Michal přednesl Mgr. Michal 
Frankl PhD., vedoucí Frankl PhD., vedoucí 
oddělení pro dějiny oddělení pro dějiny 
šoa Židovského mu-šoa Židovského mu-
zea v Praze. Věnoval zea v Praze. Věnoval 
se v ní především čes-se v ní především čes-
koslovenské politice koslovenské politice 
vůči židovským uprchlíkům hleda-vůči židovským uprchlíkům hleda-
jícím útočiště před hrozbami nacis-jícím útočiště před hrozbami nacis-
mu. V přednášce byla zdůrazněna mu. V přednášce byla zdůrazněna 
mj. nutnost kritického pohledu na mj. nutnost kritického pohledu na 
vlastní dějiny.vlastní dějiny.

Druhá polovina vzdělávacího se-Druhá polovina vzdělávacího se-
mináře byla věnována metodikám mináře byla věnována metodikám 
vytvořeným v projektu „Naši nebo vytvořeným v projektu „Naši nebo 
cizí? Židé v českém 20. století“. Mgr. cizí? Židé v českém 20. století“. Mgr. 
Veronika Brynychová, učitelka OA Veronika Brynychová, učitelka OA 
Lysá nad Labem, představila účast-Lysá nad Labem, představila účast-
níkům semináře metodiku „Ničí níkům semináře metodiku „Ničí 
lidé“, která se věnuje problematice lidé“, která se věnuje problematice 
židovských uprchlíků, konkrétně židovských uprchlíků, konkrétně 
skupince asi 60 Židů vyhnaných skupince asi 60 Židů vyhnaných 
z Rakouska po jeho „anšlusu“. Ti z Rakouska po jeho „anšlusu“. Ti 

Naši nebo cizí? Židé v českém 20. století
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První po-První po-
moc, ochra-moc, ochra-
na člověka na člověka 
za mimořád-za mimořád-

ných událostí, zdraví a životní styl ných událostí, zdraví a životní styl 
– to jsou již tradiční témata pro-– to jsou již tradiční témata pro-
jektového dne s názvem Ochrana jektového dne s názvem Ochrana 
člověka za mimořádných událostí. člověka za mimořádných událostí. 
Ten se letos konal 24. 4. 2012 a byl Ten se letos konal 24. 4. 2012 a byl 
určen žákům 1. - 3. ročníků. Cílem určen žákům 1. - 3. ročníků. Cílem 
tohoto projektu je, aby byli žáci tohoto projektu je, aby byli žáci 
připraveni správně jednat v neo-připraveni správně jednat v neo-
čekávaných krizových situacích čekávaných krizových situacích 
a aby zvolili vhodný životní styl. a aby zvolili vhodný životní styl. 

Žáci prvních ročníků byli „pro-Žáci prvních ročníků byli „pro-
školeni“ profesionálními zá-školeni“ profesionálními zá-
chranáři z Mladé Boleslavi. V mo-chranáři z Mladé Boleslavi. V mo-
delových situacích se naučili vy-delových situacích se naučili vy-
hodnotit stav postiženého, po-hodnotit stav postiženého, po-
skytnout mu laickou první pomoc skytnout mu laickou první pomoc 
a následně zavolat pomoc odbor-a následně zavolat pomoc odbor-

Projekt Ochrana člověka za mimořádných událostí v OA Lysá nad Labem

pak byli nuceni pak byli nuceni 
strávit několik strávit několik 
měsíců na vlečce měsíců na vlečce 
na Dunaji, tedy na na Dunaji, tedy na 
území nikoho, než území nikoho, než 
se pro ně našla se pro ně našla 
možnost vycesto-možnost vycesto-
vání do jiné země. vání do jiné země. 

Zúčastnění učitelé na sebe vzali roli Zúčastnění učitelé na sebe vzali roli 
žáků a metodiku „Ničí lidé“ tak po-žáků a metodiku „Ničí lidé“ tak po-
znali z obou stran.znali z obou stran.

Na závěr se s účastníky semináře Na závěr se s účastníky semináře 
podělili dva studenti OA Lysá nad podělili dva studenti OA Lysá nad 
Labem Martin Švarc a Daniel Šlech-Labem Martin Švarc a Daniel Šlech-
ta o své postřehy a zkušenosti s tímto ta o své postřehy a zkušenosti s tímto 
projektem a jeho metodikami.projektem a jeho metodikami.

Za Židovské muzeum bych rád Za Židovské muzeum bych rád 
poděkoval RNDr. Ivaně Dvořákové, poděkoval RNDr. Ivaně Dvořákové, 
paní ředitelce lyské Obchodní aka-paní ředitelce lyské Obchodní aka-
demie, a Mgr. Veronice Brynychové demie, a Mgr. Veronice Brynychové 
za jejich vstřícnost a především vyni-za jejich vstřícnost a především vyni-
kající organizaci semináře.kající organizaci semináře.

Mgr. Jan Černý, Mgr. Jan Černý, 
Židovské muzeumŽidovské muzeum

níků. „Druháci“ si připravovali níků. „Druháci“ si připravovali 
power pointové prezentace a poté power pointové prezentace a poté 
poučili spolužáky, jak se chovat poučili spolužáky, jak se chovat 
za mimořádných událostí, jako za mimořádných událostí, jako 
jsou živelné pohromy, havárie na jsou živelné pohromy, havárie na 
silnici, dopravní nehody, havárie silnici, dopravní nehody, havárie 
v chemickém provozu aj. Prezen-v chemickém provozu aj. Prezen-
tace byly doplněny besedou s pro-tace byly doplněny besedou s pro-
fesionálními hasiči a následovala fesionálními hasiči a následovala 
praktická výuka sebeobrany. Žáci praktická výuka sebeobrany. Žáci 
třetích ročníků si ve školní tělo-třetích ročníků si ve školní tělo-
cvičně zacvičili aerobik a pak spolu cvičně zacvičili aerobik a pak spolu 
s dietoložkou a poradkyní pro vý-s dietoložkou a poradkyní pro vý-
živu zhodnotili vlastní životní styl živu zhodnotili vlastní životní styl 
a stravovací návyky. a stravovací návyky. 

Rád bych poděkoval odborní-Rád bych poděkoval odborní-
kům, kteří se se studenty podělili kům, kteří se se studenty podělili 
o své znalosti a zkušenosti - kro-o své znalosti a zkušenosti - kro-
mě již výše zmiňovaných záchra-mě již výše zmiňovaných záchra-
nářů z Mladé Boleslavi a profesio-nářů z Mladé Boleslavi a profesio-
nálních hasičů z Lysé nad Labem nálních hasičů z Lysé nad Labem 

to byli dietoložka a výživová po-to byli dietoložka a výživová po-
radkyně Helena Takačová, cvi-radkyně Helena Takačová, cvi-
čitelka aerobiku Aneta Křenová čitelka aerobiku Aneta Křenová 
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a instruktor sebeobrany Vladimír a instruktor sebeobrany Vladimír 
Mlázovský.Mlázovský.

 Mgr. Zdeněk DoležalMgr. Zdeněk Doležal

Letos se Letos se 
žáci Obchod-žáci Obchod-
ní akademie ní akademie 
Lysá nad La-Lysá nad La-

bem zúčastnili hned tří matematic-bem zúčastnili hned tří matematic-
kých soutěží.kých soutěží.

Každoročně se hlásíme k me-Každoročně se hlásíme k me-
zinárodní soutěži Matematický zinárodní soutěži Matematický 
klokan, která vznikla v Austrá-klokan, která vznikla v Austrá-
lii. V České republice se koná lii. V České republice se koná 
od roku 1995. Jedná se o soutěž od roku 1995. Jedná se o soutěž 
umožňující masovou účast, pro-umožňující masovou účast, pro-
tože není postavená na typic-tože není postavená na typic-
ky školních znalostech, ale na ky školních znalostech, ale na 

správném logickém uvažování. správném logickém uvažování. 
Na Obchodní akademii Lysá nad Na Obchodní akademii Lysá nad 
Labem se žáci do soutěže hlásí Labem se žáci do soutěže hlásí 
dobrovolně napříč ročníky a le-dobrovolně napříč ročníky a le-
tos se zúčastnilo celkem 18 žáků tos se zúčastnilo celkem 18 žáků 
v kategoriích Junior (pro žáky v kategoriích Junior (pro žáky 
1. a 2. ročníků) a Student (pro 1. a 2. ročníků) a Student (pro 
3. a 4. ročníky). Bohužel výsled-3. a 4. ročníky). Bohužel výsled-
ky našich studentů letos nestačily ky našich studentů letos nestačily 
na konkurenci všech zúčastně-na konkurenci všech zúčastně-
ných středních škol a gymnázií. ných středních škol a gymnázií. 
Nejúspěšnější byli  ve svých ka-Nejúspěšnější byli  ve svých ka-
tegoriích Jakub Svoboda (1.B) tegoriích Jakub Svoboda (1.B) 
a Lucie Maksová (3.B).a Lucie Maksová (3.B).

Další pravidelnou soutěží, kte-Další pravidelnou soutěží, kte-
ré se OA Lysá n. L. účastní, je ré se OA Lysá n. L. účastní, je 
Celostátní matematická soutěž Celostátní matematická soutěž 
pro SOŠ. Tentokrát byli vyslá-pro SOŠ. Tentokrát byli vyslá-
ni dva zástupci: Jakub Svoboda ni dva zástupci: Jakub Svoboda 
(1.B) a Natálie Zuranová (4.B). (1.B) a Natálie Zuranová (4.B). 
Vzhledem k tomu, že soutěž má Vzhledem k tomu, že soutěž má 
jen jedno kolo, celostátní účast jen jedno kolo, celostátní účast 
středních odborných škol byla středních odborných škol byla 
značná. Těšíme se z Jakubova značná. Těšíme se z Jakubova 
20. místa, získal 15 bodů z celko-20. místa, získal 15 bodů z celko-
vých pětadvaceti.vých pětadvaceti.

Letošní novinkou se stala elek-Letošní novinkou se stala elek-
tronická soutěž Finanční gramot-tronická soutěž Finanční gramot-

nost. Ve školním kole se zúčastnilo nost. Ve školním kole se zúčastnilo 
10 žáků, nejúspěšnější trojice děv-10 žáků, nejúspěšnější trojice děv-
čat – Kateřina Kraftová (4.B), Lucie čat – Kateřina Kraftová (4.B), Lucie 
Haltufová (3.A) a Miroslava Pohná-Haltufová (3.A) a Miroslava Pohná-
nová (3.A) -  postoupila jako tým do nová (3.A) -  postoupila jako tým do 
okresního kola, kde se umístila na okresního kola, kde se umístila na 
pěkném třetím místě. Zhodnotily se pěkném třetím místě. Zhodnotily se 
zde znalosti nejen z matematiky, ale zde znalosti nejen z matematiky, ale 
v teoretické části hlavně z ekono-v teoretické části hlavně z ekono-
mických předmětů.mických předmětů.

Věříme, že se v dalším roce Věříme, že se v dalším roce 
opět najdou tak úspěšní řešitelé opět najdou tak úspěšní řešitelé 
matematických soutěží.matematických soutěží.

 Mgr. Radka MlázovskáMgr. Radka Mlázovská

Matematické úspěchy Obchodní akademie Lysá nad Labem
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Na ZŠ Na ZŠ 
J. A. Komen-J. A. Komen-
ského byla ského byla 
středa 25. 4.středa 25. 4.
2012 výji-2012 výji-
m e č n ý m m e č n ý m 
dnem. Ten dnem. Ten 

den škola žila volbou Malé Miss. Do den škola žila volbou Malé Miss. Do 
soutěže se přihlásilo 31 odvážných soutěže se přihlásilo 31 odvážných 
a šikovných dívek z 1. až 5. ročníku. a šikovných dívek z 1. až 5. ročníku. 
Celá škola hlasovala pro svoji favorit-Celá škola hlasovala pro svoji favorit-
ku a podle počtu hlasů bylo vybráno ku a podle počtu hlasů bylo vybráno 
10 nejzajímavějších dívek, které po-10 nejzajímavějších dívek, které po-
stoupily do fi nále. Ve fi nále už nesta-stoupily do fi nále. Ve fi nále už nesta-
čil hezký úsměv na fotografi i, ale byla čil hezký úsměv na fotografi i, ale byla 
k tomu potřeba i odvaha ukázat, co k tomu potřeba i odvaha ukázat, co 
umí. Celá soutěž proběhla v přátelské umí. Celá soutěž proběhla v přátelské 
atmosféře. Spolužáci fandili, tleskali atmosféře. Spolužáci fandili, tleskali 
a podporovali všech 10 fi nalistek. a podporovali všech 10 fi nalistek. 
Nejoblíbenější byla volná disciplína, Nejoblíbenější byla volná disciplína, 
kdy dívky předvedly například hru kdy dívky předvedly například hru 
na akordeon, housle, fl étnu. Samo-na akordeon, housle, fl étnu. Samo-
zřejmě nechyběl tanec, oblíbená zřejmě nechyběl tanec, oblíbená 
zumba a aerobik. Publikum si vybra-zumba a aerobik. Publikum si vybra-
lo svou Miss sympatie, kterou s pře-lo svou Miss sympatie, kterou s pře-
vahou hlasů vyhrála Karolína Stará vahou hlasů vyhrála Karolína Stará 
z 1. ročníku.  Pak šlo do tuhého. Po-z 1. ročníku.  Pak šlo do tuhého. Po-
slední disciplína byla zaměřena na slední disciplína byla zaměřena na 
zručnost všech dívek. Jejich úkolem zručnost všech dívek. Jejich úkolem 
bylo za jednu minutu sestavit co bylo za jednu minutu sestavit co 
nejdelší řetěz z céček. Nervozita se nejdelší řetěz z céček. Nervozita se 
projevovala u všech, u porotců i mode-projevovala u všech, u porotců i mode-

Malá Miss 2012

rátorek. Všichni drželi palce a nezbý-rátorek. Všichni drželi palce a nezbý-
valo než obdivovat šikovnost, zručnost valo než obdivovat šikovnost, zručnost 
a odvahu, s jakou dívky bojovaly a odvahu, s jakou dívky bojovaly 
o nejdelší řetěz.  Co jiného by mělo být o nejdelší řetěz.  Co jiného by mělo být 
na závěr než korunovace těch, které na závěr než korunovace těch, které 
získaly od poroty největší počet bodů. získaly od poroty největší počet bodů. 
Druhou vicemiss se stala Veronika Druhou vicemiss se stala Veronika 
Žáková z 2. ročníku, první vicemiss Žáková z 2. ročníku, první vicemiss 
Kamila Nováková ze 5. ročníku a tu Kamila Nováková ze 5. ročníku a tu 
nejkrásnější korunku dostala nová nejkrásnější korunku dostala nová 
Malá Miss 2012 Natálie Erbenová Malá Miss 2012 Natálie Erbenová 
ze 4. ročníku. Co vlastně bylo cílem ze 4. ročníku. Co vlastně bylo cílem 
soutěže? Určitě šlo o korunku, ale to soutěže? Určitě šlo o korunku, ale to 
hlavní bylo, že se dívky pokusily samy hlavní bylo, že se dívky pokusily samy 
sebe prezentovat a nebát se předvést, sebe prezentovat a nebát se předvést, 
co umí a čím jsou výjimečné. Taky co umí a čím jsou výjimečné. Taky 
jsme mohli ukázat, že škola není jen jsme mohli ukázat, že škola není jen 
o učení, ale že je důležité umět se o učení, ale že je důležité umět se 
i pobavit a třeba se i sami sobě za-i pobavit a třeba se i sami sobě za-
smát. Celou akci organizoval Školní smát. Celou akci organizoval Školní 
parlament. Představil se jako sehraný parlament. Představil se jako sehraný 
tým a dokázal, že pro něj není žádný tým a dokázal, že pro něj není žádný 
problém uspořádat akci, která je vel-problém uspořádat akci, která je vel-
mi složitá na organizaci a týmovou mi složitá na organizaci a týmovou 
spolupráci. Organizátoři si vyzkou-spolupráci. Organizátoři si vyzkou-
šeli práci moderátora, zvukaře, asis-šeli práci moderátora, zvukaře, asis-
tenta, poroty, fotografa, výtvarníka, tenta, poroty, fotografa, výtvarníka, 
kameramana i práci manažerskou. kameramana i práci manažerskou. 
Školní parlament si tak na svůj účet Školní parlament si tak na svůj účet 
může připsat další vydařenou akci.může připsat další vydařenou akci.

 Mgr. Simona Sabáková Mgr. Simona Sabáková
koordinátorka ŠP na ZŠ J.A.K.koordinátorka ŠP na ZŠ J.A.K.

Základní umělecká škola Františka Antonína Šporka

Talentové zkoušky
pro studium ve školním roce 2012/2013

Výtvarný obor: 5. 6. v 16.00 nebo 17.00 h
Děti od 5ti let 13. 6. v 16.00 nebo 17.00 h
Taneční obor: 5. 6. v 16.30 nebo 17.30 h
Děti od 5ti let 13. 6. v 16.30 nebo 17.30 h
Lit.-dramatický obor: 5. 6. v 16.15 h
Děti od 5ti let 13. 6. v 16.45 h
Hudební obor:  
Děti  5-ti a 6-ti leté 5. 6. v 16.00 - 17.30 h
 13. 6. v 16.00 - 17.30 h
Děti od 7 let  5. 6. v 16.00 - 17.30 h
 13. 6. v 16.00 - 17.30 h

Věk dítěte pro talentovou zkoušku se počítá k 1. 9. 2012

Na ZŠ Na ZŠ 
J. A. Komen-J. A. Komen-
ského pra-ského pra-
cuje celkem cuje celkem 
5 oddělení 5 oddělení 
ŠD, která na-ŠD, která na-
vštěvuje 150 vštěvuje 150 

dětí. Každé oddělení má své samo-dětí. Každé oddělení má své samo-
statné prostory vybavené vhodným statné prostory vybavené vhodným 
inventářem, hrami, hračkami, výtvar-inventářem, hrami, hračkami, výtvar-
nými i pracovními potřebami.nými i pracovními potřebami.

Všechna oddělení plní v odpoled-Všechna oddělení plní v odpoled-
ních hodinách vzdělávací program ních hodinách vzdělávací program 
ŠD.  V tomto školním roce zaměřu-ŠD.  V tomto školním roce zaměřu-
jeme většinu svých akcí a činností  na  jeme většinu svých akcí a činností  na  

téma „ Příroda – věčný koloběh“. Na-téma „ Příroda – věčný koloběh“. Na-
víc se děti ze ŠD spolu s vychovatelka-víc se děti ze ŠD spolu s vychovatelka-
mi zapojily i do celostátního projektu mi zapojily i do celostátního projektu 
„ Celé Česko čte dětem“ a již třetím „ Celé Česko čte dětem“ a již třetím 
rokem jsou jeho členy.rokem jsou jeho členy.

Rádi bychom Vás seznámili s ně-Rádi bychom Vás seznámili s ně-
kterými akcemi, které naše družina kterými akcemi, které naše družina 
pořádá a které jsou u dětí ve velké pořádá a které jsou u dětí ve velké 
oblibě. Patří mezi ně např. Draki-oblibě. Patří mezi ně např. Draki-
áda, loutková představení pořáda-áda, loutková představení pořáda-
ná pro ŠD, koncertní představení ná pro ŠD, koncertní představení 
v ZUŠ, mikulášská a vánoční besíd-v ZUŠ, mikulášská a vánoční besíd-
ka, vánoční jarmark, Strom hojnosti ka, vánoční jarmark, Strom hojnosti 
(pomoc zvířátkům v zimě), Karne-(pomoc zvířátkům v zimě), Karne-
val, akce Děti dětem (ukázka dětí, val, akce Děti dětem (ukázka dětí, 

Školní družina a školní klub při ZŠ J. A. Komenského
co všechno dovedou), Křížovkářská co všechno dovedou), Křížovkářská 
soutěž, návštěvy Městské knihovny, soutěž, návštěvy Městské knihovny, 
Čarodějnický rej s opékáním, Honba Čarodějnický rej s opékáním, Honba 
za pokladem a výlety autobusem za za pokladem a výlety autobusem za 
zajímavostmi naší země.zajímavostmi naší země.

Touto malou nabídkou z naší bo-Touto malou nabídkou z naší bo-
haté činnosti bychom vás chtěli po-haté činnosti bychom vás chtěli po-
zvat k zápisu do ŠD, který se bude zvat k zápisu do ŠD, který se bude 
konat 13. a 14. června 2012 vždy od konat 13. a 14. června 2012 vždy od 
15.00 do 18.00 hod.15.00 do 18.00 hod.

Padesáti dětem vyšších ročníků Padesáti dětem vyšších ročníků 
a dojíždějícím dětem nabízíme pobyt a dojíždějícím dětem nabízíme pobyt 
ve školním klubu, ve kterém není ve školním klubu, ve kterém není 
náplň práce organizovaná vychova-náplň práce organizovaná vychova-
telkou. K dispozici mají klubovnu telkou. K dispozici mají klubovnu 

s hrami, stolním tenisem a stolním s hrami, stolním tenisem a stolním 
fotbalem, knihovnu a počítačovou fotbalem, knihovnu a počítačovou 
učebnu. Jednou měsíčně je vyhlášena učebnu. Jednou měsíčně je vyhlášena 
dobrovolná akce nebo soutěž, které se dobrovolná akce nebo soutěž, které se 
mohou děti dobrovolně zúčastnit.mohou děti dobrovolně zúčastnit.

Školní klub nabízí dětem příjem-Školní klub nabízí dětem příjem-
né strávení volného času v době od né strávení volného času v době od 
11.30 hod. do 15.00 hod. (pátek do 11.30 hod. do 15.00 hod. (pátek do 
13.30 hod.).13.30 hod.).

Zápis do školního klubu proběhne Zápis do školního klubu proběhne 
až v pondělí 3. září 2012 v době od až v pondělí 3. září 2012 v době od 
7.00 hod. do 12.00 hod.7.00 hod. do 12.00 hod.

Přijďte, těšíme se na Vás.Přijďte, těšíme se na Vás.
Lenka Vrchotová,Lenka Vrchotová,

 vedoucí vychovatelka vedoucí vychovatelka

Každoročně v jarním období žijí Každoročně v jarním období žijí 
základní umělecké školy kromě všech základní umělecké školy kromě všech 
dalších povinností a akcí také účastí v dalších povinností a akcí také účastí v 
Národní soutěži základních umělec-Národní soutěži základních umělec-
kých škol. Každý soutěžící musí ab-kých škol. Každý soutěžící musí ab-
solvovat školní kolo soutěže, ti nejlepší solvovat školní kolo soutěže, ti nejlepší 
pak kolo okresní. Vítězové okresních pak kolo okresní. Vítězové okresních 
kol pak bojují v kolech krajských a ab-kol pak bojují v kolech krajských a ab-
solutní špičky, které zvítězily v kraji, se solutní špičky, které zvítězily v kraji, se 
utkávají v kole celonárodním. utkávají v kole celonárodním. 

Naší škole se letos v soutěžích Naší škole se letos v soutěžích 
mimořádně dařilo. Žáci literár-mimořádně dařilo. Žáci literár-
ně-dramatického oboru se přes ně-dramatického oboru se přes 
okresní kolo soutěže v recitaci okresní kolo soutěže v recitaci 
v Nymburce probojovali do krajského v Nymburce probojovali do krajského 
kola v Kolíně, kde Jan Němec získal kola v Kolíně, kde Jan Němec získal 
čestné uznání a Anna Faldusová zví-čestné uznání a Anna Faldusová zví-
tězila ve své kategorii, a postoupila do tězila ve své kategorii, a postoupila do 
celostátního kola. Boj na dramatickém celostátního kola. Boj na dramatickém 
poli čeká Aničku v červnu.  poli čeká Aničku v červnu.  

V letošní soutěži ZUŠ pořádané V letošní soutěži ZUŠ pořádané 
MŠMT bodovali naši mladí dechaři, MŠMT bodovali naši mladí dechaři, 
bubeníci a zpěváci jak v okresních tak bubeníci a zpěváci jak v okresních tak 
v krajských kolech. Z krajských kol v krajských kolech. Z krajských kol 
si přivezli celkem sedm 1. míst, tři z si přivezli celkem sedm 1. míst, tři z 
toho byla postupová. Ve zpěvu získala toho byla postupová. Ve zpěvu získala 
1. místo Veronika Dvořáková (pí. uč. 1. místo Veronika Dvořáková (pí. uč. 
J. Jehličková), ve hře na hoboj Karo-J. Jehličková), ve hře na hoboj Karo-
lína Naušová (p. uč. Bc. Z. Erben), lína Naušová (p. uč. Bc. Z. Erben), 
ve hře na zobcovou fl étnu Amálie Te-ve hře na zobcovou fl étnu Amálie Te-
sařová (p. uč. J. Ferles ml.), ve hře na sařová (p. uč. J. Ferles ml.), ve hře na 

bicí nástroje Martin Rampa (p. uč. bicí nástroje Martin Rampa (p. uč. 
Mgr. L. Buk). Do soutěžního klání Mgr. L. Buk). Do soutěžního klání 
v celostátním kole soutěže v Kladně v celostátním kole soutěže v Kladně 
se probojovali bubeník Vít Mikušek se probojovali bubeník Vít Mikušek 
(p. uč. Mgr. L. Buk), fl étnistka Nikol (p. uč. Mgr. L. Buk), fl étnistka Nikol 
Vajdíková (p. uč. MgA. V. Podrazil) Vajdíková (p. uč. MgA. V. Podrazil) 
a trumpetista Ondřej Hadáček (p. uč. a trumpetista Ondřej Hadáček (p. uč. 
Mgr. F. Vejvoda). S radostí můžeme Mgr. F. Vejvoda). S radostí můžeme 
konstatovat, že ani v celonárodním konstatovat, že ani v celonárodním 
měřítku se naši mladí hudebníci ne-měřítku se naši mladí hudebníci ne-
ztratili – O. Hadáček a N. Vajdíková ztratili – O. Hadáček a N. Vajdíková 
získali 2. místo, Vít Mikušek obsadil získali 2. místo, Vít Mikušek obsadil 
dokonce místo 1.! dokonce místo 1.! 

To, že naši žáci uspěli ve velmi sil-To, že naši žáci uspěli ve velmi sil-
né konkurenci z celé republiky tak né konkurenci z celé republiky tak 
dobře, je pro naši školu skutečně dobře, je pro naši školu skutečně 
velký úspěch.  Vynikající výsledky ale velký úspěch.  Vynikající výsledky ale 
nepřijdou samy od sebe. Pro všechny nepřijdou samy od sebe. Pro všechny 
zmíněné žáky, jejich učitele i rodiče zmíněné žáky, jejich učitele i rodiče 
představují tato umístění desítky ho-představují tato umístění desítky ho-
din práce navíc plné maximálního úsilí din práce navíc plné maximálního úsilí 
a společné práce. Vyzdvihnout je a společné práce. Vyzdvihnout je 
třeba také práci korepetitorů, kteří třeba také práci korepetitorů, kteří 
mají na výborných výkonech žáků mají na výborných výkonech žáků 
významný podíl – p. uč. Libor Čapek, významný podíl – p. uč. Libor Čapek, 
p. uč. Vítězslav Podrazil. p. uč. Vítězslav Podrazil. 

Gratulujeme všem soutěžícím i je-Gratulujeme všem soutěžícím i je-
jich učitelům a děkujeme za příklad-jich učitelům a děkujeme za příklad-
nou reprezentaci naší ZUŠ i města nou reprezentaci naší ZUŠ i města 
Lysá nad Labem.Lysá nad Labem.

Bc.Vlasta BlažkováBc.Vlasta Blažková

Národní soutěž ZUŠ
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Klub
Fajn KlubFajn

www.klubfajn.estranky.cz
tel.: 777 141 243

Poděbradova 1707
Lysá nad Labem

ROZVRH FAJN KLUBU - ČERVEN 2012
Pondělí 08.30 - 12.30 Miniškolka v Ulitě - rezervace
  18.00 - 19.00 Jitka - cvičení problematické partie
 19.00 - 20.00 Jana J. - ZUMBA

 Úterý 09.00 - 11.30 Mondík (dopoledne s Montessori) 
  - rezervace
 15.00 - 16.00 Keramika - první skupina
 16.00 - 17.00 Keramika - druhá skupina
 17.00 - 17.45 Cvičení pro těhotné POSTURE, 
  s hlídáním dětí
 18.00 - 18.55 Pilates pro středně pokročilé POSTURE
 19.00 - ... Keramika pro dospělé
  19.00 - 19.55 Pilates pro mírně pokročilé POSTURE
 09.00 - 17.00 HERNA, OBCHOD
  
Středa 08.30 - 12.30 Miniškolka v Ulitě - rezervace
  09.00 - 10.00 Cvičení Pilates pro těhotné a nejen pro ně
  13.45 - 14.45 Angličtina pro děti, 4. a 5. třída
 15.00 - 16.00 Angličtina pro děti, 4 a 5 let
 15.00 - 16.00 Výtvarná dílna pro děti školního věku
 16.00 - 17.00 Výtvarná dílna, děti od 3 let
 16.00 - 17.00 Keramika - třetí skupina
  20.00 - 21.30 Břišní tance
  12.30 - 17.00 HERNA, OBCHOD

 Čtvrtek 08.30 - 12.30 Miniškolka v Ulitě - rezervace
   17.00 - 18.00 Bosu POSTURE
 18.00 - 18.55 Bosu POSTURE
  19.00 - 19.55 Pilates pro ženy začátečnice a po porodu
  POSTURE

 Pátek 09.30 - 10.30 Hrátky s batolátky
 14.00 - 16.15 Taneční škola Easy dance, 
  disco dance pro děti od 6 do 12 let
 15.30 - 17.00 Šití trochu jinak, pro děti od 5 do 10 let
  18.00 - 19.00 Chi-toning
  19.00 - 20.00 Pilates
  09.00 - 17.00 HERNA, OBCHOD

 Sobota    Oslavy, párty, akce - rezervace

 Neděle 19.00 - 20.00  Pilates

Přihlášky, rezervace, ale i informace 
o dalších aktivitách získáte přímo ve Fajn klubu 

na Husově náměstí, na webových stránkách 
www.klubfajn.estranky.cz, nebo na emailu: 

johana14@seznam.cz 
Cvičení Posture na pilates.marketa@seznam.cz

Klub
Fajn

Klub
Fajn
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Ve čtvrtek Ve čtvrtek 
29. 4. 2012 se 29. 4. 2012 se 
v areálu bývalé v areálu bývalé 
Fruty, v Mlýnek Fruty, v Mlýnek 
Café konal čtvrtý Café konal čtvrtý 

ročník Reje čarodějnic a čarodě-ročník Reje čarodějnic a čarodě-
jů pořádaný Mateřským centrem jů pořádaný Mateřským centrem 
Parníček. Jako tradičně i letos se Parníček. Jako tradičně i letos se 
jednalo o první venkovní akci Ma-jednalo o první venkovní akci Ma-
teřského centra. Díky krásnému teřského centra. Díky krásnému 
počasí byla účast čarodějnic a ča-počasí byla účast čarodějnic a ča-
rodějů hojná. rodějů hojná. 

Na všechny přítomné čarodějni-Na všechny přítomné čarodějni-
ce a čaroděje čekalo nejprve taneč-ce a čaroděje čekalo nejprve taneč-
ní vystoupení dětiček navštěvující ní vystoupení dětiček navštěvující 
taneční kroužek v našem Mateř-taneční kroužek v našem Mateř-
ském centru, jenž je vedený Tere-ském centru, jenž je vedený Tere-
zou Tomanovou, majitelkou taneč-zou Tomanovou, majitelkou taneč-
ní školy EasyDance v Nymburce ní školy EasyDance v Nymburce 

– mladší (tří a čtyřleté) dětičky tan-– mladší (tří a čtyřleté) dětičky tan-
čily v růžových sukýnkách a starší čily v růžových sukýnkách a starší 
(čtyř a pětileté) dětičky tančily (čtyř a pětileté) dětičky tančily 
v kostýmech myšiček.v kostýmech myšiček.

Následovalo lidové Divadlo Následovalo lidové Divadlo 
z Křivoklátu a pak již volná zába-z Křivoklátu a pak již volná zába-
va všech přítomných. va všech přítomných. 

Děti si mohly poprvé vyzkou-Děti si mohly poprvé vyzkou-
šet náš nafukovací hrad, za-šet náš nafukovací hrad, za-
řádit si na trampolíně anebo řádit si na trampolíně anebo 
vyzkoušet koráb. Nechyběl sa-vyzkoušet koráb. Nechyběl sa-
mozřejmě ani oheň, kde jsme mozřejmě ani oheň, kde jsme 
si opekli buřta, příp. chleba, si opekli buřta, příp. chleba, 
a drobná odměna pro přítomné a drobná odměna pro přítomné 
ratolesti.ratolesti.

DĚKUJEME všem, kteří přišli, DĚKUJEME všem, kteří přišli, 
a těšíme se na setkání zase příští a těšíme se na setkání zase příští 
rok.rok.

Radka Bláhová, MC ParníčekRadka Bláhová, MC Parníček

Rej čarodějnic a čarodějů

Herna:
pondělí, pátek: 9 – 12
úterý, středa, čtvrtek: 9 - 12, 14 - 18

OTEVŘELI JSME VENKOVNÍ HERNU
s trampolínou, skluzavkou, houpačkami
a dalšími atrakcemi pro děti

Dopolední miniškolka pro děti 2-6 let:
Benjamínek – pondělí až pátek 8.00 - 12.00
Minibenjamínek – středa, pátek 8.30 - 12.00
Benjamínek s montessori prvky – pondělí 
8.30 - 12.00

VÝROBA SKŘÍTKŮ A VÍL Z LÁTEK
DLE WALDORFSKÉ PEDAGOGIKY
- čtvrtek 14.6.2012 od 16.00 hodin
- přijďte si s dětmi vyrobit (ušít) skřítky 

MC Parníček 
Čsl. armády 29/11, 289 22  Lysá n. L.

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

 a víly a seznámit se se základy Waldorfské 
 pedagogiky

HRAJEME SI S PÍSNIČKOU
- každý čtvrtek 15.00 - 16.00 hodin
- pro rodiče a předškolní děti, budeme 
 zpívat české písničky (i lidové),
 hýbat se, pracovat s orfovými nástroji, 
 ukázka muzikoterapie          
- cena: 40 Kč

POHYBOVÉ AKTIVITY PRO DĚTI:
- cvičení od 1,5 do 4 let (po, út, čt dopoledne)
- taekwon-do (čtvrtek odpoledne)
- zumbatomic (úterý odpoledne)
- tanečky (středa odpoledne)

POHYBOVÉ AKTIVITY PRO DOSPĚLÉ
dopoledne, vždy včetně hlídání dětí:
- chi-tonning (pondělí 10.30 - 11.30)

- pilates (úterý 10.30-11.30)
- jóga (středa 19.00 - 20.00)
- zumba (čtvrtek 10.30 - 11.30)
- cvičení pro těhotné (čtvrtek 16.00 - 17.00)
- zu-box (po 14 dnech pátek 10.30 - 11.30)

JAKÉ LÉKY VLASTNĚ MŮŽEME UŽÍVAT
V TĚHOTENSTVÍ A PŘI KOJENÍ?
- 7.6.2012 od 17.00 hodin, vstupné: 30 Kč
- pokud Vás toto téma zajímá, přijďte se 
 o něm něco více

PŘEDPORODNÍ KURZY
vedené porodní asistentkou
- každý čtvrtek 17.00-18.00 hodin
Těhotenství (14.6.2012)
Porod (21.6.2012)
Šestinedělí (28.6.2012)
Péče o miminko (12.7.2012)
Kojení (19.7.2012)

týdenní ANGLICKÁ DOPOLEDNÍ ŠKOLKA 
s rodilou mluvčí (děti 3-7 let)
27.8.-31.8.2012 od 7.45 do 12.15 hodin 

PRÁZDNINOVÁ PLAVBA NA PARNÍČKU 
(děti 3-7 let)
- 27.8.-31.8.2012 od 6.30 do 16.30 hodin

BENJAMÍN (miniškolka pro děti 2-6 let)
- po celé prázdniny úterý, středa, čtvrtek
- od 8.00 do 12.00 hodin

PŘIPRAVUJEME
NA PRÁZDNINY:

        NEDĚLE 10.6.2012
od 14.00 hodin

POHÁDKOVÁ CESTA
S PARNÍČKEM
v zámeckém parku v Lysé n. L.

ZAČÁTEK I KONEC CESTY, PRODEJ VSTUPENEK
A VÝDEJ ODMĚN je u letního kina 

od 16.00 hodin
KLEMPRDOVO DIVADLO

v areálu letního kina

 Nebude chybět doprovodný program
 – skákací hrad, odrážedla, občerstvení

Vstupné: 50 Kč za dítě (za celý program 
 – pohádkovou cestu, odměnu i divadlo)
 25 Kč za dítě (jen za divadlo)

AKCE JE POŘÁDÁNA ZA
- FINANČNÍHO PŘISPĚNÍ Města Lysá nad Labem
- MATERIÁLNÍ PODPORY Cukrárny a kavárny CAMPIELLO
- MATERIÁLNÍ PODPORY spol. BOTANICUS spol. s r.o.

Pro občasné pohlídání přítulné fenky 
hledáme spolehlivého milovníka psů. 
Odměna dohodou. Zahrada vítána. 
Tel.: 724 518 092
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Telefonické konzultace dětských lékařů

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

MUDr. Chocholová    
 tel. 606 840 451

MUDr. Matasová        
 tel. 607 746 211

 (po ordinačních hodinách)

Pro registrované pacienty těchto lékařů: 

Všední dny:  
17.00 - 22.00 hodin

Sobota, neděle a svátek: 
8.00 - 20.00 hodin

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

Ne 17.6. MUDr. Dáňová
Po 18.6. MUDr. Čerňanská
Út 19.6. MUDr. Matasová
St 20.6. MUDr. Chocholová
Čt 21.6. MUDr. Dáňová
Pá 22.6. MUDr. Dáňová
So 23.6. MUDr. Chocholová
Ne 24.6. MUDr. Chocholová
Po 25.6. MUDr. Čerňanská
Út 26.6. MUDr. Čerňanská
St 27.6. MUDr. Chocholová
Čt 28.6. MUDr. Dáňová
Pá 29.6. MUDr. Chocholová
So 30.6. MUDr. Čerňanská
Ne 1.7. MUDr. Čerňanská

MUDr. KAMIL KUBELKA 

PRAKTICKÝ LÉKAŘ

přijímá do péče nové pacienty

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

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

Návštěvy v ordinaci i na objednání.

Praha, 14. května 2012 – Bezplat-Praha, 14. května 2012 – Bezplat-
né poradenství nositelům zubních né poradenství nositelům zubních 
náhrad bude od 14. do 17. června po-náhrad bude od 14. do 17. června po-
skytovat zájemcům v Lysé nad Labem skytovat zájemcům v Lysé nad Labem 
Corega Hlídka. Ta navazuje na osvě-Corega Hlídka. Ta navazuje na osvě-
tový projekt Corega Senioři, v jehož tový projekt Corega Senioři, v jehož 
rámci jezdil poslední tři roky po České rámci jezdil poslední tři roky po České 
republice speciálně upravený kamion republice speciálně upravený kamion 
– Centrum ústní hygieny pro seniory, – Centrum ústní hygieny pro seniory, 
který sloužil jako bezplatné poraden-který sloužil jako bezplatné poraden-
ské a edukační centrum pro nositele ské a edukační centrum pro nositele 
zubních náhrad. „Na základě zkuše-zubních náhrad. „Na základě zkuše-
ností z Centra jsme se rozhodli projekt ností z Centra jsme se rozhodli projekt 
rozšířit a vyrazit do malých měst a obcí rozšířit a vyrazit do malých měst a obcí 
přímo za nositeli zubních náhrad, kte-přímo za nositeli zubních náhrad, kte-
ří často nemají přístup k informacím ří často nemají přístup k informacím 
o vhodné péči o umělý chrup,“ vysvět-o vhodné péči o umělý chrup,“ vysvět-
luje Dana Jermanová, koordinátorka luje Dana Jermanová, koordinátorka 
projektu. Corega Hlídka tak přijede do projektu. Corega Hlídka tak přijede do 
Lysé nad Labem na veletrh Senior For Lysé nad Labem na veletrh Senior For 
Handicap a bude tam po tři veletržní Handicap a bude tam po tři veletržní 
dny zdarma radit lidem, kteří nosí zub-dny zdarma radit lidem, kteří nosí zub-
ní protézu, jak se o ni správně starat. ní protézu, jak se o ni správně starat. 
Každý příchozí dostane malý dárek.Každý příchozí dostane malý dárek.

Posádku Corega Hlídky tvoří den-Posádku Corega Hlídky tvoří den-
tální hygienistka a speciálně vyškolená tální hygienistka a speciálně vyškolená 
hosteska, které budou všem přítom-hosteska, které budou všem přítom-
ným odpovídat na dotazy týkající se ným odpovídat na dotazy týkající se 
zubních náhrad. Na modelech také zubních náhrad. Na modelech také 
názorně předvedou, jak a jakými pro-názorně předvedou, jak a jakými pro-
středky o ně správně pečovat a proč středky o ně správně pečovat a proč 
a jak špatně sedící protézy fi xovat. a jak špatně sedící protézy fi xovat. 

Corega Hlídka zamíří do Lysé
Všechny služby budou poskytovány Všechny služby budou poskytovány 
bezplatně. Každý člověk, který se při-bezplatně. Každý člověk, který se při-
jde s Corega Hlídkou poradit, obdrží jde s Corega Hlídkou poradit, obdrží 
jako dárek vzorek výrobků péče o zub-jako dárek vzorek výrobků péče o zub-
ní náhrady na vyzkoušení.ní náhrady na vyzkoušení.

Z malých měst a obcí žije nejvíce Z malých měst a obcí žije nejvíce 
seniorů v těch od 2 do 10 tisíc obyva-seniorů v těch od 2 do 10 tisíc obyva-
tel*, proto přijede Corega hlídka i do tel*, proto přijede Corega hlídka i do 
vašeho města, aby se ještě více přiblí-vašeho města, aby se ještě více přiblí-
žila lidem, kteří často nemají dosta-žila lidem, kteří často nemají dosta-
tečné informace o zubních náhradách tečné informace o zubních náhradách 
a hlavně o tom, jak se o ně správně a hlavně o tom, jak se o ně správně 
starat. Z dosavadních tříletých prů-starat. Z dosavadních tříletých prů-
zkumů Centra ústní hygieny pro se-zkumů Centra ústní hygieny pro se-
niory vyplývá, že třetina nositelů sní-niory vyplývá, že třetina nositelů sní-
matelných náhrad nepoužívá žádné matelných náhrad nepoužívá žádné 
speciální prostředky péče o ně a téměř speciální prostředky péče o ně a téměř 
deset procent návštěvníků kamionu deset procent návštěvníků kamionu 
nebylo déle než dva roky u zubaře. nebylo déle než dva roky u zubaře. 
Podle odborníků Centra je však třeba Podle odborníků Centra je však třeba 
dodržovat stejnou periodicitu návštěv dodržovat stejnou periodicitu návštěv 
jako s vlastním chrupem, snímatelné jako s vlastním chrupem, snímatelné 
náhrady například také nestačí čistit náhrady například také nestačí čistit 
pouze obyčejným zubním kartáčkem pouze obyčejným zubním kartáčkem 
a pastou.a pastou.

Centrum ústní hygieny pro seniory Centrum ústní hygieny pro seniory 
zaštiťovala značka Corega, stejně jako zaštiťovala značka Corega, stejně jako 
nyní projekt Corega Hlídka. Značka nyní projekt Corega Hlídka. Značka 
prostředků péče o zubní náhrady Co-prostředků péče o zubní náhrady Co-
rega patří do portfolia společnosti Gla-rega patří do portfolia společnosti Gla-
xoSmithKline. xoSmithKline. 

Gábina JankovskáGábina Jankovská

žákům a žákyním i učitelům
Základní školy J.A.Komenského, 

Komenského 1534, Lysá nad Labem 
    za účast při sbírkách 

ve školním roce 2011 - 2012 
a fi nanční částku 2.090,- Kč

získanou prodejem předmětů 
s logem o.s. Život dětem.

 Částka bude použita na pomoc jednotlivým handicapovaným 
dětem, a to především na částečnou úhradu invalidních vozíčků, 
rehabilitačních a kompenzačních pomůcek – zdravotních kočárků, 
chodítek, polohovacích zařízení, dále na nákup řečových procesorů, 

obvazového materiálu, speciální výživy apod.

Děkujeme Vám, že nám pomáháte
proměnit dětské slzy v úsměv.
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Nový památný strom
Na začátku léta, v době plně prou-Na začátku léta, v době plně prou-

dící turistické sezóny, zveřejňujeme dící turistické sezóny, zveřejňujeme 
informaci o nově vyhlášeném památ-informaci o nově vyhlášeném památ-
ném stromu. Trochu nezvykle jím ném stromu. Trochu nezvykle jím 
není žádná lípa či dub, ale obyčejný není žádná lípa či dub, ale obyčejný 
topol černý. I když zase tak obyčejný topol černý. I když zase tak obyčejný 
není, uvědomíme-li si, že od války se není, uvědomíme-li si, že od války se 
vysazují do polabské krajiny kříženci vysazují do polabské krajiny kříženci 
topolu černého a topolu kanadského. topolu černého a topolu kanadského. 
Původní čistý topol černý je již vzác-Původní čistý topol černý je již vzác-
ností. A tak se náš stoletý topol dostal ností. A tak se náš stoletý topol dostal 
do popředí zájmu genetiky. do popředí zájmu genetiky. 

Dne 28. 2. 2012 bylo Městským Dne 28. 2. 2012 bylo Městským 
úřadem Lysá nad Labem, odborem úřadem Lysá nad Labem, odborem 
životního prostředí rozhodnuto o vy-životního prostředí rozhodnuto o vy-
hlášení „Topolu černého v Benátecké hlášení „Topolu černého v Benátecké 
Vrutici“ za strom památný. Topol je 32 Vrutici“ za strom památný. Topol je 32 
m vysoký, má obvod kmene 620 cm a m vysoký, má obvod kmene 620 cm a 
koruna je vysoká 28 m. V ústředním koruna je vysoká 28 m. V ústředním 
seznamu ochrany přírody mu bylo při-seznamu ochrany přírody mu bylo při-
děleno evidenční číslo 105825. Strom děleno evidenční číslo 105825. Strom 
bude v terénu označen malým státním bude v terénu označen malým státním 
znakem. A kde že topol roste? V Bená-znakem. A kde že topol roste? V Bená-
tecké Vrutici, ulici Armádní cca 60 m tecké Vrutici, ulici Armádní cca 60 m 
jihovýchodně od domu č. p. 173 (při jihovýchodně od domu č. p. 173 (při 
panelové cestě k ČOV). Pro přesnost panelové cestě k ČOV). Pro přesnost 
uvádím souřadnice GPS 50.231490, uvádím souřadnice GPS 50.231490, 
14.848172.14.848172.

A ještě dovětek. Přes svůj obvod A ještě dovětek. Přes svůj obvod 
kmene 620 cm to není největší strom kmene 620 cm to není největší strom 

ve správním obvodu Lysé nad Labem. ve správním obvodu Lysé nad Labem. 
Největší strom, shodou okolností také Největší strom, shodou okolností také 
topol černý, roste v lesním houští při topol černý, roste v lesním houští při 
pravém břehu Mlynařice cca 300 m pravém břehu Mlynařice cca 300 m 
jihovýchodně od památného topolu jihovýchodně od památného topolu 
(GPS 50.228855, 14.850769). Má (GPS 50.228855, 14.850769). Má 
obvod kmene 720 cm. Tento topol obvod kmene 720 cm. Tento topol 
nebyl vyhlášen památný pro svůj zhor-nebyl vyhlášen památný pro svůj zhor-
šený zdravotní stav, sníženou vitalitu šený zdravotní stav, sníženou vitalitu 
i množství zlámaných a suchých větví i množství zlámaných a suchých větví 
v koruně. I tak se však jedná o mimo-v koruně. I tak se však jedná o mimo-
řádný strom, který v lužním lese má řádný strom, který v lužním lese má 
své místo.své místo.

Za odbor životního prostředíZa odbor životního prostředí
Stanislav SvobodaStanislav Svoboda

DAPHNE ČR – institut aplikované ekologie a 
Město Lysá nad Labem, odbor životního prostředí 

vás zvou na

Terénní entomologickou exkurzi 
do bývalého vojenského 

výcvikového prostoru Mladá
Sraz účastníků je v sobotu 9. 6. 2012 ve 12.50 hodin 
na křižovatce ulic Ostravská a Mírová, ve 13.00 hodin 

na 50°14‛22.088”N, 14°53‛33.902”E.
V případě deště se akce odkládá na neděli 10. 6. 2012.

S sebou terénní obuv.

Město Lysá nad Labem

vás zve na prohlídku s výkladem

Současný stav
zámeckého parku
a nejbližší plány rozvoje 

Sraz účastníků je v neděli 10. 6. 2012
v 16.00 u vstupu z Komenského ulice

Prohlídka se koná u příležitosti projektu Víkend otevřených 
zahrad, který je v ČR organizován Společností pro zahradní a 

krajinářskou tvorbu a Národním památkovým ústavem
www.vikendotevrenychzahrad.cz

V případě vytrvalého deště se akce ruší!

Nedalo mi, abych alespoň krátce Nedalo mi, abych alespoň krátce 
nepřipomenul druhý ročník Vítání nepřipomenul druhý ročník Vítání 
ptačího zpěvu, který se uskutečnil ptačího zpěvu, který se uskutečnil 
v sobotu 5. 5. 2012 v zámeckém par-v sobotu 5. 5. 2012 v zámeckém par-
ku v Lysé a v nedaleké Hrabanovské ku v Lysé a v nedaleké Hrabanovské 
černavě. Proti loňskému ročníku se černavě. Proti loňskému ročníku se 
osvědčil začátek o hodinu později, tedy osvědčil začátek o hodinu později, tedy 
v sedm ráno, kdy nás u brány byla už v sedm ráno, kdy nás u brány byla už 
dobrá dvacítka. Postupně se přidávali dobrá dvacítka. Postupně se přidávali 
další zájemci, a tak nás do Hrabanov-další zájemci, a tak nás do Hrabanov-
ské černavy dorazilo už třicet. Stejně ské černavy dorazilo už třicet. Stejně 
jako loni, i letos jsme si zaznamenávali jako loni, i letos jsme si zaznamenávali 
zjištěné ptačí druhy. Srovnávací meto-zjištěné ptačí druhy. Srovnávací meto-
dou byl letošní ročník úspěšnější, zjis-dou byl letošní ročník úspěšnější, zjis-
tili jsme 41 druhů. Z těch zajímavých tili jsme 41 druhů. Z těch zajímavých 
např. krutihlav obecný, ťuhýk obecný, např. krutihlav obecný, ťuhýk obecný, 

Ranní ptáče dál doskáče …

chřástal polní, krkavec velký a dlask chřástal polní, krkavec velký a dlask 
tlustozobý. Naopak jsme nezjistili vý-tlustozobý. Naopak jsme nezjistili vý-
skyt vrabce domácího.skyt vrabce domácího.

Poděkování za pěkný program Poděkování za pěkný program 
i praktickou ukázku lovu ptáků i praktickou ukázku lovu ptáků 
a kroužkování patří Pavlu Marhoulovi z a kroužkování patří Pavlu Marhoulovi z 
DAPHNE – institutu aplikované ekolo-DAPHNE – institutu aplikované ekolo-
gie a Vilému Járskému z České společ-gie a Vilému Járskému z České společ-
nosti ornitologické. Za děti děkuji Petře nosti ornitologické. Za děti děkuji Petře 
Málkové z České zemědělské univerzi-Málkové z České zemědělské univerzi-
ty, která pro ně připravila speciální ptačí ty, která pro ně připravila speciální ptačí 
program. Zvláštní poděkování patří program. Zvláštní poděkování patří 
Václavě Šolcové ze Všejan, za dodávku Václavě Šolcové ze Všejan, za dodávku 
sladkých pečených ptáčků.sladkých pečených ptáčků.

Za odbor životního prostředíZa odbor životního prostředí
Stanislav SvobodaStanislav Svoboda

Děti a důchodci sleva!

Odjezd / příjezd: Milovice a Lysá nad Labem
Info a přihlášky: Cestovní agentura ROSENET.CZ
 Husovo nám. 24, Lysá nad Labem
 po-čt: 10–12, 14–16.30, pá: 10–14
 tel.: 608 426 414, e-mail: info@rosenet.cz

UDĚLEJTE SI RADOST 
A POJEĎTE NA VÝLET!
sobota 23. 06. zámek Sychrov 140 Kč
sobota 14. 07. zámek Lednice na Moravě 380 Kč
středa 08. 08. Karlovy Vary 299 Kč
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Říšský protektor R. Heydrich pod-Říšský protektor R. Heydrich pod-
lehl 4. června 1942 zraněním způso-lehl 4. června 1942 zraněním způso-
beným při atentátu 27. května 1942. beným při atentátu 27. května 1942. 
9. června se v Berlíně konal s veške-9. června se v Berlíně konal s veške-
rou pompou třetí říše jeho pohřeb. K. rou pompou třetí říše jeho pohřeb. K. 
H. Frank tehdy v ústředním orgánu H. Frank tehdy v ústředním orgánu 
NSDAP „Völkischer Beobachter“ na-NSDAP „Völkischer Beobachter“ na-
psal: „Zločinecké, říši nepřátelské živ-psal: „Zločinecké, říši nepřátelské živ-
ly budou v českém národě vymýceny! ly budou v českém národě vymýceny! 
Když R. Heydrich vydechl naposledy Když R. Heydrich vydechl naposledy 
svůj mladý vřelý život, přísahali jsme svůj mladý vřelý život, přísahali jsme 
s přáteli, že splníme odkaz svého ka-s přáteli, že splníme odkaz svého ka-
maráda. Jeho směrnice bude dodrže-maráda. Jeho směrnice bude dodrže-
na.“na.“

Protektorátní vláda v čele s Há-Protektorátní vláda v čele s Há-
chou, která se pohřbu zúčastnila, byla chou, která se pohřbu zúčastnila, byla 
v šest hodin večer přijata Hitlerem. v šest hodin večer přijata Hitlerem. 
Na její adresu pronesl Hitler řadu vý-Na její adresu pronesl Hitler řadu vý-
hružek: „Jsou jen dvě možnosti: buď-hružek: „Jsou jen dvě možnosti: buď-
to nastane nyní radikální obrat a čes-to nastane nyní radikální obrat a čes-
ký národ přijde k rozumu, podrobí se ký národ přijde k rozumu, podrobí se 
a zachová klid, nebo bude v započa-a zachová klid, nebo bude v započa-
tém boji pokračovat a bude pracovat tém boji pokračovat a bude pracovat 
proti říši…. Nic pak nemůže zabránit, proti říši…. Nic pak nemůže zabránit, 
abych z Čech a Moravy vysídlil něko-abych z Čech a Moravy vysídlil něko-
lik miliónů Čechů, nepřejí-li si klidné-lik miliónů Čechů, nepřejí-li si klidné-
ho soužití. V tomto prostoru má pak ho soužití. V tomto prostoru má pak 
místo jen jeden... Jednejte podle toho místo jen jeden... Jednejte podle toho 

Lysá nad Labem a okolí za II. světové války (4. část)
a nepropaste tuto poslední příležitost a nepropaste tuto poslední příležitost 
ke své záchraně.“ke své záchraně.“

Dr. Hácha se zmohl pouze na to, Dr. Hácha se zmohl pouze na to, 
požádat Hitlera, aby „vůči českému požádat Hitlera, aby „vůči českému 
lidu ještě jednou uplatnil milost mís-lidu ještě jednou uplatnil milost mís-
to práva“. Dostal strohou odpověď: to práva“. Dostal strohou odpověď: 
„Uvidíme.“ Po skončení „přijetí“pro-„Uvidíme.“ Po skončení „přijetí“pro-
tektorátní vlády byl vydán rozkaz ke tektorátní vlády byl vydán rozkaz ke 
zničení Lidic. Hitlerův příkaz tele-zničení Lidic. Hitlerův příkaz tele-
fonoval v 19.45 hodin K. H. Frank z fonoval v 19.45 hodin K. H. Frank z 
Berlína veliteli bezpečnostní policie a Berlína veliteli bezpečnostní policie a 
SD v Praze SS Standartenführerovi SD v Praze SS Standartenführerovi 
Horstu Böhmemu.Horstu Böhmemu.

Ve večerních hodinách 9. června Ve večerních hodinách 9. června 
byla obec obklíčena řetězem stráží, byla obec obklíčena řetězem stráží, 
vzduch se otřásl hukotem motorů vzduch se otřásl hukotem motorů 
křikem vojáků. Na návsi se shromáž-křikem vojáků. Na návsi se shromáž-
dili členové trestné expedice, členové dili členové trestné expedice, členové 
gestapa z Prahy i Kladna, příslušní-gestapa z Prahy i Kladna, příslušní-
ci SD a SS, policie a četnictva. Zde ci SD a SS, policie a četnictva. Zde 
Wiesmann, šéf kladenského gestapa, Wiesmann, šéf kladenského gestapa, 
oznámil rozkaz o zničení Lidic.oznámil rozkaz o zničení Lidic.

Nacistická hlášení o průběhu lidic-Nacistická hlášení o průběhu lidic-
ké tragédie jsou přesná jako účetní ké tragédie jsou přesná jako účetní 
zprávy. Horst Böhme 12. června shr-zprávy. Horst Böhme 12. června shr-
noval (cituji): noval (cituji): 
1. Obec byla nejprve obklíčena 1. Obec byla nejprve obklíčena 
 jednou rotou ochranné policie. jednou rotou ochranné policie.

2. V noci byla tato rota vystřídána 2. V noci byla tato rota vystřídána 
 200 muži Wehrmachtu… Ochran- 200 muži Wehrmachtu… Ochran-
 ná policie zatkla všechny obyvatele  ná policie zatkla všechny obyvatele 
 a shromáždila je nejdříve v obci. a shromáždila je nejdříve v obci.
3. Ženy a děti, a to 205 žen a 98 dětí, 3. Ženy a děti, a to 205 žen a 98 dětí, 
 byly nákladními automobily odve- byly nákladními automobily odve-
 zeny do jedné tělocvičny v Kladně. zeny do jedné tělocvičny v Kladně.
4. Po příchodu dalších dvou rot 4. Po příchodu dalších dvou rot 
 ochranné policie z Prahy byl shro- ochranné policie z Prahy byl shro-
 mážděn dobytek, obilí, zeměděl- mážděn dobytek, obilí, zeměděl-
 ské stroje, jízdní kola, šicí stroje  ské stroje, jízdní kola, šicí stroje 
 a další hodnotné spotřební před- a další hodnotné spotřební před-
 měty a odvezeny z obce… měty a odvezeny z obce…
5. Za svítání byli dle obecní kartotéky 5. Za svítání byli dle obecní kartotéky 
 identifi kováni zatčení dospělí mu- identifi kováni zatčení dospělí mu-
 žové – 173 mužů – kteří bezpro- žové – 173 mužů – kteří bezpro-
 středně na to byli na určeném mís- středně na to byli na určeném mís-
 tě zastřeleni rotou ochranné po- tě zastřeleni rotou ochranné po-
 licie. licie.
6. Po vyklizení obce bylo založeno 6. Po vyklizení obce bylo založeno 
 ohniště. ohniště.
7. 10. 6. v 7 hodin ráno zapálen první 7. 10. 6. v 7 hodin ráno zapálen první 
 dům. V 10 hodin byly všechny  dům. V 10 hodin byly všechny 
 domy obce v plamenech. domy obce v plamenech.
8. Oddíl Židů z terezínského ghetta 8. Oddíl Židů z terezínského ghetta 
 pohřbil 11. 6. 1942 mrtvoly zastře- pohřbil 11. 6. 1942 mrtvoly zastře-
 lených v hromadném hrobě v obci. lených v hromadném hrobě v obci.
9. Dne 11. 6. 1942 byla nasazena 9. Dne 11. 6. 1942 byla nasazena 

 četa zákopníků SS v počtu 1/1/35. četa zákopníků SS v počtu 1/1/35.
Jeden ze židovských vězňů, který Jeden ze židovských vězňů, který 

pohřbíval lidické muže, vzpomínal: pohřbíval lidické muže, vzpomínal: 
„Ticho přeruší silná rána. Kostel „Ticho přeruší silná rána. Kostel 
a ostatní domy jsou zavaleny dýmem. a ostatní domy jsou zavaleny dýmem. 
Věž kostela má být vyhozena do po-Věž kostela má být vyhozena do po-
větří. Pomalu se kouř rozptyluje, věž větří. Pomalu se kouř rozptyluje, věž 
vzdoruje…“vzdoruje…“

Po třech týdnech oheň a třaska-Po třech týdnech oheň a třaska-
viny vykonaly své. Existovaly jen viny vykonaly své. Existovaly jen 
sutiny. Šéf kladenského gestapa sutiny. Šéf kladenského gestapa 
Wiesmann mohl 1. července 1942 Wiesmann mohl 1. července 1942 
oznámit: „Rozkaz udělený ženijní oznámit: „Rozkaz udělený ženijní 
setnině Meringl srovnat obec Lidi-setnině Meringl srovnat obec Lidi-
ce se zemí trhavými náložemi byl ce se zemí trhavými náložemi byl 
1. července 1942 v 16.00 hodin spl-1. července 1942 v 16.00 hodin spl-
něn. V bývalé obci nestojí už jediný něn. V bývalé obci nestojí už jediný 
dům.“dům.“

Se zemí byly srovnány lidické Se zemí byly srovnány lidické 
domy, škola a destrukce se nezastavi-domy, škola a destrukce se nezastavi-
ly ani před 590 let starým kostelem sv. ly ani před 590 let starým kostelem sv. 
Martina a ani před hřbitovem. Kusy Martina a ani před hřbitovem. Kusy 
pomníků nacisté použili ke svým pomníků nacisté použili ke svým 
stavbám ve Veleslavíně. Po válce tam stavbám ve Veleslavíně. Po válce tam 
byl objeven jeden z pomníků lidické-byl objeven jeden z pomníků lidické-
ho hřbitova se zachovaným nápisem: ho hřbitova se zachovaným nápisem: 
„Kdo byl milován, není zapomenut.“„Kdo byl milován, není zapomenut.“

Božena BacílkováBožena Bacílková

Státní archiv na našem zámku Státní archiv na našem zámku 
uspořádal výstavu „kapličky, zvo-uspořádal výstavu „kapličky, zvo-
ničky a křížky“ na okrese Nymburk. ničky a křížky“ na okrese Nymburk. 
Byl jsem na zahájení a konstatoval Byl jsem na zahájení a konstatoval 
jsem, že jako vždy jsou akce, které jsem, že jako vždy jsou akce, které 
pořádá archiv, v dokonalém stavu. pořádá archiv, v dokonalém stavu. 
Byly zde vystaveny ze všech vesnic Byly zde vystaveny ze všech vesnic 
okresu, fotografi e památek. Byla zde okresu, fotografi e památek. Byla zde 
i kaplička v Byšičkách a Staré Lysé. K i kaplička v Byšičkách a Staré Lysé. K 
mému zklamání zde nebyla žádná fo-mému zklamání zde nebyla žádná fo-
tografi e, která by ukazovala památky tografi e, která by ukazovala památky 
Lysé. Vždy i v Lysé jsou křížky, je jich Lysé. Vždy i v Lysé jsou křížky, je jich 
několik a každý byl před několika lety několik a každý byl před několika lety 
postaven na místě, nějak památném. postaven na místě, nějak památném. 
Kaple také máme, především je to v Kaple také máme, především je to v 
našem zámku, postavená ještě z dob našem zámku, postavená ještě z dob 
hraběte Šporka, je skutečně nádher-hraběte Šporka, je skutečně nádher-
ná, a občas se v ní koná nějaká slav-ná, a občas se v ní koná nějaká slav-
nostní akce. Na silnici Poděbradově nostní akce. Na silnici Poděbradově 
směrem ke Stratovu je malá, stále směrem ke Stratovu je malá, stále 
udržovaná kaplička a překvapivě pů-udržovaná kaplička a překvapivě pů-
vabná je kaplička v Litoli. Škoda, že vabná je kaplička v Litoli. Škoda, že 
se na výstavě neobjevily. Máme zde i se na výstavě neobjevily. Máme zde i 
kapli, kterou z mladší generace nikdo kapli, kterou z mladší generace nikdo 
nezná a je nás málo pamětníků, kteří nezná a je nás málo pamětníků, kteří 
znají její osud. Je to kaple v ulici Pře-znají její osud. Je to kaple v ulici Pře-
myslově a vždy se ji říkalo kaple u sv. myslově a vždy se ji říkalo kaple u sv. 
Antonína.Antonína.

Lyský historik katecheta Vojáček Lyský historik katecheta Vojáček 
ve své knize „Grunty, domky a jejich ve své knize „Grunty, domky a jejich 
majitelé“ píše na straně 103. – z pa-majitelé“ píše na straně 103. – z pa-
mětí školských sester. V roce 1908 mětí školských sester. V roce 1908 
několik služebních dívek ze spolku několik služebních dívek ze spolku 
sv. Kateřiny Sienské obětovalo své sv. Kateřiny Sienské obětovalo své 

úspory na založení sirotčince v Lysé. úspory na založení sirotčince v Lysé. 
Koupily domek č. 44 a zřídily v něm Koupily domek č. 44 a zřídily v něm 
dvě světničky s kapličkou. Později ar-dvě světničky s kapličkou. Později ar-
chitekt Bruner z Nymburka proměnil chitekt Bruner z Nymburka proměnil 
východní polovinu domku v kapli s východní polovinu domku v kapli s 
věžičkou a malým kůrem. Dvě léta věžičkou a malým kůrem. Dvě léta 
nebyl domek obýván. Milé zaklada-nebyl domek obýván. Milé zaklada-
telky neměly církevního povolení, telky neměly církevního povolení, 
odvolávaly se na dominikánský kláš-odvolávaly se na dominikánský kláš-
ter v Praze, ale tam nechtěli o ničem ter v Praze, ale tam nechtěli o ničem 
věděti, a tak nemajíce tolik peněz věděti, a tak nemajíce tolik peněz 
jako dobré vůle, upadaly do dluhů. jako dobré vůle, upadaly do dluhů. 
Z nesnáze jim pomohl vinohradský Z nesnáze jim pomohl vinohradský 
zlatník Alois Kettner, zakladatel jubi-zlatník Alois Kettner, zakladatel jubi-
lejního spolku „Domov opuštěných v lejního spolku „Domov opuštěných v 
Praze“ a roku 1912 domy převzal, a Praze“ a roku 1912 domy převzal, a 
zakladatelkám jejich vklady vyplatil. zakladatelkám jejich vklady vyplatil. 
Šlechetný ten muž v roce 1914 ze-Šlechetný ten muž v roce 1914 ze-
mřel. V roce 1913 byl přikoupen dům mřel. V roce 1913 byl přikoupen dům 
č. 42 a byly sem poslány tři řeholnice z č. 42 a byly sem poslány tři řeholnice z 
řádu školských sester, které ošetřova-řádu školských sester, které ošetřova-
ly všechny stařenky, které zde bydlely.ly všechny stařenky, které zde bydlely.

Roku 1925 se začal stavět dvou-Roku 1925 se začal stavět dvou-
poschoďový dům, který byl nazván poschoďový dům, který byl nazván 
„Dům sv. Antonína“, byl i s kaplí „Dům sv. Antonína“, byl i s kaplí 
vysvěcen a tak byl vlastně postaven vysvěcen a tak byl vlastně postaven 
první dům důchodců v Lysé. Bylo zde první dům důchodců v Lysé. Bylo zde 
několik jeptišek, které se o všechny několik jeptišek, které se o všechny 
obyvatele po všech stránkách staraly.  obyvatele po všech stránkách staraly.  
Tenkrát se ještě neříkalo důchodci a Tenkrát se ještě neříkalo důchodci a 
tak dle katechety Vojáčka zde v roce tak dle katechety Vojáčka zde v roce 
1930 žilo 71 stařenek a dva starci. 1930 žilo 71 stařenek a dva starci. 
Domov sv. Antonína měl od té doby Domov sv. Antonína měl od té doby 
nepřetržitě dobrý provoz, jeptišky nepřetržitě dobrý provoz, jeptišky 

vykonávaly obětavě všechny práce a vykonávaly obětavě všechny práce a 
po večerech jim kaple poskytovala při po večerech jim kaple poskytovala při 
motlitbách  zasloužený odpočinek.motlitbách  zasloužený odpočinek.

Domov přežil i druhou světovou Domov přežil i druhou světovou 
válku. Pohoda byla přerušena hned válku. Pohoda byla přerušena hned 
po roce 1948. Jednoho dne přijelo po roce 1948. Jednoho dne přijelo 
auto, jeptišky byly převezeny ne-auto, jeptišky byly převezeny ne-
známo kam, a stařenky byly někam známo kam, a stařenky byly někam 
přemístěny. Byl konec.  Z domu sv. přemístěny. Byl konec.  Z domu sv. 
Antonína se stala hudební škola a Antonína se stala hudební škola a 
kapli převzala církev československá kapli převzala církev československá 
husitská, která zde konala bohosluž-husitská, která zde konala bohosluž-
by. Uplynulo mnoho let, hudebka je by. Uplynulo mnoho let, hudebka je 
v dobrém stavu, ale kaple chátrá. Za v dobrém stavu, ale kaple chátrá. Za 
oknem jsou vystaveny cedule s nápi-oknem jsou vystaveny cedule s nápi-
sem církev československá, ani nevím sem církev československá, ani nevím 

jeli zde nějaký provoz a opakuji, kaple jeli zde nějaký provoz a opakuji, kaple 
chátrá, ale patří k historii města.chátrá, ale patří k historii města.

Obyvatelům Lysé jen doplním, že Obyvatelům Lysé jen doplním, že 
kaple se nachází v ulici Přemyslově, kaple se nachází v ulici Přemyslově, 
je to ulička od městského úřadu smě-je to ulička od městského úřadu smě-
rem ke škole, kaple nemá číslo, je ved-rem ke škole, kaple nemá číslo, je ved-
le hudebky a poznáte ji podle cedulek le hudebky a poznáte ji podle cedulek 
za okny. Denně podle kaple prochází za okny. Denně podle kaple prochází 
stovky obyvatel, o historii nikdo nic stovky obyvatel, o historii nikdo nic 
netuší. Chátrá a bylo by ironické, netuší. Chátrá a bylo by ironické, 
kdyby v rámci církevních restitucí do-kdyby v rámci církevních restitucí do-
stala církev československá nějakou stala církev československá nějakou 
náhradu.náhradu.

 Kaple by se měla stát středem po- Kaple by se měla stát středem po-
zornosti památkářů. zornosti památkářů. 

Vladimír KoleškaVladimír Koleška

Zapomenutá památka
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Vedením vyšetřujícího týmu byl Vedením vyšetřujícího týmu byl 
pověřen Heinz Pannwitz ve funkci pověřen Heinz Pannwitz ve funkci 
šéfa zvláštní komise pro vyšetřová-šéfa zvláštní komise pro vyšetřová-
ní atentátu s platností od 27. května ní atentátu s platností od 27. května 
1942. Pannwitz sepsal dva záznamy 1942. Pannwitz sepsal dva záznamy 
o atentátu. První, bez data, napsal o atentátu. První, bez data, napsal 
půl roku po návratu ze sovětského půl roku po návratu ze sovětského 
zajetí do NSR v roce 1956. Má cel-zajetí do NSR v roce 1956. Má cel-
kem třináct stran. Druhý záznam má kem třináct stran. Druhý záznam má 
v německém originá-v německém originá-
le 40 stran a je dato-le 40 stran a je dato-
ván březnem 1959. ván březnem 1959. 
Právě z titulu šéfa Právě z titulu šéfa 
vyšetřující komise vyšetřující komise 
koncipoval známou koncipoval známou 
Závěrečnou zprávu Závěrečnou zprávu 
(Abschlussbericht) o (Abschlussbericht) o 
atentátu, která je ulo-atentátu, která je ulo-
žena  v newyorském žena  v newyorském 
Institute for Jewish Institute for Jewish 
Research. Později se Research. Později se 
věnoval potírání so-věnoval potírání so-
větské špionážní sítě větské špionážní sítě 
v okupované západní Evropě, známé v okupované západní Evropě, známé 
pod názvem „Rudá kapela“.  Zemřel pod názvem „Rudá kapela“.  Zemřel 
v Západním Německu v roce 1975.v Západním Německu v roce 1975.

V boji proti nepříteli dával Pan-V boji proti nepříteli dával Pan-
nwitz přednost lsti před brutálními nwitz přednost lsti před brutálními 
metodami gestapáckých hrdlořezů. metodami gestapáckých hrdlořezů. 
Tato taktika se vyplatila především Tato taktika se vyplatila především 
během vyšetřování atentátu na Heyd-během vyšetřování atentátu na Heyd-
richa. Pannwitz  s podporou šéfa ně-richa. Pannwitz  s podporou šéfa ně-
mecké kriminální policie přesvědčil mecké kriminální policie přesvědčil 
rozhodující politické představitele rozhodující politické představitele 
v protektorátu, aby vyhlásili amnestii. v protektorátu, aby vyhlásili amnestii. 
Důsledkem byl nárůst informací od Důsledkem byl nárůst informací od 
vyděšeného domácího obyvatelstva vyděšeného domácího obyvatelstva 
a též dobrovolný příchod parašu-a též dobrovolný příchod parašu-
tisty Karla Čurdy do sídla gestapa, tisty Karla Čurdy do sídla gestapa, 
Petschkova paláce v Praze. Čurda Petschkova paláce v Praze. Čurda 
sice neměl ponětí, kde se parašutis-sice neměl ponětí, kde se parašutis-
té schovávají, mohl však tajné polici té schovávají, mohl však tajné polici 
prozradit jména několika pražských prozradit jména několika pražských 
rodin, které parašutistům pomáhaly, rodin, které parašutistům pomáhaly, 
čímž pomohl rozjet obludnou vyšet-čímž pomohl rozjet obludnou vyšet-
řovací mašinérii nacistické okupační řovací mašinérii nacistické okupační 
moci.moci.

Samo vyšetřování bylo provedeno Samo vyšetřování bylo provedeno 
s kriminálně – policejní důkladností s kriminálně – policejní důkladností 
za využití všech tehdy dostupných za využití všech tehdy dostupných 
vyšetřovacích metod. Zkoumání byly vyšetřovacích metod. Zkoumání byly 
podrobeny klíčové předměty, zajiště-podrobeny klíčové předměty, zajiště-
né na místě činu, především dámské né na místě činu, především dámské 
kolo, taška s dalšími bombami, letní kolo, taška s dalšími bombami, letní 
pánský plášť, anglický stengun a pánský plášť, anglický stengun a 
mnoho nábojů typu Kynoch ráže 7,65 mnoho nábojů typu Kynoch ráže 7,65 
mm. Dále bylo zajištěno množství mm. Dále bylo zajištěno množství 
střepin. Pannwitz  mírnil K. H. Fran-střepin. Pannwitz  mírnil K. H. Fran-
ka, který se z titulu státního tajemní-ka, který se z titulu státního tajemní-
ka pro Čechy a Moravu přijel krátce ka pro Čechy a Moravu přijel krátce 
po atentátu podívat na místo činu. po atentátu podívat na místo činu. 
Ten se po krátkém seznámení obrátil Ten se po krátkém seznámení obrátil 
na Pannwitze s otázkou: „A co nyní na Pannwitze s otázkou: „A co nyní 

Atentát na zastupujícího říšského protektora očima vyšetřujícího
německého kriminalisty 

uděláme?“ Šéf komise pohotově od-uděláme?“ Šéf komise pohotově od-
pověděl: „Pane státní ministře, chce-pověděl: „Pane státní ministře, chce-
te odplatu, nebo vyšetření?“ Frank te odplatu, nebo vyšetření?“ Frank 
reagoval s nepatrným zaváháním: reagoval s nepatrným zaváháním: 
„Přirozeně vyšetření.“ Obavy nebyly „Přirozeně vyšetření.“ Obavy nebyly 
liché. Vyšetřující orgány se obávaly, liché. Vyšetřující orgány se obávaly, 
že by atentátníci mohli proniknout že by atentátníci mohli proniknout 
z Prahy na venkov.  Z psychologic-z Prahy na venkov.  Z psychologic-
kých důvodů bylo nařízeno uzavření kých důvodů bylo nařízeno uzavření 

Prahy, Wehrmacht Prahy, Wehrmacht 
a jednotky SS obklíči-a jednotky SS obklíči-
ly celé město, provoz ly celé město, provoz 
vlaků byl zastaven na vlaků byl zastaven na 
24 hodin. Bylo mož-24 hodin. Bylo mož-
né se dostat do Prahy, né se dostat do Prahy, 
nikoli z Prahy. Byly nikoli z Prahy. Byly 
důkladně kontrolo-důkladně kontrolo-
vány osobní průkazy, vány osobní průkazy, 
prohledáno 36 000 prohledáno 36 000 
domů.  domů.  

Když Frank přijal Když Frank přijal 
čtyři vrcholné před-čtyři vrcholné před-
stavitele pražského stavitele pražského 

gestapa, seznámil je s Hitlerovým roz-gestapa, seznámil je s Hitlerovým roz-
kazem, podle něhož mělo být odplatou kazem, podle něhož mělo být odplatou 
zastřeleno 10 000 Čechů. Dokonce zastřeleno 10 000 Čechů. Dokonce 
i brutální komisař Böhme ztratil na i brutální komisař Böhme ztratil na 
chvíli řeč. Až šéf komise doporučil, chvíli řeč. Až šéf komise doporučil, 
aby nebyli zastřeleni pouze Češi, aby nebyli zastřeleni pouze Češi, 
ale též Němci. Na to Frank reagoval ale též Němci. Na to Frank reagoval 
napomenutím, aby nedělal žádné napomenutím, aby nedělal žádné 
hloupé žerty. Šéf komise zcela vážně hloupé žerty. Šéf komise zcela vážně 
odpověděl, že bylo zjištěno, že pa-odpověděl, že bylo zjištěno, že pa-
chatelé použili anglický stengun, an-chatelé použili anglický stengun, an-
glickou munici a anglickou bombu. glickou munici a anglickou bombu. 
Kde je tedy řečeno, že se musí jednat Kde je tedy řečeno, že se musí jednat 
o české pachatele? Mohli to být i ně-o české pachatele? Mohli to být i ně-
mečtí emigranti, dopravení z Anglie, mečtí emigranti, dopravení z Anglie, 
nebo akce britských commandos. nebo akce britských commandos. 
Nato se Frank zajímal, zda je to mož-Nato se Frank zajímal, zda je to mož-
né. Kriminalista Pannwitz mu předlo-né. Kriminalista Pannwitz mu předlo-
žil spis s prvními výsledky vyšetřová-žil spis s prvními výsledky vyšetřová-
ní. Poté Frank telefonoval Hitlerovi a ní. Poté Frank telefonoval Hitlerovi a 
zařídil odvolání obludného rozkazu. zařídil odvolání obludného rozkazu. 

Ihned po atentátu byl vyšetřovací Ihned po atentátu byl vyšetřovací 
komisi dán k dispozici velký počet komisi dán k dispozici velký počet 
říšských kriminálních úředníků říšských kriminálních úředníků 
z Drážďan, Lipska, Berlína, Hanno-z Drážďan, Lipska, Berlína, Hanno-
veru, Mnichova, Norimberka a jiných veru, Mnichova, Norimberka a jiných 
měst. Kriminálně – technický ústav měst. Kriminálně – technický ústav 
v Berlíně prohlédl munici, naleze-v Berlíně prohlédl munici, naleze-
nou na místě činu, plášť a aktovku. nou na místě činu, plášť a aktovku. 
Zpráva o zdánlivě čisté aktovce za-Zpráva o zdánlivě čisté aktovce za-
plnila přes 20 stránek strojopisu… plnila přes 20 stránek strojopisu… 
Vyšlo najevo, že aktovka byla po-Vyšlo najevo, že aktovka byla po-
užívána pro přenos krmiva pro užívána pro přenos krmiva pro 
králíky a její dřívější majitelkou králíky a její dřívější majitelkou 
byla dámská krejčová, která šila byla dámská krejčová, která šila 
hedvábné šaty. Hlína z jízdního hedvábné šaty. Hlína z jízdního 
kola byla prozkoumána geologem kola byla prozkoumána geologem 
a na základě rozboru byla vymezena a na základě rozboru byla vymezena 
oblast, ve které bylo kolo používáno. oblast, ve které bylo kolo používáno. 
Tato zpráva byla komisí vypraco-Tato zpráva byla komisí vypraco-

vána již během 48 hodin. Komise vána již během 48 hodin. Komise 
dostala např. hlášení o podezřelém dostala např. hlášení o podezřelém 
cyklistovi. Třicet úředníků ho v ru-cyklistovi. Třicet úředníků ho v ru-
chu miliónového města vypátraly za chu miliónového města vypátraly za 
dvě hodiny. Poté však vyšetřování dvě hodiny. Poté však vyšetřování 
uvízlo na dva týdny na mrtvém bodě.uvízlo na dva týdny na mrtvém bodě.

Až po příjezdu šéfa říšské krimi-Až po příjezdu šéfa říšské krimi-
nální policie Arthura Nebeho a po nální policie Arthura Nebeho a po 
jeho osobním překontrolování vyšet-jeho osobním překontrolování vyšet-
řovacích postupů a spisů byl šéfem řovacích postupů a spisů byl šéfem 
komise politickým představitelům komise politickým představitelům 
říše v protektorátu doporučen dal-říše v protektorátu doporučen dal-
ší postup vyšetřování, především ší postup vyšetřování, především 
urychlené zmírnění represí. Během urychlené zmírnění represí. Během 
oněch předcházejících 14 dnů přišlo oněch předcházejících 14 dnů přišlo 

od českých lidí celkem pouze 309 od českých lidí celkem pouze 309 
otevřených i anonymních informa-otevřených i anonymních informa-
cí, týkajících se atentátu. Poté, co cí, týkajících se atentátu. Poté, co 
13. června 1942 vydal Frank prohlá-13. června 1942 vydal Frank prohlá-
šení o amnestii, a to s časovým ome-šení o amnestii, a to s časovým ome-
zením do 20 hodin dne 16. června zením do 20 hodin dne 16. června 
(během té doby měl být každý Čech, (během té doby měl být každý Čech, 
který se jakkoliv provinil, zproštěn který se jakkoliv provinil, zproštěn 
trestu), došlo k obratu. Úspěch toho-trestu), došlo k obratu. Úspěch toho-
to rozhodnutí byl obrovský: během to rozhodnutí byl obrovský: během 
tří dnů totiž přišlo tří dnů totiž přišlo z české strany z české strany 
přes 2000 udání,přes 2000 udání, z nichž velký po- z nichž velký po-
čet přispěl k vypátrání atentátníků čet přispěl k vypátrání atentátníků 
18. 6. 1942…18. 6. 1942…

Karel ŠpeciánKarel Špecián

V sobotu 28. dubna se v Evange-V sobotu 28. dubna se v Evange-
lickém kostele konala seniorátní kon-lickém kostele konala seniorátní kon-
ference věnovaná vztahu křesťanů ference věnovaná vztahu křesťanů 
k veřejným záležitostem. Po bohoslu-k veřejným záležitostem. Po bohoslu-
žebném úvodu místního faráře Ema-žebném úvodu místního faráře Ema-
nuela Vejnara na ní promluvili děkan nuela Vejnara na ní promluvili děkan 
Evangelické teologické fakulty UK Evangelické teologické fakulty UK 
Jindřich Halama, prorektor ČVUT Jindřich Halama, prorektor ČVUT 
Petr Moos a předseda KDU-ČSL Petr Moos a předseda KDU-ČSL 
Pavel Bělobrádek. Dozvěděli jsme se Pavel Bělobrádek. Dozvěděli jsme se 
o třech základních typech vztahů, kte-o třech základních typech vztahů, kte-
ré křesťanská církev zaujímá k vlád-ré křesťanská církev zaujímá k vlád-
noucí moci: konfrontace, spolupráce, noucí moci: konfrontace, spolupráce, 
oddělenost. Bývalý ministr průmyslu oddělenost. Bývalý ministr průmyslu 
kritizoval častou nekompetentnost kritizoval častou nekompetentnost 

Vztah křesťanů k veřejným
záležitostem

ministrů i jejich náměstků, jejichž ministrů i jejich náměstků, jejichž 
jmenování sleduje především stra-jmenování sleduje především stra-
nické počty. Lidovecký předseda zase nické počty. Lidovecký předseda zase 
mluvil o rozvolnění vztahu současné mluvil o rozvolnění vztahu současné 
Strany lidové vůči katolické církvi Strany lidové vůči katolické církvi 
i o své cestě do vysoké politiky. Hos-i o své cestě do vysoké politiky. Hos-
té pak více než hodinu odpovídali na té pak více než hodinu odpovídali na 
dotazy, které dostávali z pléna. Třího-dotazy, které dostávali z pléna. Třího-
dinové konference zakončené lehkým dinové konference zakončené lehkým 
obědem se účastnilo asi 60 lidí.obědem se účastnilo asi 60 lidí.

Emanuel VejnarEmanuel Vejnar
Na obrázku zleva: předseda Na obrázku zleva: předseda 

KDU-ČSL Pavel Bělobrádek, pro-KDU-ČSL Pavel Bělobrádek, pro-
rektor ČVUT Petr Moos a děkan rektor ČVUT Petr Moos a děkan 
ETF-UK Jindřich HalamaETF-UK Jindřich Halama

V Listech č. 5 byl uveřejněn můj V Listech č. 5 byl uveřejněn můj 
článek nazvaný „Poznámka ke knize článek nazvaný „Poznámka ke knize 
René Kopeckého Bedřich Hrozný – René Kopeckého Bedřich Hrozný – 
život a dílo“. Měl jsem připraveny život a dílo“. Měl jsem připraveny 
dvě verze článku, nevím, který šotek dvě verze článku, nevím, který šotek 
způsobil, že jsem redakci Listů za-způsobil, že jsem redakci Listů za-
slal článek, ve kterém došlo k chybě. slal článek, ve kterém došlo k chybě. 
V druhém odstavci druhého sloup-V druhém odstavci druhého sloup-

ku mého článku mělo být uvedeno, ku mého článku mělo být uvedeno, 
že „…jsem rozluštil jazyk chetitšti-že „…jsem rozluštil jazyk chetitšti-
nu…“. Tedy nikoliv písmo chetit-nu…“. Tedy nikoliv písmo chetit-
ské! Což je pochopitelně podstatný ské! Což je pochopitelně podstatný 
rozdíl.rozdíl.

Omlouvám se autorovi knihy panu Omlouvám se autorovi knihy panu 
René Kopeckému i čtenářům.René Kopeckému i čtenářům.

dr. Václav Králdr. Václav Král

Oprava a omluva
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Tento článek vznikl z důvodu, že Tento článek vznikl z důvodu, že 
jsem nemohl na veřejném jednání, jsem nemohl na veřejném jednání, 
Zastupitelstva města Lysá nad Labem Zastupitelstva města Lysá nad Labem 
konaného 11. 4. 2012, přednést své konaného 11. 4. 2012, přednést své 
námitky a  připomínky k jednotlivým námitky a  připomínky k jednotlivým 
usnesením Rady města. Při snaze tyto usnesením Rady města. Při snaze tyto 
přednést jsem byl poučován radním, přednést jsem byl poučován radním, 
významným mezinárodním a nadregi-významným mezinárodním a nadregi-
onálním autodopravcem, že je již hod-onálním autodopravcem, že je již hod-
ně hodin, abych nezdržoval a vyslechl ně hodin, abych nezdržoval a vyslechl 
jsem si i další invektivy od některých jsem si i další invektivy od některých 
zastupitelů. Krom toho, že je to vrchol zastupitelů. Krom toho, že je to vrchol 
neslušnosti nejen vůči kolegovi v zastu-neslušnosti nejen vůči kolegovi v zastu-
pitelstvu, ale i vůči podstatně staršímu pitelstvu, ale i vůči podstatně staršímu 
člověku, který zastupuje zájmy řady člověku, který zastupuje zájmy řady 
spoluobčanů více než 18 roků ( z toho spoluobčanů více než 18 roků ( z toho 
8 roků ve vedení města) též chování 8 roků ve vedení města) též chování 
těchto zastupitelů a jejich stylu jednání těchto zastupitelů a jejich stylu jednání 
o čemsi vypovídá. o čemsi vypovídá. 

K rozpočtu města 2012 a výpadek K rozpočtu města 2012 a výpadek 
daňových příjmů daňových příjmů       

Dle prognózy MF a Národní eko-Dle prognózy MF a Národní eko-
nomické rady z března 2012 vyplývá, nomické rady z března 2012 vyplývá, 
že se očekává nižší daňový výnos, je že se očekává nižší daňový výnos, je 
zcela jasné, že obce budou s ohledem zcela jasné, že obce budou s ohledem 
na tuto skutečnost nuceně kráceny na na tuto skutečnost nuceně kráceny na 
svých příjmech. Dle závěrů Krajské-svých příjmech. Dle závěrů Krajské-
ho setkání členů i nečlenů SMO CR ho setkání členů i nečlenů SMO CR 
v Praze dne 4. 4. 2012 obcím hrozí v Praze dne 4. 4. 2012 obcím hrozí 
i další poklesy příjmů a další adminis-i další poklesy příjmů a další adminis-
trativní problémy. Očekáváme proto, trativní problémy. Očekáváme proto, 

že vedení města a Finanční výbor že vedení města a Finanční výbor 
vezmou tyto vlivy v úvahu při další vezmou tyto vlivy v úvahu při další 
úpravě rozpočtu a provedou analýzu, úpravě rozpočtu a provedou analýzu, 
jaký to bude mít případný negativní jaký to bude mít případný negativní 
vliv na profi nancování již nasmlouva-vliv na profi nancování již nasmlouva-
ných dodávek prací u rozestavěných ných dodávek prací u rozestavěných 
akcí a pravděpodobně i zajištění zce-akcí a pravděpodobně i zajištění zce-
la běžného provozu města v různých la běžného provozu města v různých 
oblastech.oblastech.

Přes řadu příslibů dosud nebyl Přes řadu příslibů dosud nebyl 
předložen přehled akcí, které byly z předložen přehled akcí, které byly z 
důvodu koncipovaného rozpočtu na důvodu koncipovaného rozpočtu na 
rok 2012 přerušeny ve fi nancování rok 2012 přerušeny ve fi nancování 
a nepokračují, nebo nebyly z důvodu a nepokračují, nebo nebyly z důvodu 
nedostatku fi nancí (na všechny ostat-nedostatku fi nancí (na všechny ostat-
ní potřeby údržby a investic bylo pro-ní potřeby údržby a investic bylo pro-
zatím vyčleněno necelých 4 mil. Kč), zatím vyčleněno necelých 4 mil. Kč), 
zahájeny, resp. ani zahájena jejich zahájeny, resp. ani zahájena jejich 
příprava (zpracování projektů) anebo příprava (zpracování projektů) anebo 
byl na ně snížen původně předpoklá-byl na ně snížen původně předpoklá-
daný fi nanční objem.daný fi nanční objem.

Je zcela nepochopitelné, že titíž Je zcela nepochopitelné, že titíž 
zastupitelé, kteří v předchozích obdo-zastupitelé, kteří v předchozích obdo-
bích doslova s fi nančními prostředky bích doslova s fi nančními prostředky 
mrhali, se najednou brání tomu, aby mrhali, se najednou brání tomu, aby 
si město vzalo splatitelný úvěr a v za-si město vzalo splatitelný úvěr a v za-
počatých rekonstrukcích nebo revita-počatých rekonstrukcích nebo revita-
lizacích menšího charakteru (ale pro lizacích menšího charakteru (ale pro 
město neméně důležitých), se pokra-město neméně důležitých), se pokra-
čovalo bez ohledu na dokončované čovalo bez ohledu na dokončované 
3 megalomanské akce. Ty nebyly dle 3 megalomanské akce. Ty nebyly dle 
části zastupitelů z časově a dotačního části zastupitelů z časově a dotačního 

hlediska řádně obsahově zkoordino-hlediska řádně obsahově zkoordino-
vány.vány.

Navíc se RM snaží zahájit další Navíc se RM snaží zahájit další 
megalomanské akce bez ohledu na megalomanské akce bez ohledu na 
schválené priority v rámci Strategic-schválené priority v rámci Strategic-
kého a komunitního plánu města.kého a komunitního plánu města.

Jedním z možných řešení fi nanč-Jedním z možných řešení fi nanč-
ního nedostatku v městské pokladně ního nedostatku v městské pokladně 
je již několik volebních období opo-je již několik volebních období opo-
míjená možnost sceleni městských míjená možnost sceleni městských 
pozemků Na Zbudově a ve smyslu pozemků Na Zbudově a ve smyslu 
dříve schváleného a také současné-dříve schváleného a také současné-
ho návrhu Územního plánu otevření ho návrhu Územního plánu otevření 
zde těžebního prostoru štěrkopísků zde těžebního prostoru štěrkopísků 
s následným vybudováním přírodní-s následným vybudováním přírodní-
ho koupaliště s částečně zalesněným ho koupaliště s částečně zalesněným 
okolím. Tento záměr by současně byl okolím. Tento záměr by současně byl 
ekologickým přínosem pro zadržení ekologickým přínosem pro zadržení 
vod v přírodě nehledě na přínos pro vod v přírodě nehledě na přínos pro 
příměstskou rekreaci obyvatel nejen příměstskou rekreaci obyvatel nejen 
Lysé, ale zejména Milovic. Lysé, ale zejména Milovic. 

Dodržování ustanovení energetic-Dodržování ustanovení energetic-
kého zákona   kého zákona   

Zajímalo by mne, jak jsou ze strany Zajímalo by mne, jak jsou ze strany 
vedení města dodržována ustanovení vedení města dodržována ustanovení 
energetického zákona, platného od energetického zákona, platného od 
roku 2002pokud jde např. o regulaci roku 2002pokud jde např. o regulaci 
otopných soustav v městských ob-otopných soustav v městských ob-
jektech (budova MěÚ, školky a školy, jektech (budova MěÚ, školky a školy, 
DPS, zdravotnická zařízení, ale také DPS, zdravotnická zařízení, ale také 
muzeum, smuteční obřadní síň atp.) muzeum, smuteční obřadní síň atp.) 

Přitom již v minulém volebním období Přitom již v minulém volebním období 
bylo vypsáno výběrové řízení na doda-bylo vypsáno výběrové řízení na doda-
vatele řídicího systému těchto soustav. vatele řídicího systému těchto soustav. 
Část vedení města byla rovněž na pro-Část vedení města byla rovněž na pro-
hlídce v Praze průmyslové škole stroj-hlídce v Praze průmyslové škole stroj-
nické - Resslova ulice (rohové budově nické - Resslova ulice (rohové budově 
proti Krajskému úřadu Sk), kde jim proti Krajskému úřadu Sk), kde jim 
hospodářkou byla prezentována proka-hospodářkou byla prezentována proka-
zatelná dosahovaná energetická úspo-zatelná dosahovaná energetická úspo-
ra. Dle jedné z nabídek měla být inves-ra. Dle jedné z nabídek měla být inves-
tice dodavateli hrazena dosahovanou tice dodavateli hrazena dosahovanou 
úsporou v období několika roků. Pilot-úsporou v období několika roků. Pilot-
ním projektem měla být škola T. G. M. ním projektem měla být škola T. G. M. 
na Školním náměstí. Následovat měly na Školním náměstí. Následovat měly 
po dokončeném zateplení obvodového po dokončeném zateplení obvodového 
pláště pavilony školy J. A. Komenského. pláště pavilony školy J. A. Komenského. 
V této souvislosti se rovněž vyskytu-V této souvislosti se rovněž vyskytu-
je otázka větrání v nově zateplených je otázka větrání v nově zateplených 
objektech s osazenými plastovými objektech s osazenými plastovými 
okny. V případě opomenutí větrání okny. V případě opomenutí větrání 
vydýchaný vzduch s vyšším obsahem vydýchaný vzduch s vyšším obsahem 
vodních par způsobuje jednak zvý-vodních par způsobuje jednak zvý-
šení únavy a tím i snížení pozornosti šení únavy a tím i snížení pozornosti 
žáků na straně jedné, na druhé straně žáků na straně jedné, na druhé straně 
srážení se vodních par na nejchlad-srážení se vodních par na nejchlad-
nějších místech tepelných mostů nějších místech tepelných mostů 
a výskytu tvorby plísní na nich. Ty a výskytu tvorby plísní na nich. Ty 
pak jsou jedny z příčin vzniku alergií pak jsou jedny z příčin vzniku alergií 
u dětí (pro lepší ilustraci je to asi tak, u dětí (pro lepší ilustraci je to asi tak, 
jako když si přetáhnete přes hlavu jako když si přetáhnete přes hlavu 
igelitový pytlík). Při každém otevření igelitový pytlík). Při každém otevření 

Jsem zpracovatelem urbanistické Jsem zpracovatelem urbanistické 
studie zástavby v lokalitě „Za zám-studie zástavby v lokalitě „Za zám-
kem“, která má stanovit podrobnější kem“, která má stanovit podrobnější 
regulativy budoucí výstavby rodin-regulativy budoucí výstavby rodin-
ných domů. Lokalita se nachází ve ných domů. Lokalita se nachází ve 
svahu v bezprostředním sousedství svahu v bezprostředním sousedství 
památkově chráněné plochy zámku památkově chráněné plochy zámku 
a přilehlého parku, mezi západní a přilehlého parku, mezi západní 
ohradní zdí a bývalou cihelnou, mělo ohradní zdí a bývalou cihelnou, mělo 
by zde stát 10 až 11 rodinných domů.by zde stát 10 až 11 rodinných domů.

Práce na studii započaly už asi Práce na studii započaly už asi 
před pěti lety, byly však pozastaveny před pěti lety, byly však pozastaveny 
kvůli majetkoprávnímu vyrovnání kvůli majetkoprávnímu vyrovnání 
majitelů, obnoveny byly před koncem majitelů, obnoveny byly před koncem 
minulého roku. Mezitím byl horní minulého roku. Mezitím byl horní 
pozemek prodán a má tak teď nové pozemek prodán a má tak teď nové 
vlastníky. Právě Ti mě začátkem le-vlastníky. Právě Ti mě začátkem le-

tošního roku kontaktovali, aby se tošního roku kontaktovali, aby se 
mnou konzultovali své záměry.mnou konzultovali své záměry.

Urbanistická studie se zpracová-Urbanistická studie se zpracová-
vá proto, aby budoucí výstavbě dala vá proto, aby budoucí výstavbě dala 
určitý rámec, zpřesnila podmínky určitý rámec, zpřesnila podmínky 
územního plánu a plánovaná vý-územního plánu a plánovaná vý-
stavba byla tak pro určenou lokalitu stavba byla tak pro určenou lokalitu 
vhodná.vhodná.

Lokalita se skládá z pozemků čtyř Lokalita se skládá z pozemků čtyř 
majitelů, kteří hodlají své pozemky majitelů, kteří hodlají své pozemky 
rozparcelovat a buď je  prodat, nebo rozparcelovat a buď je  prodat, nebo 
na nich sami stavět. Při zpracovávání na nich sami stavět. Při zpracovávání 
studie jsem respektoval přání majite-studie jsem respektoval přání majite-
lů týkající se parcelace, dopravní ob-lů týkající se parcelace, dopravní ob-
služnosti a vedení inženýrských sítí.služnosti a vedení inženýrských sítí.

Vzhledem k blízkosti zámku, je-Vzhledem k blízkosti zámku, je-
hož hmota i přes stromy parku je od hož hmota i přes stromy parku je od 

Výstavba v lokalitě „Za zámkem“
západní strany vždy půl roku patrná, západní strany vždy půl roku patrná, 
je žádoucí, aby nová výstavba zacho-je žádoucí, aby nová výstavba zacho-
vávala charakter zástavby, který mají vávala charakter zástavby, který mají 
domy  na Zámeckém vrchu. Proto domy  na Zámeckém vrchu. Proto 
jedním z navrhovaných regulativů je jedním z navrhovaných regulativů je 
tvar střechy, který podstatně ovlivňu-tvar střechy, který podstatně ovlivňu-
je působení hmoty domu a začlenění je působení hmoty domu a začlenění 
objektu do krajiny. Střechy domů v objektu do krajiny. Střechy domů v 
této lokalitě by měly být klasické sed-této lokalitě by měly být klasické sed-
lové se sklonem mezi 40 a 43 stupni lové se sklonem mezi 40 a 43 stupni 
tak, jak je pro město charakteristické.tak, jak je pro město charakteristické.

S navrhovanými regulativy vyslovil S navrhovanými regulativy vyslovil 
souhlas stavební úřad i odbor životní-souhlas stavební úřad i odbor životní-
ho prostředí Městského úřadu v Lysé ho prostředí Městského úřadu v Lysé 
nad Labem. K urbanistické studii nad Labem. K urbanistické studii 
jsou k dispozici, až na jedno, všech-jsou k dispozici, až na jedno, všech-
na potřebná vyjádření orgánů státní na potřebná vyjádření orgánů státní 
správy a správců inženýrských sítí.správy a správců inženýrských sítí.

Majitelé horního, tedy z určitých Majitelé horního, tedy z určitých 
pohledů nejexponovanějšího, po-pohledů nejexponovanějšího, po-
zemku, hodlají právě tady stavět dům zemku, hodlají právě tady stavět dům 
s plochou střechou. Ač původně pro-s plochou střechou. Ač původně pro-
hlašovali, že nebudou mít problém s hlašovali, že nebudou mít problém s 
nějakými regulačními podmínkami, nějakými regulačními podmínkami, 
že nehodlají stavět jakési „podnikatel-že nehodlají stavět jakési „podnikatel-
ské baroko“, podmínka klasické stře-ské baroko“, podmínka klasické stře-
chy jim nevyhovuje. Nemám nic proti chy jim nevyhovuje. Nemám nic proti 
moderním domům kubických tvarů, moderním domům kubických tvarů, 
samy  o sobě mohou být často velmi samy  o sobě mohou být často velmi 
krásné, do této lokality jsou však zcela krásné, do této lokality jsou však zcela 

nevhodné. Ve svém důsledku by prá-nevhodné. Ve svém důsledku by prá-
vě tady jako takové „podnikatelské vě tady jako takové „podnikatelské 
baroko“ působily. Stejně nevhodné baroko“ působily. Stejně nevhodné 
byly svého času navrhované panelové byly svého času navrhované panelové 
domy na plochu „Slunéčkovy zahra-domy na plochu „Slunéčkovy zahra-
dy“ v sousedství vilové čtvrti, nebo dy“ v sousedství vilové čtvrti, nebo 
nadměrný a hmotově nezvládnutý nadměrný a hmotově nezvládnutý 
bytový dům do Zahradní ulice.bytový dům do Zahradní ulice.

Jako architekt a zpracovatel urba-Jako architekt a zpracovatel urba-
nistické studie nemám „změkčová-nistické studie nemám „změkčová-
ním“ navrhovaných regulativů kam ním“ navrhovaných regulativů kam 
ustupovat. Stejně nevhodné jako ustupovat. Stejně nevhodné jako 
domy s plochou nebo mírnou pulto-domy s plochou nebo mírnou pulto-
vou střechou, jsou pro tuto lokalitu vou střechou, jsou pro tuto lokalitu 
nevhodné i v současnosti tak oblíbené nevhodné i v současnosti tak oblíbené 
„bungalovy“. Je zbytečné, aby výstav-„bungalovy“. Je zbytečné, aby výstav-
ba v této zajímavé a exponované loka-ba v této zajímavé a exponované loka-
litě dopadla třeba jako konglomerát litě dopadla třeba jako konglomerát 
nových domů u městského hřbitova nových domů u městského hřbitova 
jen kvůli zájmům majitelů a prodej-jen kvůli zájmům majitelů a prodej-
nosti pozemků nebo absenci regulač-nosti pozemků nebo absenci regulač-
ních podmínek.ních podmínek.

Jakékoli dispoziční a provozní po-Jakékoli dispoziční a provozní po-
žadavky na moderní bydlení, třeba žadavky na moderní bydlení, třeba 
sedmdesátimetrový obývací pokoj – sedmdesátimetrový obývací pokoj – 
úvaha jednoho z majitelů, je možné úvaha jednoho z majitelů, je možné 
splnit v rámci navrhovaných regula-splnit v rámci navrhovaných regula-
tivů, pro dobrého architekta nepřed-tivů, pro dobrého architekta nepřed-
stavují žádný vážný problém.stavují žádný vážný problém.

Ing. arch. M. ŠímaIng. arch. M. Šíma 

Pokračování na str. 21

... k jednání zastupitelstva města...
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okna uniká značné množství teplé-okna uniká značné množství teplé-
ho vzduchu a naopak do tříd vni-ho vzduchu a naopak do tříd vni-
ká chladný vzduch spolu s hlukem ká chladný vzduch spolu s hlukem 
a prachem z okolí. Tyto negativní jevy a prachem z okolí. Tyto negativní jevy 
odstraňuje vzduchotechnické zaří-odstraňuje vzduchotechnické zaří-
zení - řízená rekuperace čerstvého zení - řízená rekuperace čerstvého 
vzduchu, přiváděného do objektu. vzduchu, přiváděného do objektu. 
Chod rekuperace je řízen senzory kva-Chod rekuperace je řízen senzory kva-
lity vzduchu v objektu dle jeho teploty lity vzduchu v objektu dle jeho teploty 
a hodnot CO2 včetně vlhkosti. Tím a hodnot CO2 včetně vlhkosti. Tím 
je odstraněno subjektivní vnímání je odstraněno subjektivní vnímání 
optimálního stavu tepelné pohody. optimálního stavu tepelné pohody. 
Závěrem je rovněž třeba připome-Závěrem je rovněž třeba připome-
nout nutné osazení žaluzií na nová nout nutné osazení žaluzií na nová 
okna v pavilonech školního areálu okna v pavilonech školního areálu 
J. A. K.J. A. K.

 Vím, že v některých budovách  Vím, že v některých budovách 
byla tato opatření již splněna (např. byla tato opatření již splněna (např. 
nová MŠ Pampeliška na sídlišti), nová MŠ Pampeliška na sídlišti), 
ale v některých se neprovedla anebo ale v některých se neprovedla anebo 
nepokračují započaté práce. Snižo-nepokračují započaté práce. Snižo-
vání energetické náročnosti vede i k vání energetické náročnosti vede i k 
úsporám provozním, a tím i fi nanč-úsporám provozním, a tím i fi nanč-
ním. Prostředí, ve kterém se učí naše ním. Prostředí, ve kterém se učí naše 
děti nebo vnuci by nemělo negativně děti nebo vnuci by nemělo negativně 
ovlivňovat jejich zdravotní stav (pod-ovlivňovat jejich zdravotní stav (pod-
statně se zvyšuje podíl alergiků i z statně se zvyšuje podíl alergiků i z 
výše uvedených důvodů).výše uvedených důvodů).

Rád bych viděl ucelený přehled pl-Rád bych viděl ucelený přehled pl-
nění těchto opatření a návrhy na řeše-nění těchto opatření a návrhy na řeše-
ní včetně harmonogramu průběhu a ní včetně harmonogramu průběhu a 
dokončení těchto dosud nesplněných dokončení těchto dosud nesplněných 
a jednou již přijatých opatření dle zá-a jednou již přijatých opatření dle zá-
kona.kona.

Další naléhavou neopominutelnou Další naléhavou neopominutelnou 
investicí je rekonstrukce centrální investicí je rekonstrukce centrální 
kotelny (ta byla projektována na kotelny (ta byla projektována na 
plyn koncem osmdesátých let mi-plyn koncem osmdesátých let mi-
nulého století pouze pro školní areál nulého století pouze pro školní areál 
J. A. Komenského) pro vytápění škol-J. A. Komenského) pro vytápění škol-
ních objektů areálu J. A. Komenské-ních objektů areálu J. A. Komenské-
ho, T. G. M., a B. Hrozného. Také pro ho, T. G. M., a B. Hrozného. Také pro 
tento záměr byla zpracována studie tento záměr byla zpracována studie 
navazující na využití solárních pane-navazující na využití solárních pane-
lů pro předehřev TUV a umožňující lů pro předehřev TUV a umožňující 
osadit na část výkonu plynových kot-osadit na část výkonu plynových kot-
lů kogenerační plynovou turbínu. Vy-lů kogenerační plynovou turbínu. Vy-
robená energie by sloužila prvořadě robená energie by sloužila prvořadě 
pro krytí vlastní energetické potřeby pro krytí vlastní energetické potřeby 
s možností dodávky přebytků do ve-s možností dodávky přebytků do ve-
řejné sítě.řejné sítě.

Při této příležitosti nemohu ne-Při této příležitosti nemohu ne-
vzpomenout nutné investice do no-vzpomenout nutné investice do no-
vých střech ve školách T.G.M. na vých střech ve školách T.G.M. na 
Školním náměstí a B. Hrozného. Tam Školním náměstí a B. Hrozného. Tam 
je zapotřebí řešit i stav oken, zejména je zapotřebí řešit i stav oken, zejména 
na západní straně objektu.na západní straně objektu.

Dobrou vizitkou města není ani ne-Dobrou vizitkou města není ani ne-
dostatek družin a nevyužitý a pro tyto dostatek družin a nevyužitý a pro tyto 
účely vhodný polo suterénní prostor účely vhodný polo suterénní prostor 
včetně původního školnického bytu včetně původního školnického bytu 
ve škole J. A.Komenského a ne příliš ve škole J. A.Komenského a ne příliš 
smysluplné využití prostoru v Privu-smysluplné využití prostoru v Privu-
mu na jedné straně, na straně druhé mu na jedné straně, na straně druhé 
pak nedostatek učeben ve škole F. A. pak nedostatek učeben ve škole F. A. 

Šporka zejména pro hudební výuku.Šporka zejména pro hudební výuku.
Řešení těchto skutečností považu-Řešení těchto skutečností považu-

ji za více přínosné, než pokračování ji za více přínosné, než pokračování 
v nesmyslných megalomanských ak-v nesmyslných megalomanských ak-
cích, určených pouze pro zviditelnění cích, určených pouze pro zviditelnění 
některých úzce zájmových skupin ve některých úzce zájmových skupin ve 
vedení města.vedení města.

K otázce řešení ubytování pro lidi K otázce řešení ubytování pro lidi 
v nouzi ve smyslu zákona o obcíchv nouzi ve smyslu zákona o obcích

Protože z e své dlouhodobé praxe Protože z e své dlouhodobé praxe 
při výstavbě různých technologic-při výstavbě různých technologic-
kých zařízení jsem měl možnost po-kých zařízení jsem měl možnost po-
znat jak mnohé stavební, tak i tovární znat jak mnohé stavební, tak i tovární 
ubytovny a svobodárny, pak při vší ubytovny a svobodárny, pak při vší 
úctě k ubytovně veslařského klubu úctě k ubytovně veslařského klubu 
a Romského centra, se nedomnívám, a Romského centra, se nedomnívám, 
že by toto Vámi připomínané ubyto-že by toto Vámi připomínané ubyto-
vání bylo pro lidi v nouzi optimálním vání bylo pro lidi v nouzi optimálním 
řešením. V každém případě také zále-řešením. V každém případě také zále-
ží na základní vybavenosti. ží na základní vybavenosti. 

Ano je to lepší, než být pod mos-Ano je to lepší, než být pod mos-
tem. Ale příliš dobré řešení to není.  tem. Ale příliš dobré řešení to není.  
Hvězdné řešení není ani návrh na Hvězdné řešení není ani návrh na 
vestavbu ubytovacích jednotek do vestavbu ubytovacích jednotek do 
městské Konírny v Sojovické ulici. městské Konírny v Sojovické ulici. 
Toto místo by mělo být architektonic-Toto místo by mělo být architektonic-
ky řešeno jako celek včetně pozemku ky řešeno jako celek včetně pozemku 
zahrady a pozemku Úřadu pro zastu-zahrady a pozemku Úřadu pro zastu-
pování státu ve věcech majetkových, pování státu ve věcech majetkových, 
včetně na něm stojící stodoly a bývalé včetně na něm stojící stodoly a bývalé 
Vomáčkovy hospody (objektu klu-Vomáčkovy hospody (objektu klu-
bovny chovatelů). Prioritou v jeho vy-bovny chovatelů). Prioritou v jeho vy-
užití by měla být chybějící občanská užití by měla být chybějící občanská 
vybavenost v našem městě. Je jedno, vybavenost v našem městě. Je jedno, 
jestli to bude sportovní hala, Domov jestli to bude sportovní hala, Domov 
seniorů, kulturní zařízení, nebo co-seniorů, kulturní zařízení, nebo co-
koliv jiného. Vámi navrhované ubyto-koliv jiného. Vámi navrhované ubyto-
vací jednotky lze postavit nejen velice vací jednotky lze postavit nejen velice 
rychle a relativně levně modulárním rychle a relativně levně modulárním 
způsobem, ale též bez záboru části způsobem, ale též bez záboru části 
jednoho z posledních celistvých po-jednoho z posledních celistvých po-
zemků ve středu města. Konírnu lze zemků ve středu města. Konírnu lze 
využít pro občanskou vybavenost využít pro občanskou vybavenost 
smysluplněji. Pro modulovou stav-smysluplněji. Pro modulovou stav-
bu by měl Stavební úřad navrhnout bu by měl Stavební úřad navrhnout 
pozemek snadno připojitelný na sítě pozemek snadno připojitelný na sítě 
a umožňující jeho případné další al-a umožňující jeho případné další al-
ternativní využití. I případný nákup ternativní využití. I případný nákup 
takového pozemku městem, by měl takového pozemku městem, by měl 
být pro většinu zastupitelstva přija-být pro většinu zastupitelstva přija-
telný.telný.

K usnesení RM č.:158 o zvýšení K usnesení RM č.:158 o zvýšení 
nájmů je třeba podotknout, že jsou nájmů je třeba podotknout, že jsou 
i města, kde je nájemné nižší, než i města, kde je nájemné nižší, než 
vzpomínané v Lysé. Vedení měs-vzpomínané v Lysé. Vedení měs-
ta by se mělo řídit hlediskem co je ta by se mělo řídit hlediskem co je 
pro obyvatele města a město samé pro obyvatele města a město samé 
prospěšnější. Nedomnívám se, že prospěšnější. Nedomnívám se, že 
je to zvýšení nájemného ve třech je to zvýšení nájemného ve třech 
městských domech v Lysé. Byty v městských domech v Lysé. Byty v 
městských domech v Milovicích jsou městských domech v Milovicích jsou 
podinvestovány – na jejich údržbu podinvestovány – na jejich údržbu 
a modernizaci je dlouhodobě vyna-a modernizaci je dlouhodobě vyna-
kládáno méně prostředků, než kolik kládáno méně prostředků, než kolik 

činí výběr nájemného. DPS – Dům činí výběr nájemného. DPS – Dům 
s pečovatelskou službou není určen s pečovatelskou službou není určen 
pro ubytování v sociální nouzi, ale pro ubytování v sociální nouzi, ale 
kritériem má být zejména   ohled na kritériem má být zejména   ohled na 
zdravotní stav a věk žadatelů. Finanč-zdravotní stav a věk žadatelů. Finanč-
ní přínos pak nebude tak velký, aby to ní přínos pak nebude tak velký, aby to 
městskou pokladnu po hospodaření městskou pokladnu po hospodaření 
ODS postavilo na nohy. Nájemcům ODS postavilo na nohy. Nájemcům 
městských bytů, kterými jsou z vel-městských bytů, kterými jsou z vel-
ké části nízkopříjmové rodiny, pak ké části nízkopříjmové rodiny, pak 

město opět zvýší již tak vysoké životní město opět zvýší již tak vysoké životní 
náklady. V každém případě je nejprve náklady. V každém případě je nejprve 
nutné místně vymezit - specifi kovat nutné místně vymezit - specifi kovat 
kategorie bytů, protože vyšší právní kategorie bytů, protože vyšší právní 
předpis již kategorizaci v pravém slo-předpis již kategorizaci v pravém slo-
va smyslu zrušil. To se zatím nestalo va smyslu zrušil. To se zatím nestalo 
a veřejnost nebyla s detailní kategori-a veřejnost nebyla s detailní kategori-
zací seznámena.zací seznámena.

Tomáš Sedláček v. r.Tomáš Sedláček v. r.
Zastupitel KDU-ČSLZastupitel KDU-ČSL

Pokračování ze str. 20

Příprava opravy kubistické vily 
architekta Emila Králíčka v Litoli

Plni očekávání no-
vých poznatků 

o technickém o technickém 
stavu vily a stavu vily a 

plánech na její plánech na její 
opravu zajistilo na 

čtvrtek 10. 5. 2012 
v Městské knihovně 

občanské sdružení ,,Za záchranu ku-občanské sdružení ,,Za záchranu ku-
bistické vily architekta Emila Králíčka bistické vily architekta Emila Králíčka 
v Litoli“ přednášku. Hosty byli dva v Litoli“ přednášku. Hosty byli dva 
členové týmu, kteří se podíleli na vy-členové týmu, kteří se podíleli na vy-
pracování projektové dokumentace pracování projektové dokumentace 
k opravě vily (obchodní fi rma MU-k opravě vily (obchodní fi rma MU-
RUS monumenta renovamus, pro-RUS monumenta renovamus, pro-
jekce spol. s r. o.). Jejich úkolem bylo jekce spol. s r. o.). Jejich úkolem bylo 
zpracovat nejen „stavebně technický zpracovat nejen „stavebně technický 
průzkum objektu“, ale i navrhnout průzkum objektu“, ale i navrhnout 

technologický postup. Vedlejším technologický postup. Vedlejším 
produktem jejich práce byla studie produktem jejich práce byla studie 
budoucího využití vily a zahrady.budoucího využití vily a zahrady.

Návrh vycházel ze zadání vlastníka Návrh vycházel ze zadání vlastníka 
vily (obchodní fi rmy ARS Altmann vily (obchodní fi rmy ARS Altmann 
Praha spol. s r. o.), který v roce 2010 Praha spol. s r. o.), který v roce 2010 
rozvíjel spolupráci s Galerií Jaroslava rozvíjel spolupráci s Galerií Jaroslava 
Frágnera v Praze (galerie se věnuje Frágnera v Praze (galerie se věnuje 
propagaci moderní architektury). propagaci moderní architektury). 
Představou bylo v objektu zřídit do-Představou bylo v objektu zřídit do-
kumentační středisko díla Emila kumentační středisko díla Emila 
Králíčka a sezónní výstavní prostory Králíčka a sezónní výstavní prostory 
galerie (vlastník v době zadání neměl galerie (vlastník v době zadání neměl 
jasnou představu co s objektem).jasnou představu co s objektem).

Úvodní části přednášky se ujala Úvodní části přednášky se ujala 
Mgr. et Ing. Daniela Štěrbová, která Mgr. et Ing. Daniela Štěrbová, která 
se věnovala rozboru vily z pohledu se věnovala rozboru vily z pohledu Pokračování na str. 22

uspořádání interiéru a technických uspořádání interiéru a technických 
konstrukcí. V jejím příspěvku bylo konstrukcí. V jejím příspěvku bylo 
zdůrazněno, že vila byla druhým ob-zdůrazněno, že vila byla druhým ob-
jektem tohoto typu s plochou stře-jektem tohoto typu s plochou stře-
chou na území ČR (první byla Bílko-chou na území ČR (první byla Bílko-
va vila v Praze). Obdobné stavby pak va vila v Praze). Obdobné stavby pak 
v dané době nalezneme též například v dané době nalezneme též například 
v Berlíně. Prvenství litolské vile pa-v Berlíně. Prvenství litolské vile pa-
tří v tom, že její střešní konstrukce tří v tom, že její střešní konstrukce 
je beze změn nejstarší dochovanou. je beze změn nejstarší dochovanou. 
To ovšem s sebou přináší i současný To ovšem s sebou přináší i současný 
největší problém a tím je zatékání do největší problém a tím je zatékání do 
objektu. objektu. 

Právě rekonstrukci střechy, která Právě rekonstrukci střechy, která 
byla zahájena v loňském roce, se vě-byla zahájena v loňském roce, se vě-
noval druhý přednášející Ing. arch. noval druhý přednášející Ing. arch. 
Jan Vinař. Na fotografi ích představil Jan Vinař. Na fotografi ích představil 
postup prací. Jeho výklad doplnila postup prací. Jeho výklad doplnila 
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přítomná referentka MěÚ Lysá nad přítomná referentka MěÚ Lysá nad 
Labem na úseku památkové péče Labem na úseku památkové péče 
Hana Nesměráková, která uvedla, Hana Nesměráková, která uvedla, 
že v loňském roce vlastník vily obdr-že v loňském roce vlastník vily obdr-
žel dotaci 165.000,-Kč a v letošním žel dotaci 165.000,-Kč a v letošním 
roce 162.000,-Kč z fondů minister-roce 162.000,-Kč z fondů minister-
stva kultury. K přiděleným dotacím stva kultury. K přiděleným dotacím 
vlastník přidal z vlastních prostředků vlastník přidal z vlastních prostředků 
stejnou částku, a tak do konce roku stejnou částku, a tak do konce roku 
vila projde rekonstrukčními pracemi vila projde rekonstrukčními pracemi 
v celkové částce cca 700.000,- Kč. v celkové částce cca 700.000,- Kč. 
Nejedná se sice o závratné částky Nejedná se sice o závratné částky 
a všichni přítomní by jistě rádi sly-a všichni přítomní by jistě rádi sly-
šeli, že stát na opravu této kulturní šeli, že stát na opravu této kulturní 
památky přispěje více, na druhou památky přispěje více, na druhou 
stranu jsou to po dlouhé době vůbec stranu jsou to po dlouhé době vůbec 
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Na velikonoční  neděli v měsíci Na velikonoční  neděli v měsíci 
dubnu - 8. 4. 2012 TSK Dynamik dubnu - 8. 4. 2012 TSK Dynamik 
Lysá nad Labem připravil pro děti Lysá nad Labem připravil pro děti 
a rodiče Zajíčkovou párty v clubu a rodiče Zajíčkovou párty v clubu 
Calypsso.  Pro pořadatele se jednalo Calypsso.  Pro pořadatele se jednalo 
o další společenskou akci pořáda-o další společenskou akci pořáda-
nou pro děti a jejich rodiče v takto nou pro děti a jejich rodiče v takto 
velkém rozsahu. Sál byl vyzdoben velkém rozsahu. Sál byl vyzdoben 
vyrobenými dekoracemi hodícími vyrobenými dekoracemi hodícími 
se k velikonočním svátkům a prá-se k velikonočním svátkům a prá-
vě pořádané Zajíčkové párty. Sami vě pořádané Zajíčkové párty. Sami 
pořadatelé nosili zaječí uši. Příchozí pořadatelé nosili zaječí uši. Příchozí 
vítal u vchodu zajíc Bugs Bunny. vítal u vchodu zajíc Bugs Bunny. 
Nad pořádkem a cenami pro děti Nad pořádkem a cenami pro děti 
bděli dva urostlí bodigardi. Samot-bděli dva urostlí bodigardi. Samot-
né párty zahájil ofi cielně předseda né párty zahájil ofi cielně předseda 
TSK Dynamik L. Kloud. Pro děti TSK Dynamik L. Kloud. Pro děti 
byly připraveny úkoly, které měly byly připraveny úkoly, které měly 

Zajíčková párty 

Hned tu následující neděli Hned tu následující neděli 
15. 4. 2012 se uskutečnila první sou-15. 4. 2012 se uskutečnila první sou-
těž v tancích organizovaná naším těž v tancích organizovaná naším 
společenským sdružením pod ná-společenským sdružením pod ná-
zvem „Školky a školy tančí“. Soutě-zvem „Školky a školy tančí“. Soutě-
žilo se v disciplinách: Aerobik, Profi  žilo se v disciplinách: Aerobik, Profi  
aerobik, Zumbatomic Profi  zumba-aerobik, Zumbatomic Profi  zumba-
tomic, Team shou. Od devíti hodin tomic, Team shou. Od devíti hodin 
dopoledních do šestnácté odpolední dopoledních do šestnácté odpolední 
bylo k vidění na cca 150 vystoupení.bylo k vidění na cca 150 vystoupení.

Celé dopoledne bylo  věnováno Celé dopoledne bylo  věnováno 
dětem z mateřských škol a dětem dětem z mateřských škol a dětem 
1. a 2. tříd.  Mateřská školka Dráček 1. a 2. tříd.  Mateřská školka Dráček 
z Litole se své reprezentace pod vede-z Litole se své reprezentace pod vede-
ním paní ředitelky Michňové zhostila ním paní ředitelky Michňové zhostila 
výborně. Odměnou jim byl pohár ví-výborně. Odměnou jim byl pohár ví-
těze, ceny pro děti a dort.                                                            těze, ceny pro děti a dort.                                                            

Po polední přestávce pokračo-Po polední přestávce pokračo-
valy v soutěži děti z 3. až 5. a 6. až valy v soutěži děti z 3. až 5. a 6. až 
9. tříd.  Porota  se snažila   co nerych-9. tříd.  Porota  se snažila   co nerych-
leji zpracovávat údaje a vyhodnocovat. leji zpracovávat údaje a vyhodnocovat. 
Každý z jednotlivců  umístěných na 1. Každý z jednotlivců  umístěných na 1. 
až 3. místě získal madaili, dárek a di-až 3. místě získal madaili, dárek a di-
plom. Diplom byl předáván i těm, kteří plom. Diplom byl předáván i těm, kteří 
se neumístili na předních místech. se neumístili na předních místech. 
Všichni si zaslouží pochvalu. Přestávky Všichni si zaslouží pochvalu. Přestávky 
zpestřily svým vystoupením týmy TSK zpestřily svým vystoupením týmy TSK 
Dynamik Lysá nad Labem a FisKing Dynamik Lysá nad Labem a FisKing 
breakers z Mladé Boleslavi. Modero-breakers z Mladé Boleslavi. Modero-

splnit. Hod vajíčkem na cíl, namalo-splnit. Hod vajíčkem na cíl, namalo-
vat obrázek podle předlohy,  bludiště vat obrázek podle předlohy,  bludiště 
– najdi správnou cestu, najdi shodný – najdi správnou cestu, najdi shodný 
obrázek, poznej po hmatu co v pytli obrázek, poznej po hmatu co v pytli 
chytneš. Za tyto splněné úkoly na zú-chytneš. Za tyto splněné úkoly na zú-
častněné děti čekala odměna. Těsně častněné děti čekala odměna. Těsně 
po osmnácté hodině zpestřili zábavu po osmnácté hodině zpestřili zábavu 
svým vystoupením FisKing breakers svým vystoupením FisKing breakers 
z Mladé Boleslavi. Pro hladové zde z Mladé Boleslavi. Pro hladové zde 
bylo ke koupi něčeho na zub z veli-bylo ke koupi něčeho na zub z veli-
konoční kuchyně a k napití nealko-konoční kuchyně a k napití nealko-
holické nápoje. Na konec proběhlo holické nápoje. Na konec proběhlo 
vyhlášení nejhezčí masky. vyhlášení nejhezčí masky. 

Podle dění v sále a prvních ohlasů Podle dění v sále a prvních ohlasů 
zúčastněných  věřím, že se pořádaná zúčastněných  věřím, že se pořádaná 
párty všem líbila.párty všem líbila.

Luboš Kloud, předseda Luboš Kloud, předseda 
TSK Dynamik Lysá n. L.TSK Dynamik Lysá n. L.

vání se ujal pan Ladislav Fišer. Svého vání se ujal pan Ladislav Fišer. Svého 
úkolu se dle ohlasů zhostil velmi dobře.                                                                                úkolu se dle ohlasů zhostil velmi dobře.                                                                                
Chtěl bych touto cestou poděkovat Chtěl bych touto cestou poděkovat 
všem, kteří podpořili naši soutěž, všem, kteří podpořili naši soutěž, 
všem kteří se věnují dětem. Vždyť jak všem kteří se věnují dětem. Vždyť jak 
jinak bychom měli chtít, aby naše jinak bychom měli chtít, aby naše 
děti nebyly ovlivňovány negativními děti nebyly ovlivňovány negativními 
prvky ve společnosti ať jsou to drogy, prvky ve společnosti ať jsou to drogy, 
nadměrné požívání alkoholu, zlo-nadměrné požívání alkoholu, zlo-
dějské skupiny apod. než tím, že se dějské skupiny apod. než tím, že se 
jim budeme věnovat a snažit se uka-jim budeme věnovat a snažit se uka-
zovat směr, kterým by se mohly ve zovat směr, kterým by se mohly ve 
svém životě vydat a zařadit se v naší svém životě vydat a zařadit se v naší 
společnosti. Děkuji také těm, kteří se společnosti. Děkuji také těm, kteří se 
přišli podívat a svojí přítomností po-přišli podívat a svojí přítomností po-
zvedli atmosféru v průběhu soutěže. zvedli atmosféru v průběhu soutěže. 
Největší dík však patří Evě Rejma-Největší dík však patří Evě Rejma-
nové a Lucce Kloudové, které  přišly nové a Lucce Kloudové, které  přišly 
s tímto nápadem a všem, jež se přímo s tímto nápadem a všem, jež se přímo 
zapojili do dění na soutěž, Andree zapojili do dění na soutěž, Andree 
Kloudové, Gábině Hejbalové, Moni-Kloudové, Gábině Hejbalové, Moni-
ce Machuldové,  Jindřišce Mrázkové ce Machuldové,  Jindřišce Mrázkové 
a  členům poroty. a  členům poroty. 

Škoda jen, že ne všechny školky Škoda jen, že ne všechny školky 
a školy, zejména v Lysé nad Labem, a školy, zejména v Lysé nad Labem, 
poctily tuto soutěž svým týmem. poctily tuto soutěž svým týmem. 
Snad příště.Snad příště.

Luboš Kloud, předseda Luboš Kloud, předseda 
TSK Dynamik Lysá nad LabemTSK Dynamik Lysá nad Labem

Školky a školy tančí

Třetí pořádanou dubnovou akcí Třetí pořádanou dubnovou akcí 
byla „Cesta čarodějky“ v nedě-byla „Cesta čarodějky“ v nedě-
li 29.04.2012 v zámeckém parku li 29.04.2012 v zámeckém parku 
Lysá nad Labem. Přihlášené děti Lysá nad Labem. Přihlášené děti 
se mohly zúčastnit plnění úkolů na se mohly zúčastnit plnění úkolů na 
deseti stanovištích, která si pro ně deseti stanovištích, která si pro ně 
připravila děvčata TSK Dynamik připravila děvčata TSK Dynamik 
Lysá nad Labem. Děti i s rodiči si Lysá nad Labem. Děti i s rodiči si 
mohli příjemnou procházkou pro-mohli příjemnou procházkou pro-
jít upravený zámecký park a ještě jít upravený zámecký park a ještě 
se pobavit. Na každém stanovišti se pobavit. Na každém stanovišti 
na ně čekala vždy jiná čarodějni-na ně čekala vždy jiná čarodějni-

ce u níž se plnil pokaždé jiný úkol. ce u níž se plnil pokaždé jiný úkol. 
Nad celým okruhem dozoroval Nad celým okruhem dozoroval 
čaroděj s holí, který procházel par-čaroděj s holí, který procházel par-
kem a budil respekt zejména u těch kem a budil respekt zejména u těch 
menších dětí. Na závěr děti čeka-menších dětí. Na závěr děti čeka-
la odměna a ještě možnost vstu-la odměna a ještě možnost vstu-
penky na promítání fi lmu Saxana penky na promítání fi lmu Saxana 
2. v zimním kině. 2. v zimním kině. 

Poděkování všem, kteří pomohli Poděkování všem, kteří pomohli 
i těm, kteří se nebáli zúčastnit.i těm, kteří se nebáli zúčastnit.

Luboš Kloud, předseda Luboš Kloud, předseda 
TSK Dynamik Lysá nad LabemTSK Dynamik Lysá nad Labem

Cesta čarodějky
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Přírodní scenérie parku byly oživeny komplexem soch. Jsou to alego-Přírodní scenérie parku byly oživeny komplexem soch. Jsou to alego-
rické cykly soch, dnes umístěných v hlavní osové aleji, na schodišti mezi rické cykly soch, dnes umístěných v hlavní osové aleji, na schodišti mezi 
1. a 2. zámeckým parterem (pokračování v 1. tajence) prvního zámeckého par-1. a 2. zámeckým parterem (pokračování v 1. tajence) prvního zámeckého par-
teru. Tyto alegorie lze srovnat s cyklem soch na Kuksu. Liší se však námětem teru. Tyto alegorie lze srovnat s cyklem soch na Kuksu. Liší se však námětem 
a provedením. Zatímco alegorie v Kuksu zobrazují člověka a jeho (pokračová-a provedením. Zatímco alegorie v Kuksu zobrazují člověka a jeho (pokračová-
ní v 2. tajence), lyský komplex je zaměřen jinam. Ale to až v příští křížovce.ní v 2. tajence), lyský komplex je zaměřen jinam. Ale to až v příští křížovce.

M.ValiskaM.Valiska

Historie zámeckého parku

VodorovněVodorovně: - A. Ochucovat, lak, po-: - A. Ochucovat, lak, po-
trat. – trat. – B.B. 1. tajenka.1. tajenka. – C. 450 římskými  – C. 450 římskými 
číslicemi, ženské jméno, druh masivního číslicemi, ženské jméno, druh masivního 
nábytku, potomek španělských kolonizá-nábytku, potomek španělských kolonizá-
torů. – D. Sloužící k vaření, město v Egyp-torů. – D. Sloužící k vaření, město v Egyp-
tě, náš církevní hodnostář, chem. značka tě, náš církevní hodnostář, chem. značka 
Fosforu a Draslíku. – E. Latinsky „kost-Fosforu a Draslíku. – E. Latinsky „kost-
ky“, otázka 3. pádu, rudodřev, cizí zkratka ky“, otázka 3. pádu, rudodřev, cizí zkratka 
čísla. – F. Slovensky „křik“, opatrovkyně, čísla. – F. Slovensky „křik“, opatrovkyně, 
citoslovce vybídnutí (zvolání), rozdavač citoslovce vybídnutí (zvolání), rozdavač 
dárků v cizině. – G. České město, Barbora dárků v cizině. – G. České město, Barbora 
familiárně, cviky na hrazdě, pohádkový familiárně, cviky na hrazdě, pohádkový 
mravenec. – H. Šlépěj patřící ptáku drav-mravenec. – H. Šlépěj patřící ptáku drav-
ci, pět tuctů, zkr. spotřebních družstev. – ci, pět tuctů, zkr. spotřebních družstev. – I.I. 
2. tajenka.2. tajenka. – J. Záchvat choroby, poslední  – J. Záchvat choroby, poslední 
časový úsek, odplata.časový úsek, odplata.

Svisle:Svisle: - 1. Orientální cukrovinka, slo- - 1. Orientální cukrovinka, slo-
vensky „kmín“. – 2. Německy „a“, český vensky „kmín“. – 2. Německy „a“, český 
malíř, rachot střelby (bez samohlásek). malíř, rachot střelby (bez samohlásek). 

– 3. SPZ Tábora, tělní tekutina, aja. – 4. – 3. SPZ Tábora, tělní tekutina, aja. – 4. 
Ženské jméno, slovenská hora (rekreační Ženské jméno, slovenská hora (rekreační 
středisko). – 5. Televizní pořad (vyhlášení středisko). – 5. Televizní pořad (vyhlášení 
ankety televizní popularity), soustavné ankety televizní popularity), soustavné 
léčení, slovenské zvratné zájmeno. – 6. léčení, slovenské zvratné zájmeno. – 6. 
Ozvěny, postava seriálu „Nemocnice na Ozvěny, postava seriálu „Nemocnice na 
kraji města“, zkr. oddělení technické kon-kraji města“, zkr. oddělení technické kon-
troly. – 7. SPZ Mostu, kočkovitá šelma, troly. – 7. SPZ Mostu, kočkovitá šelma, 
skladba pro 3 nástroje. – 8. Hovorově skladba pro 3 nástroje. – 8. Hovorově 
„sbohem“, český básník a překladatel. – „sbohem“, český básník a překladatel. – 
9. Cizí ženské jméno, vozka, zápor. – 10. 9. Cizí ženské jméno, vozka, zápor. – 10. 
Ryba, přísl. určení místa, blábol. – 11. Ryba, přísl. určení místa, blábol. – 11. 
Třebaže, druh automobilu, lesník zasta-Třebaže, druh automobilu, lesník zasta-
rale. – 12. Plachetní člun, bezrozměrná rale. – 12. Plachetní člun, bezrozměrná 
logaritmická jednotka (v elektrotechni-logaritmická jednotka (v elektrotechni-
ce). – 13. OSEA, Ibsenovo drama, chem. ce). – 13. OSEA, Ibsenovo drama, chem. 
značka Selenu. 14. Dřív. typ čs. autobusů, značka Selenu. 14. Dřív. typ čs. autobusů, 
slovensky „před“, zkratka stroj. trakt. sta-slovensky „před“, zkratka stroj. trakt. sta-
nice. – 15. Tričko, nastavovat správný tón.nice. – 15. Tričko, nastavovat správný tón.

Pomůcka:Pomůcka: pien pien

Pokračování ze str. 21

první významné fi nance, které jsou první významné fi nance, které jsou 
ve vile smysluplně proinvestovány. ve vile smysluplně proinvestovány. 
Pokud by systém přidělování fi nancí Pokud by systém přidělování fi nancí 
vydržel ještě alespoň dva roky, byla by vydržel ještě alespoň dva roky, byla by 
střecha zajištěna na dalších minimál-střecha zajištěna na dalších minimál-
ně 30 let a tím by se havarijní stav vily ně 30 let a tím by se havarijní stav vily 
dal pokládat za zažehnaný.dal pokládat za zažehnaný.

Na závěr přednášky byly z řad ve-Na závěr přednášky byly z řad ve-
řejnosti položeny četné dotazy, které řejnosti položeny četné dotazy, které 
svědčí o velkém zájmu o danou pro-svědčí o velkém zájmu o danou pro-
blematiku. K těm zajímavějším patřil blematiku. K těm zajímavějším patřil 
například dotaz, do kterého stavební-například dotaz, do kterého stavební-
ho slohu/stylu vilu vlastně zařadit. Od-ho slohu/stylu vilu vlastně zařadit. Od-
pověď nebyla kupodivu jednoduchá. pověď nebyla kupodivu jednoduchá. 
Od kubistické architektury jsme se Od kubistické architektury jsme se 
dostali přes modernu po funkciona-dostali přes modernu po funkciona-
lismus. Mgr. et Ing. Štěrbová použila lismus. Mgr. et Ing. Štěrbová použila 
k vyjádření velmi vtipný citát inspiro-k vyjádření velmi vtipný citát inspiro-
vaný knihou o vztahu starší generace vaný knihou o vztahu starší generace 
k moderní architektuře a to: „Moderní k moderní architektuře a to: „Moderní 
monstróznost s kubistickým deko-monstróznost s kubistickým deko-
rem.“ Ing. arch. Vinař zase odvodil, že rem.“ Ing. arch. Vinař zase odvodil, že 
Bílkova vila byla spíše inspirací egypt-Bílkova vila byla spíše inspirací egypt-
skou, zatímco vila v Litoli je inspirová-skou, zatímco vila v Litoli je inspirová-
na spíše architekturou antickou.na spíše architekturou antickou.

Další dotaz se vztahoval k původ-Další dotaz se vztahoval k původ-

nosti plánů. Tady pro nás vyvstalo nosti plánů. Tady pro nás vyvstalo 
malé překvapení v tom, že oproti malé překvapení v tom, že oproti 
projektu došlo k dílčím změnám a to projektu došlo k dílčím změnám a to 
v exteriéru vily, kde měl původně být v exteriéru vily, kde měl původně být 
nástupní prostor s velkou terasou nástupní prostor s velkou terasou 
a sloupy přes obě podlaží. To bylo a sloupy přes obě podlaží. To bylo 
nahrazeno skromnějším pojetím. nahrazeno skromnějším pojetím. 
Zde pak Ing. arch. Vinař doplnil, že Zde pak Ing. arch. Vinař doplnil, že 
stávající členění pozemků a výstavba stávající členění pozemků a výstavba 
nové betonové zdi zásadně pozměni-nové betonové zdi zásadně pozměni-
ly vnímání nástupního prostoru. Ten ly vnímání nástupního prostoru. Ten 
byl původně otevřen do volného pro-byl původně otevřen do volného pro-
storu k cukrovaru a údajně byl lemo-storu k cukrovaru a údajně byl lemo-
ván alejí. Jak uvedl, je otázkou dalšího ván alejí. Jak uvedl, je otázkou dalšího 
jednání a návrhu využití vily, jak vstup jednání a návrhu využití vily, jak vstup 
s konečnou platností pojmout.s konečnou platností pojmout.

Na závěr přednášky bylo ze strany Na závěr přednášky bylo ze strany 
našeho sdružení přislíbeno, že se po-našeho sdružení přislíbeno, že se po-
kusíme pro letošní rok ve spolupráci kusíme pro letošní rok ve spolupráci 
s městem zajistit prohlídku vily. O pří-s městem zajistit prohlídku vily. O pří-
padném termínu prohlídky budeme padném termínu prohlídky budeme 
informovat v měsíčníku Listy a na na-informovat v měsíčníku Listy a na na-
šich stránkách šich stránkách http://kralickovavila.http://kralickovavila.
webnode.cz/webnode.cz/.

Za občanské sdruženíZa občanské sdružení
Stanislav SvobodaStanislav Svoboda
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V pořadí již devátý ročník míčové-V pořadí již devátý ročník míčové-
ho sedmiboje SKP Nymburk s nej-ho sedmiboje SKP Nymburk s nej-
větší pravděpodobností opět naplnil větší pravděpodobností opět naplnil 
očekávání všech účastníků turnaje očekávání všech účastníků turnaje 
a to především z hlediska plného a to především z hlediska plného 
a maximálního sportovního vytížení a maximálního sportovního vytížení 
a zahrání. Každá ze šesti zúčast-a zahrání. Každá ze šesti zúčast-
něných dvojic totiž v rámci sedmi něných dvojic totiž v rámci sedmi 
míčových sportů absolvovala pět zá-míčových sportů absolvovala pět zá-
pasů jak ve volejbalovém deblu, tak pasů jak ve volejbalovém deblu, tak 
také stolním tenise, dále nastoupila také stolním tenise, dále nastoupila 
ve třech špílech v nohejbale a líném ve třech špílech v nohejbale a líném 
tenise a nakonec zrealizovala třicet tenise a nakonec zrealizovala třicet 
basketbalových šestek, dvacet kopů basketbalových šestek, dvacet kopů 
na bránu a stejný počet fl orbalových na bránu a stejný počet fl orbalových 
nájezdů. „ Dvacet šest odehraných nájezdů. „ Dvacet šest odehraných 
špílů by jistě nadchlo, z hlediska zá-špílů by jistě nadchlo, z hlediska zá-
pasové četnosti, i těžko setově uspo-pasové četnosti, i těžko setově uspo-
kojitelného hráčského týpka, tzn. pla-kojitelného hráčského týpka, tzn. pla-
yera, který nemá nikdy dost, jakým je yera, který nemá nikdy dost, jakým je 
například známý deblový troll Bárta“, například známý deblový troll Bárta“, 
s úsměvem bonmotoval svůj hrací s úsměvem bonmotoval svůj hrací 
systém dobře naložený ředitel pove-systém dobře naložený ředitel pove-
dené sportovní akce, T. Kokojan.dené sportovní akce, T. Kokojan.

Celkový konečný triumf nakonec Celkový konečný triumf nakonec 
bez větších problémů obhájil jediný bez větších problémů obhájil jediný 
smíšený pár složený ze šikovné volej-smíšený pár složený ze šikovné volej-
balistky z Lysé nad Labem D. Bakešo-balistky z Lysé nad Labem D. Bakešo-
vé a míčového universála T. Kokojana vé a míčového universála T. Kokojana 
z SKP Nymburk. Deblový specialista z SKP Nymburk. Deblový specialista 
vyhrál s D. Bakešovou volejbal, stolní vyhrál s D. Bakešovou volejbal, stolní 
tenis a líný tenis, když v těchto spor-tenis a líný tenis, když v těchto spor-
tech neztratili ani jedinou sadu! Zku-tech neztratili ani jedinou sadu! Zku-
šení mixaři dále opanovali basketba-šení mixaři dále opanovali basketba-
lové šestky a v nohejbale brali solidní lové šestky a v nohejbale brali solidní 
druhý fl ek, což jim bohatě postačilo k druhý fl ek, což jim bohatě postačilo k 
poměrně jasnému celkovému prven-poměrně jasnému celkovému prven-
ství. Předposlední místo ve fotbale a ství. Předposlední místo ve fotbale a 
vypuštění fl orbalových nájezdů smí-vypuštění fl orbalových nájezdů smí-
šenému páru již v konečném účtování šenému páru již v konečném účtování 
nijak neuškodilo.  Na celkově druhou nijak neuškodilo.  Na celkově druhou 

příčku se nakonec protlačil houžev-příčku se nakonec protlačil houžev-
natý kousavec  P. Kavan s partnerem, natý kousavec  P. Kavan s partnerem, 
kteří solidně zabodovali ve fl orbale a kteří solidně zabodovali ve fl orbale a 
fotbale, což je v úplném turnajovém fotbale, což je v úplném turnajovém 
závěru sedmibojařského, více než závěru sedmibojařského, více než 
sedmihodinového martyria, poměr-sedmihodinového martyria, poměr-
ně nečekaně vyneslo až na konečný ně nečekaně vyneslo až na konečný 
stříbrný stupínek. Bronzové placky stříbrný stupínek. Bronzové placky 
brali šikovný L. Prchal s K. Šonkou, brali šikovný L. Prchal s K. Šonkou, 
kteří smolně ztratili absolutní stříbro kteří smolně ztratili absolutní stříbro 
až v posledních dvou sportech, když až v posledních dvou sportech, když 
kromě pokažených fotbalových kopů kromě pokažených fotbalových kopů 
zpackali i fl orbalové nájezdy, kde byli zpackali i fl orbalové nájezdy, kde byli 
o stupínek lepší než v kopané, tzn. o stupínek lepší než v kopané, tzn. 
předposlední…předposlední…

Největší zajímavostí a raritou Největší zajímavostí a raritou 
povedeného sportovního klání povedeného sportovního klání 
byl poměrně nečekaný turnajový byl poměrně nečekaný turnajový 
„comeback“ dvojice bojovných  a „comeback“ dvojice bojovných  a 
snaživých pedagogů, v podání M. snaživých pedagogů, v podání M. 
Schreyra, který na minulém klá-Schreyra, který na minulém klá-
ní udivoval všechny soupeře svojí ní udivoval všechny soupeře svojí 
bezbolestností a M. Popra, tzv.po-bezbolestností a M. Popra, tzv.po-
zitivně mlčícího muže. Návrat obou zitivně mlčícího muže. Návrat obou 
hráčských osobností byl úspěšně hráčských osobností byl úspěšně 
zrealizován po čtyřech letech, a ač-zrealizován po čtyřech letech, a ač-
koliv muž, neznající bolest, spolu s koliv muž, neznající bolest, spolu s 
ortodoxním mlčochem, své soupeře ortodoxním mlčochem, své soupeře 
notně potrápili a pozlobili, k lepší-notně potrápili a pozlobili, k lepší-
mu než pátému místu jejich abnor-mu než pátému místu jejich abnor-
mální snažení nevedlo…Díky tomu mální snažení nevedlo…Díky tomu 
se oběma frustrovaným chlapcům se oběma frustrovaným chlapcům 
brambory z roku 2008 obhájit ne-brambory z roku 2008 obhájit ne-
podařilo….podařilo….
Celkové pořadí:Celkové pořadí:
1. T. Kokojan + D. Bakešová1. T. Kokojan + D. Bakešová
2. P. Kavan + J. Peták2. P. Kavan + J. Peták
3. L. Prchal + K. Šonka3. L. Prchal + K. Šonka
4. J. Kecek + K. Repek4. J. Kecek + K. Repek
5. M. Schreyer + M. Popr.   5. M. Schreyer + M. Popr.   

Tomáš KokojanTomáš Kokojan 

Míčový sedmiboj SKP Nymburk

Každé město má rodáky, kteří se Každé město má rodáky, kteří se 
ve svém životě alespoň trochu pro-ve svém životě alespoň trochu pro-
slavili a jejich památky jsou v těchto slavili a jejich památky jsou v těchto 
městech uctívány, např. pamětními městech uctívány, např. pamětními 
deskami na jejich rodných domech. deskami na jejich rodných domech. 
V Lysé je jich několik, ale jsou i rodáci, V Lysé je jich několik, ale jsou i rodáci, 
kteří takovou desku nemají, ale jejich kteří takovou desku nemají, ale jejich 
životní pouť je také proslavila a za-životní pouť je také proslavila a za-
slouží si uznání. Dne 21.března toho-slouží si uznání. Dne 21.března toho-
to roku by se dožil stoletého výročí ro-to roku by se dožil stoletého výročí ro-
dák Viktor Heler. Mladé generaci jeho dák Viktor Heler. Mladé generaci jeho 
jméno nic neříká, ale my pamětníci jméno nic neříká, ale my pamětníci 
známe jeho osud a víme, že své rodné známe jeho osud a víme, že své rodné 
město vždy důstojně reprezentoval. město vždy důstojně reprezentoval. 
Od svého ranného mládí chodil do Od svého ranného mládí chodil do 
Sokola a právě Sokol se stal jeho osu-Sokola a právě Sokol se stal jeho osu-
dem. Již jako mladík se stal náčelní-dem. Již jako mladík se stal náčelní-
kem zdejší jednoty a až do vypuknutí kem zdejší jednoty a až do vypuknutí 
2. světové války, lyský Sokol prožíval 2. světové války, lyský Sokol prožíval 
svoji nejslavnější epochu. Okupanti svoji nejslavnější epochu. Okupanti 
zrušili Sokol, ale Viktor Heler ve své zrušili Sokol, ale Viktor Heler ve své 

činnosti nepřestal, stal se členem od-činnosti nepřestal, stal se členem od-
bojového hnutí a to mu bylo osudné. bojového hnutí a to mu bylo osudné. 
Byl zatčen a zavřen v koncentračním Byl zatčen a zavřen v koncentračním 
táboře v Terezíně. Vrátil se do Lysé v táboře v Terezíně. Vrátil se do Lysé v 
květnu 1945 a ihned byl zapojen do květnu 1945 a ihned byl zapojen do 
budování nové republiky. Zaměstná-budování nové republiky. Zaměstná-
ní ho přestěhovalo do Prahy a i zde ní ho přestěhovalo do Prahy a i zde 
pokračoval v propagaci Sokola. Stal pokračoval v propagaci Sokola. Stal 
se členem ústředního vedení Soko-se členem ústředního vedení Soko-
la, ale pak přišel rok 1948 a Sokol la, ale pak přišel rok 1948 a Sokol 
byl opět omezován a poté zrušen. byl opět omezován a poté zrušen. 
Osud Viktora Helera pokračoval, Osud Viktora Helera pokračoval, 
přišlo nové uvěznění, trest odpykával přišlo nové uvěznění, trest odpykával 
v Ilavě na Slovensku, nejhorší vězni-v Ilavě na Slovensku, nejhorší vězni-
ci minulého režimu. Po propuštění ci minulého režimu. Po propuštění 
nebyl v Lysé žádoucí a tak se usídlil nebyl v Lysé žádoucí a tak se usídlil 
v Liberci, na Lysou však nikdy ne-v Liberci, na Lysou však nikdy ne-
zapomněl. V Liberci dožil svůj život, zapomněl. V Liberci dožil svůj život, 
ale urna je uložena v rodinném hrobě ale urna je uložena v rodinném hrobě 
v Lysé nad Labem. Čest jeho památce!                                                                                                                v Lysé nad Labem. Čest jeho památce!                                                                                                                

 TJ SokolTJ Sokol

Vzpomínka na rodáka

KČT odbor Lysá n.L. je opět pořadatelem tradičníhoKČT odbor Lysá n.L. je opět pořadatelem tradičního
Dětského letního táboraDětského letního tábora

Šumava 2012 Šumava 2012 
v tábořišti Radešov u Rejštejna v turnusech – I. běh od 2. 7. dov tábořišti Radešov u Rejštejna v turnusech – I. běh od 2. 7. do
20. 7. 2012 – 19 dnů a II. běh od 20. 7. do 3. 8. 2012 – 15 dnů v jed-20. 7. 2012 – 19 dnů a II. běh od 20. 7. do 3. 8. 2012 – 15 dnů v jed-
notné ceně poukazu 3950 Kč vč. dopravy a pojištění. Rekreace rodi-notné ceně poukazu 3950 Kč vč. dopravy a pojištění. Rekreace rodi-
čů s dětmi a ostatní v termínu 4. 8. až 17. 8. 2012 v ceně pronájmu čů s dětmi a ostatní v termínu 4. 8. až 17. 8. 2012 v ceně pronájmu 
stanu 100 Kč/noc.stanu 100 Kč/noc.
Kontaktní adresa: Blažek František, Klicperova 553, 289 22  Lysá n. L.Kontaktní adresa: Blažek František, Klicperova 553, 289 22  Lysá n. L.
Tel.: 325 553 355, 602 624 593, 721 704 500, e-mail: Tel.: 325 553 355, 602 624 593, 721 704 500, e-mail: blazekfra@atlas.czblazekfra@atlas.cz
Bližší informace vč. fotogalerie najdete na stránkách Bližší informace vč. fotogalerie najdete na stránkách www.dltsumava.czwww.dltsumava.cz

Úvodním závodem v letošní sezo-Úvodním závodem v letošní sezo-
ně, důležitým pro kategorie doros-ně, důležitým pro kategorie doros-
tenecké, juniorské a seniorské bylo tenecké, juniorské a seniorské bylo 
MČR na Dlouhé dráze 14. dubna MČR na Dlouhé dráze 14. dubna 
v  Hoříně.  Zde si postup na Kontrolní v  Hoříně.  Zde si postup na Kontrolní 
závody v Račicích ve dnech 28. – 29. závody v Račicích ve dnech 28. – 29. 
dubna vybojovala ve skifu juniorek dubna vybojovala ve skifu juniorek 
Ž. Nebáznivá a B. Dvorská, dvojka Ž. Nebáznivá a B. Dvorská, dvojka 
juniorek I. Hradecká a T. Košnářová, juniorek I. Hradecká a T. Košnářová, 
ve skifu žen P. Zoubková, skif doros-ve skifu žen P. Zoubková, skif doros-
tenců L. Vrátil, dvojka dorostenek tenců L. Vrátil, dvojka dorostenek 
M. Hamerová a M. Lambertová, skif M. Hamerová a M. Lambertová, skif 
dorostenek T. Šoukalová. Na Kontrol-dorostenek T. Šoukalová. Na Kontrol-
ních závodech se poté svým výkonem ních závodech se poté svým výkonem 
– 2. místo ve fi nále B nominovala – 2. místo ve fi nále B nominovala 
Ž. Nebáznivá do posádky reprezen-Ž. Nebáznivá do posádky reprezen-
tačního dvojskifu. Tato posádka bude tačního dvojskifu. Tato posádka bude 
ve dnech 19. – 20. května na Meziná-ve dnech 19. – 20. května na Meziná-
rodní regatě v Brně bojovat o účast na rodní regatě v Brně bojovat o účast na 
Mistrovství Evropy. Dále zde potvrdili Mistrovství Evropy. Dále zde potvrdili 
své členství v SCM – sportovní cent-své členství v SCM – sportovní cent-
rum mládeže Ž. Nebáznivá, B. Dvor-rum mládeže Ž. Nebáznivá, B. Dvor-
ská, L. Vrátil, J. Ryšavý. ská, L. Vrátil, J. Ryšavý. 

Dalším závodem již pro všechny Dalším závodem již pro všechny 
kategorie byla Jarní veslařská regata kategorie byla Jarní veslařská regata 
v Neratovicích ve dnech 21. - 22. 4. v Neratovicích ve dnech 21. - 22. 4. 
Náš klub získal celkem 13 prvních Náš klub získal celkem 13 prvních 
míst v různých posádkách – žkym: míst v různých posádkách – žkym: 
Krakuvčíková N., Šoukalová A., žkys: Krakuvčíková N., Šoukalová A., žkys: 

První letošní úspěchy veslařů

Marešová E., Krumpholcová A., Ba-Marešová E., Krumpholcová A., Ba-
becová Z., Ryšavá A., Sloupová T., becová Z., Ryšavá A., Sloupová T., 
Vrátilová E., žcis:  Kudrna J., dky:  Vrátilová E., žcis:  Kudrna J., dky:  
Šoukalová T., Lambertová M., dci:  Šoukalová T., Lambertová M., dci:  
Vrátil L..Vrátil L..

Ve dnech 5. – 6. května jsme jeli do Ve dnech 5. – 6. května jsme jeli do 
Prahy na Jarní náborové závody mlá-Prahy na Jarní náborové závody mlá-
deže. Ani zde se naši veslaři v konku-deže. Ani zde se naši veslaři v konku-
renci rozhodně neztratili. Celkem renci rozhodně neztratili. Celkem 
8 prvních míst, 17 druhých míst 8 prvních míst, 17 druhých míst 
v různých kategoriích a posádkách. v různých kategoriích a posádkách. 
Barvy klubu úspěšně reprezentova-Barvy klubu úspěšně reprezentova-
li: Marešová E., Krumpholcová A., li: Marešová E., Krumpholcová A., 
Sloupová T., Vrátilová E., Babecová Sloupová T., Vrátilová E., Babecová 
Z., Ryšavá A., Krakuvčíková N., Šou-Z., Ryšavá A., Krakuvčíková N., Šou-
kalová A., Lambertová M., Šoukalo-kalová A., Lambertová M., Šoukalo-
vá T., Céza M, Michal R., Rechtig T., vá T., Céza M, Michal R., Rechtig T., 
Uvíra M., Ryšavý J., Vrátil L., Kudrna Uvíra M., Ryšavý J., Vrátil L., Kudrna 
J., Chaloupka J.. Zvláštní ocenění si J., Chaloupka J.. Zvláštní ocenění si 
zaslouží naši začátečníci Zavadil J., zaslouží naši začátečníci Zavadil J., 
Pobuda D., Havěrníková N., Pobu-Pobuda D., Havěrníková N., Pobu-
dová K., kteří podali skvělé výkony.dová K., kteří podali skvělé výkony.

Medaile z jednotlivých závodů jsou Medaile z jednotlivých závodů jsou 
zárukou pro další úspěch především zárukou pro další úspěch především 
na MČR. Všem závodníkům díky za na MČR. Všem závodníkům díky za 
jejich umístění a těm, kterým medaile jejich umístění a těm, kterým medaile 
utekla jen o pár vteřin, přejeme hodně utekla jen o pár vteřin, přejeme hodně 
úspěchů v dalších závodech.úspěchů v dalších závodech.

Naďa TlamichováNaďa Tlamichová
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!!!AKCE DO KONCE ČERVNA!!!
MASÁŽ LÁVOVÝMI KAMENY
MOB.: 605 209 856

Blíží se konec letošní sezo-Blíží se konec letošní sezo-
ny a dívky z TK Slovanu Lysá ny a dívky z TK Slovanu Lysá 
mají většinu závodů za sebou. mají většinu závodů za sebou. 
Tři předešlé měsíce pro ně byly Tři předešlé měsíce pro ně byly 
hodně náročné, závodily skoro hodně náročné, závodily skoro 
každý víkend. Když k tomu při-každý víkend. Když k tomu při-
počítáme tréninky třikrát týdně počítáme tréninky třikrát týdně 
v tělocvičně a do toho ještě ško-v tělocvičně a do toho ještě ško-
la, musíme před nimi smeknout. la, musíme před nimi smeknout. 
Vše zvládají na výbornou, máme Vše zvládají na výbornou, máme 
z nich velikou radost. Je dost z nich velikou radost. Je dost 
náročné vydat se s nimi na kaž-náročné vydat se s nimi na kaž-
dý závod. Jezdí po celé repub-dý závod. Jezdí po celé repub-
lice, ale kdo by jim nejel fandit, lice, ale kdo by jim nejel fandit, 
vždyť podpora je hodně důležitá. vždyť podpora je hodně důležitá. 
A když jim po vystoupení zatleská A když jim po vystoupení zatleská 
většina diváků, jsou nadšené.většina diváků, jsou nadšené.

Letošní závody se vydařily. Vět-Letošní závody se vydařily. Vět-
šinou dívky obsadily přední místa. šinou dívky obsadily přední místa. 
A když se někdy nedařilo, jak si A když se někdy nedařilo, jak si 
představovaly, tak to nevadí. Slu-představovaly, tak to nevadí. Slu-
níčko nesvítí každý den, občas musí níčko nesvítí každý den, občas musí 

Skvělé výsledky aerobiku TK Slovan

i sprchnout. Ale u nás pršelo oprav-i sprchnout. Ale u nás pršelo oprav-
du málo.du málo.

Ty nejstarší (Anička, Gabča, Ty nejstarší (Anička, Gabča, 
Lenka, Eliška, Kristýna, Terka) Lenka, Eliška, Kristýna, Terka) 
soutěží ve fi tness aerobiku. Na soutěží ve fi tness aerobiku. Na 
každý závod se pilně připravují. Od každý závod se pilně připravují. Od 
začátku do konce jejich skladby, je začátku do konce jejich skladby, je 
na co se dívat. Sestava je rychlá, na co se dívat. Sestava je rychlá, 
musí obsahovat všechny aerobiko-musí obsahovat všechny aerobiko-
vé prvky, ale holky to zvládají levou vé prvky, ale holky to zvládají levou 
zadní. Častokrát stojí na nejvyšším zadní. Častokrát stojí na nejvyšším 
stupínku.stupínku.

Naše juniorky (Kája, Štěpka, Naše juniorky (Kája, Štěpka, 
Romča, Kačka, Lucka, Helča, Romča, Kačka, Lucka, Helča, 
Emča, Natálka, Zuzka, Kája, Kris-Emča, Natálka, Zuzka, Kája, Kris-
týna) září se skladbou „Princové týna) září se skladbou „Princové 
jsou na draka“. Písničky z této po-jsou na draka“. Písničky z této po-

hádky zná snad každý a jen těžko si hádky zná snad každý a jen těžko si 
je nelze pobrukovat. Sestavu mají je nelze pobrukovat. Sestavu mají 
přizpůsobenou úžasně k hudbě. přizpůsobenou úžasně k hudbě. 
Kdo ji neviděl, o dost přišel. Nej-Kdo ji neviděl, o dost přišel. Nej-
lepší je konec, když se princezny lepší je konec, když se princezny 
posadí princům na klín - úplná po-posadí princům na klín - úplná po-
hádka. Už nasbíraly několik zlatých hádka. Už nasbíraly několik zlatých 
a stříbrných medailí a hodlají v tom a stříbrných medailí a hodlají v tom 
pokračovat.pokračovat.

První závody mají za sebou i ty První závody mají za sebou i ty 
nejmenší (Anička, Elenka, Janička, nejmenší (Anička, Elenka, Janička, 
Verča, Jaruška, Kačka, Markétka, Verča, Jaruška, Kačka, Markétka, 
Nelinka, Verunka, Natálka). Když Nelinka, Verunka, Natálka). Když 
obléknou své dresy, stanou se z nich obléknou své dresy, stanou se z nich 
krásná černobílá koťátka. Vzory krásná černobílá koťátka. Vzory 
mají ve starších holkách a s nadše-mají ve starších holkách a s nadše-
ním se vrhají do soutěží. Slaví svoje ním se vrhají do soutěží. Slaví svoje 
první úspěchy. první úspěchy. 

Poděkovat musíme naší trenérce Poděkovat musíme naší trenérce 
Petře Černé (momentálně šťast-Petře Černé (momentálně šťast-
né mamince svého prvního syna). né mamince svého prvního syna). 
Všem dívkám dala dohromady Všem dívkám dala dohromady 

jejich sestavy a to není vůbec jed-jejich sestavy a to není vůbec jed-
noduché. Proto si vzala letos na noduché. Proto si vzala letos na 
pomoc naší druhou trenérku Danu pomoc naší druhou trenérku Danu 
(ta má na starosti nejmenší). Pokud (ta má na starosti nejmenší). Pokud 
se chcete dozvědět víc o našem klu-se chcete dozvědět víc o našem klu-
bu, máme nové internetové stránky bu, máme nové internetové stránky 
www.fi taerobiclysa.webnode.czwww.fi taerobiclysa.webnode.cz. Je . Je 
tam spousta informací, fotografi í ze tam spousta informací, fotografi í ze 
závodů a mnoho dalšího. závodů a mnoho dalšího. 

Teď už na dívky čeká poslední zá-Teď už na dívky čeká poslední zá-
vod. Je to velké fi nále soutěže „Mistry vod. Je to velké fi nále soutěže „Mistry 
s mistry“ v Olomouci. Necháme se s mistry“ v Olomouci. Necháme se 
překvapit, jak to všechno dopadne překvapit, jak to všechno dopadne 
a držíme jim palce. Pak už budou za-a držíme jim palce. Pak už budou za-
slouženě odpočívat a užívat si prázd-slouženě odpočívat a užívat si prázd-
niny.niny.

Romana NovákováRomana Nováková

Sezóna aktivních kynologů začíná Sezóna aktivních kynologů začíná 
brzy na jaře a tak i ve Psí škole Su-brzy na jaře a tak i ve Psí škole Su-
perpes jsme rozjeli období závodů perpes jsme rozjeli období závodů 
a psích akcí hned dvoudenním a psích akcí hned dvoudenním 
kláním. V sobotu se mohli hlavně kláním. V sobotu se mohli hlavně 
začínající pejskové, miniplemena začínající pejskové, miniplemena 
a štěňátka poměřit v rychlosti a ob-a štěňátka poměřit v rychlosti a ob-
ratnosti. Těchto závodů se zúčastni-ratnosti. Těchto závodů se zúčastni-
lo 60 psovodů se svými psy různých lo 60 psovodů se svými psy různých 
plemen i neplemen.plemen i neplemen.

I naši členové a účastníci kurzů I naši členové a účastníci kurzů 
pro začátečníky využili možnosti do-pro začátečníky využili možnosti do-
mácích závodů a ověřili si v rušném mácích závodů a ověřili si v rušném 
prostředí závodů, co by pejsky naučili prostředí závodů, co by pejsky naučili 
a kde jsou jejich slabiny. Naše barvy a kde jsou jejich slabiny. Naše barvy 
hájily tradičně úspěšně naše juniorky. hájily tradičně úspěšně naše juniorky. 
Kateřina Havelková se svou kokršpa-Kateřina Havelková se svou kokršpa-
nělkou Cindy se umístily v kategorii nělkou Cindy se umístily v kategorii 
začátečníků součtem bodů na 3. mís-začátečníků součtem bodů na 3. mís-
tě, Simona Urbanová s border kolií tě, Simona Urbanová s border kolií 
v kategorii pokročilí na 3. místě, v kategorii pokročilí na 3. místě, 
Karolína Šonská s křížencem Mi-Karolína Šonská s křížencem Mi-
nim v kategorii pokročilí na 2. místě nim v kategorii pokročilí na 2. místě 
a Kristýna Šonská s Terinkou Jessie a Kristýna Šonská s Terinkou Jessie 
na 3. místě. Dospělí členové nám tak-na 3. místě. Dospělí členové nám tak-
též dělali čest, podrobné výsledky si též dělali čest, podrobné výsledky si 
můžete přečíst na stránkách Psí školy můžete přečíst na stránkách Psí školy 
www.superpes.czwww.superpes.cz.

Druhý den v neděli se sešlo na Druhý den v neděli se sešlo na 
Voříškiádu taktéž 60 pejsků. Naše Voříškiádu taktéž 60 pejsků. Naše 
Voříškiáda se konala již počtvrté Voříškiáda se konala již počtvrté 
a tak nás navštívili i pejskové z útulků a tak nás navštívili i pejskové z útulků 
a občanských sdružení, která pomá-a občanských sdružení, která pomá-
hají odloženým psům. Své svěřence hají odloženým psům. Své svěřence 
zde vystavovalo o.s. Toulavé tlapky zde vystavovalo o.s. Toulavé tlapky 
a o.s. Dogpoint. Pejskové byli roz-a o.s. Dogpoint. Pejskové byli roz-
děleni do skupin podle velikosti děleni do skupin podle velikosti 
a pohlaví, a zvláštní třídu měli a pohlaví, a zvláštní třídu měli 
i pejskové čistokrevní, ale bez ro-i pejskové čistokrevní, ale bez ro-
dokmene. Majitelé předváděli se dokmene. Majitelé předváděli se 
svými psy neuvěřitelné kousky svými psy neuvěřitelné kousky 
a tanečky, bylo opravdu velmi obtíž-a tanečky, bylo opravdu velmi obtíž-
né vybrat ty nejhezčí, nejšikovnější né vybrat ty nejhezčí, nejšikovnější 
a nejupravenější. Členové Psí školy a nejupravenější. Členové Psí školy 
předvedli ukázky psích sportů a to předvedli ukázky psích sportů a to 
vždy o přestávce mezi posuzováním vždy o přestávce mezi posuzováním 
jednotlivých tříd.jednotlivých tříd.

Celý víkend bylo hezké počasí, Celý víkend bylo hezké počasí, 
v kantýně se hřál gulášek a párky, v kantýně se hřál gulášek a párky, 
a tak si myslím, že pejskové strávili a tak si myslím, že pejskové strávili 
hezké dny se svými páníčky. Závěrem hezké dny se svými páníčky. Závěrem 
moc děkuji za sobotní posuzování moc děkuji za sobotní posuzování 
agilit Katce Chalušové, která se zhos-agilit Katce Chalušové, která se zhos-
tila své role rozhodčí na profesionální tila své role rozhodčí na profesionální 
úrovni, dále všem co přišli pomoci úrovni, dále všem co přišli pomoci 
a za nedělní posuzování pejsků naší a za nedělní posuzování pejsků naší 
porotě ve složení MuDr. Zachrdlová, porotě ve složení MuDr. Zachrdlová, 
Naďa Kopalov – zootechnička, Anež-Naďa Kopalov – zootechnička, Anež-
ka Strachová – trenérka dogdancingu ka Strachová – trenérka dogdancingu 
a Ing. Petra Vyplelová – etolog. Velké a Ing. Petra Vyplelová – etolog. Velké 
poděkování patří fi rmě na výrobu kr-poděkování patří fi rmě na výrobu kr-
miv Hills, která věnovala své výrobky miv Hills, která věnovala své výrobky 
vítězům a dárkové tašky pro každé-vítězům a dárkové tašky pro každé-
ho účastníka. Hlavní cenu, dort ve ho účastníka. Hlavní cenu, dort ve 
tvaru pejska, upekla a darovala paní tvaru pejska, upekla a darovala paní 
Kamila Kuchařová. Děkujeme také Kamila Kuchařová. Děkujeme také 
všem, kteří přispěli na útulek Skři-všem, kteří přispěli na útulek Skři-
vany (vybralo se 900 Kč), který naše vany (vybralo se 900 Kč), který naše 
Psí škola podporuje, a i všem, kteří Psí škola podporuje, a i všem, kteří 
donesli pejskům krmivo, nebo jiné donesli pejskům krmivo, nebo jiné 
pomůcky potřebné pro chov pejsků. pomůcky potřebné pro chov pejsků. 
Věřím, že se u nás všem líbilo a příští Věřím, že se u nás všem líbilo a příští 
rok se zase sejdeme v tak hojném po-rok se zase sejdeme v tak hojném po-
čtu. Výsledky a fota jsou na stránkách čtu. Výsledky a fota jsou na stránkách 
www.superpes.czwww.superpes.cz.

Romana Hanousková st.Romana Hanousková st. 

Závody agility a Voříškiáda 
O Marlenčin dort
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PSÍ SALON  www.superpes.cz
Kompletní úprava psů všech plemen

Objednávky na tel.: 720 442 381
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Klub českých turistů * Městská policie * Sbor dobrovolných hasičů Klub českých turistů * Městská policie * Sbor dobrovolných hasičů *
Farní charita * Žáci OA Lysá nad LabemFarní charita * Žáci OA Lysá nad Labem

pořádajípořádají

v sobotu dne 2.6.2012 od 13.00 hodinv sobotu dne 2.6.2012 od 13.00 hodin
v Dětském areálu v ul. Čechovav Dětském areálu v ul. Čechova

při příležitosti oslav Mezinárodního dne dětípři příležitosti oslav Mezinárodního dne dětí

Dětské odpoledneDětské odpoledne

Zveme všechny děti s rodiči k příjemnému prožití svátečního odpoledne Zveme všechny děti s rodiči k příjemnému prožití svátečního odpoledne 
plného her, sportovní zdatnosti, zručnosti, ukázek z pyrotechniky, plného her, sportovní zdatnosti, zručnosti, ukázek z pyrotechniky, 
kynologie, hasičského zásahu a další zábavy se sladkou odměnou.kynologie, hasičského zásahu a další zábavy se sladkou odměnou.

Soutěže se může přihlásit každý s max. počtem 5 fotografi í 
min. formátu 13x18 cm v barevném i černobílém provedení. 

Každý snímek musí být označen těmito údaji: 
 1. název fotografi e   
 2. jméno a příjmení autora 
 3. adresa a bydliště 

Fotografi e odevzdejte do 30. září 2012 
v Městské knihovně Lysá nad Labem.

Podrobná pravidla soutěže najdete
na webových stránkách městské knihovny

(www.knihovnalysa.cz). 
Děkujeme sponzorům fotosoutěže 

JPC Computers s.r.o.,
Elektrocentrum Skuhrovec,

restaurace Gurmán

Výherci se mohou těšit
na atraktivní ceny:

 1. místo – poukázka na nákup
zboží v hodnotě 2.000 Kč 

  v obchodě JPC Computers s.r.o.
 2. místo – poukázka na nákup

zboží v hodnotě 500 Kč 
  v obchodě Elektrocentrum Skuhrovec
 3. místo – poukázka v hodnotě 300 Kč 
  do restaurace nebo pizzerie Gurmán

Co pro Vás znamená „ráj“, a s jakým místem máte 
toto kouzelné slovo spojené? Stačí „ráj“ vyfotit 
a fotografi i zaslat nebo přinést do knihovny. 
Už teď se těšíme na Vaše 
nápady a krásné 
snímky.

16. ročník fotosoutěže
Pro milovníky fotografování jsme připravili již tradiční 
fotosoutěž, tentokrát na téma:

„Můj ráj na zemi“
                Beseda
           Martina Leschingera

Na kole za krásami 
Čech, Moravy a Slezska

KDY:
12. června 2012
v 17.30 hodin 

KDE:
Městská knihovna
Lysá nad Labem
Nad projekcí fotografi í ze 
svých cest po ČR promluví 
autor a nakladatel knihy 
Cyklovýlety po Česku Martin Leschinger. Těšit se můžeme na zajíma-
vé tipy pro naše cyklotoulky, od nenáročných tras podél vodních toků 
(Svratka, Labe, Tichá Orlice) až po horské vyjížďky na krkonošské 
Dvoračky, k šumavskému Černému jezeru nebo k přehradě Dlouhé 
Stráně v Jeseníkách. Na těchto výletech si povšimneme nejen krásné 
přírody a historických památek, ale i zajímavých lidských osudů, které 
zanechaly v jednotlivých koutech naší vlasti otisk...

Vstupné: 20 Kč


