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Pranostiky:
Je-li Jiljí (1.9.) jasný den, 
krásný podzim zvěstujem.

Na Kosmu a Damiána (26.9.) 
studeno bývá zrána

Divoké husy na odletu
– konec i babímu létu.

Po teplém září
zle se říjen tváří.
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Kaplička
sv. Jana Křtitele 

ve Staré Lysé

Na návsi mezi čtyřmi vzrostlými 
lipami se nachází čtyřboká kaplička se 
zvoničkou z poloviny 18. století. Kaple 
svým architektonickým řešením zřejmě 
vychází z nedalekých šporkovských 
staveb. Kaple je zasvěcena sv. Janu 
Křtiteli. 

Další část závodní sezóny 
a mistrovství republiky

Po úspěšném úvodu a představení našich závod-
níků na začátku sezony, kdy se nám kvalifi kovalo 
sedm členů do Sportovního centra mládeže a po ně-
kolika závodech se naši závodníci začali připravovat 
na mistrovské závody ve svých kategoriích. Součás-
tí této přípravy byly také mezinárodní závody olym-

pijských nadějí v Maďarsku, které se konaly 3. červ-
na. Na tyto prestižní závody se za Českou republi-
ku kvalifi kovala Barbora Dvorská, která reprezen-
tovala na skifu a svůj závod vyhrála. Dále jsme měli 
zastoupení ve čtyřkách dorostenců a dorostenek. 

Ředitelství Základní školy Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem zve 
všechny občany a bývalé žáky školy k návštěvě školy a prohlídce výstavy 
uspořádané u příležitosti 75. výročí otevření Masarykovy měšťanské 

školy chlapecké (13.9.1936)
Kdy se výstava koná?
Výstava bude zahájena slavnostní vernisáží pro pozvané hosty
ve středu 5. října 2011 v 16.30 hodin. Volně bude k prohlédnutí
od čtvrtka 6. října do soboty 8. října vždy od  9 do 17 hodin, 
v neděli 9. října od 9 do 15 hodin.
Kde se výstava koná?
Výstava bude instalována v přízemí Masarykovy školy na Školním náměstí 1318/14.
Co na výstavě můžete vidět?
-  barevné kopie dokumentů souvisejících s realizací stavby, například účty a faktury
-  fotografi cký materiál o stavbě a životě školy zejména před r. 1939
-  původní architektonické plány školy
-  historické školní kroniky
-  původní dokumentaci školy, např. třídní výkazy
-  ostatní dobové materiály, zachycující život v ČSR na konci 30. let 20. století, 
   např. platidla, cestovní doklady aj., vše s náležitými komentáři a vysvětlivkami
K výstavě byl vydán almanach, zachycující život školy v uvedeném období očima 
školních kronikářů. Bude jej možno zakoupit na výstavě.

Jste srdečně zváni.

Pokračování na str. 23
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Dny evropského dědictví „Poezie v krajině“
10. 9. 2011   Kostel sv. Jana Křtitele v  Lysé n. L. 13:00–14:00  Přednáška Šárky Kolářové „Movité kulturní památky 

v Lysé n. L.“ 15:00–16:00  Přednáška Petra Váchy „Zvony v Lysé nad Labem a okolí“  cca 16:30  Beseda 
s bývalým lyským zvoníkem panem Josefem Zumrem

11. 9. 2011   Zaniklá poustevna sv. Františka ve dvoreckých lesích  15:00  Výklad Marie Kořínkové o historii 
poustevny cca 15:15  THEATRUM u sv. Františka - nově objevená šporkovská báseň a čarodějné písně 
v podání divadelního souboru DUE DI KUCKUS

18. 9. 2011   Refektář bývalého kláštera augustiniánů v Lysé n. L. 15:00  Vybrané sonety Wiliama Shakespeara 
si vyslechneme v podání Pavla Soukupa. Sonety podbarví hra na loutnu.

Autobusový výlet „Krajinou básníků“ 
28. 9. 2011   Je v Čechách krajina, která inspiruje k psaní poezie? A je poezii v krajině slyšet? Kdo pojede s námi shlédne 

dramatizaci Máchova Máje v  areálu hradu Bezděz. Účinkovat bude dramatický soubor ZUŠ F. A. Šporka  
(prodej rezervací v ceně 250,-Kč v Městské knihovně Lysá n. L.)

„Antonio Vivaldi – Čtvero ročních dob s barokními sonety
2. 10. 2011   Lovecký zámeček Bon Repos na Čihadlech 16:00  Koncert komorního souboru BAROCCO SEMPRE 

GIOVANE, Iva Kramperová – housle, Alfréd Strejček – recitace (prodej lístků v ceně 200,-Kč v Městské knihovně 
Lysá n. L.,  autobusová doprava diváků z Husova nám. v ceně 30,-Kč zajištěna)

„Svatohubertská mše k výročí 2 x 720 let“
5. 11. 2011   Zámecký park a kostel sv. Jana Křtitele v Lysé n. L.  14:00  Společná výsadba stromů do sbírkové 

zahrady zámeckého parku k významným městským výročím pod patronací starosty města Jiřího Havelky, P. Pavla 
Porochnavce a dalších hostů  16:00   Svatohubertská mše za hudebního doprovodu Benešovských hornů

Zítra se bude aneb Posezení se Soňou Červenou a Janem Mikuškem
17. 11. 2011   Zámecký park a stará radnice v  Lysé n. L. 13:30  Společná výsadba stromů do sbírkové zahrady 

zámeckého parku 15:00  Posezení se Soňou Červenou a Janem Mikuškem

Tento projekt se uskutečňuje za finanční podpory Města Lysá nad Labem  a Davida Kolářského - zámeckého zahradníka.  
Mediální partner Městská knihovna Lysá nad Labem 
Bližší informace na www.polabskevariace.wz.cz

Polabské variace 2011 
„Poetický podzim“
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Jezevčík kříženec č. 30
pes, stáří 4 roky, vhodný ke starším
lidem
Biegl č. 32
fena, stáří 6 let, vhodná na zahradu 
ke starším lidem
Knírač střední kříženec č. 50
pes, stáří 1 rok, hodný, učenlivý, 
vhodný na zahradu k dětem
Německý ovčák č. 54
fena, stáří 3 roky, klidnější, bázlivá, 
vhodná na zahradu
Pinč kříženec č. 45
pes, stáří 4 roky, temperamentní, 
veselý, hravý
Kokr kříženec štěně č. 44
pes, stáří 3 měsíce, vhodný do 
rodiny s dětmi
Jezevčík č. 39
pes, stáří 2 roky, temperamentní, 
vhodný i do bytu
Kokr kříženec č. 38
fena, stáří 3 roky, vhodná do klid-
nějšího prostředí
Biegl kříženec č. 37
fena, stáří 3 roky, temperamentní, 
vhodná na zahradu, na procházky

Město Lysá nad Labem by rádo 
touto cestou poděkovalo všem 
dobrým lidem, kteří se ujali na-
šich opuštěných pejsků.  Seznam 

Hledáme nový domov pro tyto pejsky Krimi střípky
Seznam pejsků, kteří čekají 
na svého nového pána.

Kočky, kocouři a koťátka 
dle aktuální nabídky.

čtyřnohých kamarádů naleze-
ných v okolí města najdete na 
www.mestolysa.cz pod odkazem 
Listy, taktéž v měsíčním vydání 
Listů města Lysá nad Labem.

Městská policie, která zajišťuje 
odchyt toulavých psů v Lysé nad 
Labem, vždy po odchytu pejska vy-
fotí a uloží na internetové strán-
ky www.mestolysa.cz pod odka-
zem městská policie - odchycení 
psi. Tímto je umožněno občanům, 
kterým se zatoulal pes, ihned zjis-
tit, zda se nenalézá v útulku v Lysé 
nad Labem.

Adresa útulku:
VELAS, a. s.
Hrabanov 535,
pí. Čápová
tel.: 325 551 221, 723 342 174

Návštěvní doba útulku:
PO až ČT 8.00 - 13.00
PÁ 8.00 - 12.00
SO* 9.00 - 11.00
 *Každou první sobotu v měsíci.

V útulku jsou místěni i pejsci 
z jiných měst a obcí, které si můžete 
přijít prohlédnout.

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

Alena Durdanová, odbor SMI

Loupežné přepadení ve vestibulu ČD
Dne 12. 7. 2011 ve 21.30 ho-

din došlo ve vestibulu ČD k loupež-
nému přepadení, jehož obětí se stal 
48 letý muž z Milovic, který byl fyzic-
ky napaden a okraden o fi nanční ho-
tovost. Celému incidentu přihlíželi i 
svědci, kteří celou událost zpovzdá-
lí sledovali a mohli policistům pacha-
tele částečně popsat. Na základě zís-
kaného popisu, který byl předán do-
zorčí službě MP, bylo zjištěno, že tato 
osoba byla strážníkem obsluhujícím 
MKDS krátce před incidentem moni-
torována u stánku s rychlým občerst-
vením, který se nachází v blízkosti ná-
draží. Na základě vyhodnoceného zá-
znamu, byl v muži následně poznán 
23 letý muž z Milovic, který se již dru-
hý den zpovídal ze spáchaného skut-
ku policistům. Přepadeného muže, 
jenž měl krvavé zranění v obličeji, po 
prvotním ošetření převezla RZS do 
zdravotnického zařízení s podezře-
ním na zlomenou čelist. 

Soused k nezaplacení 
Dne 16. 7. 2011 ve 23.40 hodin 

přijala dozorčí služba městské poli-
cie telefonické oznámení od 36 leté-
ho muže z Husova náměstí, že má 
byt plný kouře, který vychází z vět-
rací šachty. Podezření má na souse-
da, který bydlí o patro níže a rád po-
píjí alkohol. Na místě bylo zjištěno, že 
kouř vychází od 54 letého muže byd-
lící ve třetím patře. Jelikož se stráž-
níkům nepodařilo dozvonit ani do-
bouchat na majitele bytu, dostavi-
li se na místo hasiči ze SDH Lysá 
n. L. za účelem otevření bytu. Na mís-
tě byl následně uzavřen přívod ply-
nu do bytové jednotky. Ve chvíli, kdy 
se hasiči již dostávali do bytu, ote-
vřely se náhle dveře, ve kterých se 
objevil v oblaku kouře majitel bytu. 
Muž, zjevně pod vlivem alkoholu 
a s blaženým úsměvem ve tváři při-
vítal záchranáře slovy „Co se děje?“.
Strážníci vstoupili do bytu a v kuchy-
ni zjistili, že na plynovém sporáku se 
nachází hrnec se zuhelnatělým ma-
sem. Díky všímavosti sousedů a včas-
nému zásahu záchranářů nedošlo na-
štěstí k rozšíření požáru na celý čin-
žovní dům.

Alkohol za volantem
Dne 17. 7. 2011 v 04.15 hodin 

spatřili strážníci řidiče osobního au-
tomobilu, který vjel do ulice, kde je 
dopravní značkou vjezd zakázán. 
Strážníci vozidlo o pár ulic dále za-
stavili a při projednávání dopravní-
ho přestupku zjistili, že z dechu řidi-

če je znatelně cítit alkohol. Při pro-
vedené orientační dechové zkoušce 
byla řidiči naměřena hodnota 1,3‰ 
alkoholu. Na základě tohoto zjiště-
ní byla vyrozuměna Policie ČR, kte-
rá si podnapilého 26 letého muže 
z Lysé nad Labem převzala k prove-
dení dalších opatření.

Vandalství těžkého kalibru 
Dne 19. 7. 2011 v 00.10 hodin 

zaznamenala dozorčí služba přes 
MKDS skupinu osob, která se zdr-
žovala na Husově náměstí. Při je-
jich monitorování strážník zazna-
menal jednoho z mladíků, který hází 
neznámý předmět směrem k pro-
dejně Jednoty a toto následně ješ-
tě jednou opakuje. Strážníci, kteří 
v tu dobu hlídkovali v terénu a byli na 
místo vysláni, zjistili, že před vcho-
dem do prodejny Jednota se nachá-
zí rozbitá skleněná láhev a dlažeb-
ní kostka. Bližším ohledání místa, 
zde byla nalezena výrazná stopa po-
škození rámu vchodových dveří. Je-
likož zde bylo důvodné podezření, 
že mladík měl v úmyslu poškodit ob-
jekt Jednoty, strážníci mladíka, kte-
rý se chtěl uchýlit do blízké restaura-
ce - zadrželi. Při projednávání toho-
to jednání se 19 letý mladík z Milovic 
později doznal i k rozbití dalších věcí 
v našem městě, konkrétně se jednalo 
o  meteostanici v parku v ulici Sokolská 
a rozbití skleněné výplně plastového 
okna u rodinného domu v ulici Ma-
sarykova”. Na základě těchto zjištění, 
byla věc následně předána Policii ČR 
z podezření spáchání přečinů výtržnic-
tví a poškozování cizí věci. Předběžně 
vyčíslená škoda činí cca. 25 000,- Kč. 

Kradli jízdní kola 
Dne 26. 7. 2011 krátce po 23. ho-

dině asistovali strážníci kolegům 
z Policie ČR, kteří zadrželi pachatele 
21 letého muže z Ostré, který má na 
svědomí odcizení několika jízdních 
kol a dopravního značení. Pátrání 
v souvislosti s touto trestnou čin-
ností bylo vyhlášeno i na 18 leté-
ho mladíka z Milovic, který byl hlíd-
kou městské policie zadržen ještě 
ten večer v ulici Přemyslova s dalším 
16 letým mladíkem, taktéž z Milovic, 
u kterého bylo bližším šetřením zjiš-
těno, že se v tuto dobu má nacházet 
v diagnostickém ústavu, ze které-
ho utekl. 18 letý mladík byl navíc za-
držen na dalším odcizeném jízdním 
kole. Oba mladíci byli následně pře-
dáni policistům k provedení dalších 
opatření. 

Luboš Zita, zástupce ředitele MP

PŘISTAVOVÁNÍ KONTEJNERŮ
ZÁŘÍ 2011 

Velkoobjemové kontejnery se budou přistavovat 3. sobotu 
v měsíci, tj. 17. 9. 2011 na tato stanoviště: 

místo přistavení kontejneru čas rozvozu čas svozu
U Vlečky BIO                 8.30                     10.30
Ke Skále          BIO                9.00                     11.00
Kačín               BIO                 9.30                     11.30
Čechova BIO                 10.00                    12.00    
Mlíčník BIO                  10.30                   12.30
Dvorce       1x TDO, 1x BIO               8.30               10.30
Byšičky      1x TDO, 1x BIO               9.00                     11.00
Řehačka     1x TDO, 1x BIO               9.30                     11.30
U Borku     1x TDO, 1x BIO              10.00                     12.00

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

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

Pondělí - pátek 9.00 – 17.00
Sobota  9.00 – 13.00

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

odbor SMI
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Informace z jednání rady a zastupitelstva města
V první polovině článku se vrátí-

me ještě do období před prázdnina-
mi, aby informace byly kompletní. 
Během letních měsíců se rada měs-
ta schází v intervalu 3 týdnů a za-
stupitelstvo má zasloužené volno. 
Letošní prázdninový poklid však byl 
poněkud narušen pracovním jedná-
ním části zastupitelstva o podmín-
kách, za nichž se měl konat rodinný 
festival Kefír pod širým nebem v dru-
hé polovině srpna. Problematice se 
obsáhle věnovala jak rada města, tak 
i zastupitelstvo. V době, kdy vznikají 
tyto řádky (kolem 10. srpna) je však 
už jasné, že festival nebude – organi-
zátoři akci zrušili.

13. jednání rady města se kona-
lo 28. 6. 2011. Na programu bylo 
33 bodů ke schválení. První polovina 
byla sestavena z bytových a pozem-
kových záležitostí. Shodou okolností 
se tu „sešlo“ šest volných městských 
bytů v Milovicích - Mladé, na něž se 
bude zveřejnovat záměr na uzavře-
ní nájmu. V bodu č. 13 rada schvá-
lila smlouvu o dílo na výstavbu vo-
dovodu v ulici Za Kruhovkou. Do-
davatelem je fi rma Stavokomplet, 
která ve městě provozuje vodovodní 
a kanalizační síť. Hodnota díla je 
679 tis. Kč (bez DPH), z toho 
182 tis. Kč hradí město a vět-
ší část, 497 tis. Kč, tvoří sdru-
žené fi nance 8 stavebníků, kteří
se na vodovod připojí. V bodu 
č. 16 se rozhodovalo o veřejné zakáz-
ce na opravu stropů v ZŠ Komen-
ského. V průběhu minulého školní-
ho roku došlo k několika případům 
padání omítky ze stropu učeben 
a chodeb. Rada vybírala ze 2 nabí-
dek, zakázku získala fi rma D. Šper-
ka z Poděbrad. V první etapě budou 
proklepány všechny stropy a kritic-
ká místa budou opravena. O pří-
padné montáži sádrokartonových 
podhledů bude rozhodnuto podle 
výsledku kontroly a kalkulace. Na 
akci je v rozpočtu připravena částka 
331 tis. Kč.

K bodu č. 17 se dostavili hosté – 
opakovaně se projednávala rekon-
strukce domu v Masarykově ulici 
čp. 219. Měly by zde kromě bytu 
vzniknout relativně velké prodejní 
prostory, které vyžadují podle norem 
4 parkovací místa. Po dlouhé dis-
kusi, kde se zvažovaly různé varian-
ty, jak parkovací místa zajistit, rada 
nepřistoupila na fi nanční náhradu, 
a tak je na stavebníkovi, aby návrh 
přepracoval.

Další dvě veřejné zakázky nabíd-
ly stavební práce ve školách. V bodu 

č. 18 získala zakázku na opravy in-
teriéru a zařízení v MŠ Dráček v Li-
toli fi rma p. Bezuchy z Libice nad 
Cidlinou, limitní výše zakázky je 
100 tis. Kč. K bodu č. 19 dorazily 
2 nabídky, zakázku na rekonstruk-
ci schodišť ZŠ Komenského (uvnitř 
areálu u pavilonu F a u Eurestu) zís-
kala osvědčená fi rma Proxima, a to 
za 471 tis. Kč vč. DPH. 

Zajímavý materiál byl předložen 
v bodu č. 21, kde byly předlože-
ny počty žáků 1. třídy, jak bu-
dou nastupovat do základní školy 
T.G.M. v Litoli v horizontu 5 let. 
Ze současných průměrně 20 dětí 
to bude v letech 2014 a 2015 ko-
lem 30 dětí. Celková kapacita dvou 
větších škol je však dostačující 
a jsou i rezervy pro další růst měs-
ta a počtu jeho obyvatel. Proto byla 
schválena i obecně závazná vyhláš-
ka, která stanoví spádové obvo-
dy základních škol města. V bodu 
č. 22 rada vzala na vědomí rezignaci 
pana Miroslava Pokorného na funk-
ci člena kulturní a školské komise 
a vyzvala sdružení Kulturně!, aby 
do komise navrhla jiného člena za 
svou volební stranu.

Z bloku 4 bodů z odboru sociál-
ního a zdravotního vybírám bod 
č. 26, v němž rada schválila příspě-
vek z Charitativního fondu na za-
koupení dotykového PC pro nezleti-
lého občana města, kterému techni-
ka umožní lepší komunikaci s oko-
lím.

V bodu č. 28 se rada seznámila 
s návrhem smlouvy na pořádání ro-
dinného festivalu v zámeckém par-
ku. Během téměř hodinové diskuse 
se probíraly různé pohledy na akci 
a návrhy na opatření. Nakonec se 
rada shodla na tom, že ke smlou-
vě je nutno znát i názor zastupitel-
stva, které se sejde následující den. 
Následující bod byl podstatně krat-
ší – rada pověřila pana starostu, aby 
ve spolupráci s Českou komorou ar-
chitektů připravil architektonickou 
soutěž na rekonstrukci Husova ná-
městí. 

V bodu č. 30 byla rada měs-
ta informována o možnosti zapo-
jit se do projektu trvale udržitelné-
ho rozvoje DURPaK. Do projek-
tu jsou již zapojena města Praha 
a Kolín, projekt je z větší části fi -
nancován z dotačních prostředků 
a výsledkem by měla být konkrét-
ní realizace vybrané akce v každém 
městě. Diskuse ukázala, že je po-
třeba mít o projektu více informa-
cí, a tak se k záležitosti vrátí příště. 

V bodu č. 31 se jednalo o vydává-
ní měsíčníku Listy. Redakční rada 
odpovídá za dodržení počtu stano-
vených tiskových stran tak, aby se 
náklady na Listy vešly do stanove-
ného ročního rozpočtu 200 tis. Kč.

V předposledním bodu ke schvá-
lení byla projednána úprava do-
pravní situace v Mírové ulici v Lito-
li. Z nákladních vozidel sem bude 
vjezd povolen jen dopravní obslu-
ze a rychlost po celé délce bude sta-
novena na 30 km/hod. Posledním 
bodem byl zápis z jednání doprav-
ně bezpečnostní komise, který rada 
vzala na vědomí. Závěrečná disku-
se byla krátká a týkala se především 
úklidu města.

4. zasedání zastupitelstva měs-
ta se konalo 29. 6. 2011. První čtyři 
body byly schváleny v rychlém tem-
pu a bez problémů: smlouva o zří-
zení věcného břemene s ČEZ Dis-
tribuce, fi nanční dar od LINDE+
Wiemann CZ, přijetí pozemku 25 m2

na výstavbu vodovodu, dodatek 
č. 1 ke smlouvě o dílo na výstavbu 
kanalizace. V pátém bodu schvá-
lilo zastupitelstvo pořadí nabídek 
uchazečů o veřejnou zakázku: In-
tenzifi kace čistírny odpadních vod 
Lysá nad Labem. O zakázku byl mi-
mořádný zájem, o čemž svědčí asi 
50 zadávacích dokumentací. Ve sta-
noveném termínu dorazilo 16 nabí-
dek. Hodnotící komise neměla leh-
kou práci, nabídky byly dost vyrov-
nané. Komise se během 9 týdnů se-
šla pětkrát, postupně vyloučila 4 na-
bídky a do užšího výběru postou-
pilo 5 uchazečů. Vítězem se stalo 
Sdružení Lysá s nabídkovou cenou 
68,6 mil. Kč včetně DPH. Vedoucí 
fi rmou je CGM Czech z Říčan. Vel-
mi potěšitelné je, že na tuto akci zís-
kalo město dotaci ze SFŽP ve výši 
90% uznatelných nákladů. Méně ra-
dostný (hlavně pokud jde o fi nance) 
byl další bod, v němž byla schvalo-
vána smlouva o dílo s Ústavem ar-
cheologické památkové péče Střed-
ních Čech na provedení záchran-
ného archeologického výzkumu při 
akci „Revitalizace parku na ná-
městí Bedřicha Hrozného“. Nákla-
dy na výzkum jsou limitovány část-
kou 7 mil. Kč (bez DPH) a hradit 
by je mělo podle zákona město. Pan 
Mgr. Fajmon doporučil rozdělit plat-
bu do let 2011 a 2012 a jednat jak se 
Středočeským krajem, tak s vedením 
Regionálního operačního progra-
mu, aby tyto prostředky byly kvalifi -
kovány jako dodatečné náklady pro-
jektu. S podobnou iniciativou přišel 

i pan Ing. Osvald, který informoval 
o jednání (z titulu volební strany 
TOP 09) v obdobném duchu s Mi-
nisterstvem kultury.

V bodu s č. 8 měl být projed-
nán nový jednací řád zastupi-
telstva města. Změnu iniciova-
li zastupitelé za sdružení Kultur-
ně!, ale na starostův mail dochá-
zejí další pozměňovací návrhy, 
a tak se projednání posouvá na zá-
řijové zasedání. V bodu č. 9 za-
stupitelstvo schválilo pokácení 
pěti vzrostlých stromů na náměs-
tí B. Hrozného z celkového počtu 
24 stromů. Odborný posudek 
zpracovala fi rma Arbonet z Prahy 
9. Dva stromy proti spořitelně jsou 
ve špatném zdravotním a technic-
kém stavu, a proto budou pokáce-
ny dříve, zbývající tři určené stro-
my až v období vegetačního klidu.  

Vloženým bodem bylo vystoupe-
ní zástupců společnosti, která plá-
nuje v zámeckém parku v Lysé n. L. 
uspořádat rodinný festival Kefír. Pan 
Bajer a paní Hradcová seznámili za-
stupitele s připravovaným projek-
tem. Festival je určen pro děti a do-
spělé, postavený na propojení diva-
dla a hudby. Posláním festivalu je 
aktivní kultura, kreativita, hravost, 
neagresivita. Jde o vytvoření dlou-
hodobého projektu, první ročník, 
který by měl přerůst v tradici. Po-
čet návštěvníků je limitován kapaci-
tou parku, počet vstupenek je ome-
zen. Jde o vytvoření bezpečného pro-
středí pro návštěvníky a zároveň 
i o bezpečnost památek, zejmé-
na soch. V případě, že budou oba-
vy z poškození soch, uzavřou se dvě 
hlavní cesty. Prostor bude po dobu 
akce monitorován ochrannou služ-
bou. Následovala více než hodinová 
diskuse, kde se střídaly názory pro 
a proti, vystoupili mnozí členové za-
stupitelstva i někteří přítomní ob-
čané. Pořadatelé se ocitli „v křížové 
palbě“ dotazů a námitek, odpovída-
li s přehledem, ale poukázali na kon-
frontační tón některých otázek.

Zámeckého parku se týkal i bod 
č. 10. Obsáhlou písemnou koncep-
ci “Zámecký park Lysá nad Labem, 
plán rozvoje 2011-2015“, obdrželi 
zastupitelé na dubnovém zasedání a 
požádali o dostatečnou dobu k pro-
studování.

Že času využili, ukázala více než 
půlhodinová diskuse. Pan Mgr. Fa-
jmon předložil písemné náměty: za-
jištění vody pro zámecký park, pro-
zkoumání možnosti zpoplatnění 
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vstupu do zámeckého parku, kon-
trola vstupu do zámeckého parku 
a zřízení vyhrazeného parkoviš-
tě pro autobusy. V zásadě ale pan 
Ing. Svoboda z odboru ŽP sklidil 
uznání za dobře zpracovaný materi-
ál, který byl při hlasování podpořen 
všemi 15 hlasy přítomných. 

Bod č. 11 předložil pan Mgr. Faj-
mon – návrh na alternativní spoje-
ní mezi částmi Lysá n. L. a Litol. Je-
diný přístup po silnici je nyní možný 
pouze přes železniční nadjezd, v pří-
padě neprůjezdnosti této komunika-
ce je náhradní trasa přes obce Ostrá 
a Stratov. Doporučuje jednat s vlast-
níky komunikace a pozemků kolem 
Kovony o možnosti zprůjezdnění 
silnice a případně o vykoupení po-
zemků. Pokud nebude dohoda mož-
ná, navrhl zvážit možnost vybudo-
vání nové komunikace v polích ko-
lem areálu Kovony. Dvanáctým bo-
dem bylo bezproblémové schválení 
výkupu pozemku o výměře 31 m2 za 
5 tis. Kč ve Skupově ulici, kde je vy-
budována komunikace. Posledním, 
opět dodatečně zařazeným bodem, 
byl požadavek na intervenci u Stře-
dočeského kraje ve věci Domova pro 
seniory. 

Rada města začátkem září podá 
členům zastupitelstva zprávu, jaký je 
aktuální stav věcí.

Blok informativních zpráv byl vel-
mi obsáhlý, měl 10 bodů. Hned prv-
ní z nich, týkající se zjednosměrnění 
ulic v lokalitě Kačín, v části Čecho-
vy ulice a v Tyršově ulici, vyvolal půl-
hodinovou diskusi. Jednosměrky by 
umožnily parkování tam, kde se nyní 
parkuje také, ale v rozporu s pravi-
dly silničního provozu. Pan Mgr. Ko-
řista poukázal na komplikace, kte-
ré přinášejí jednosměrné ulice cyk-
listům. Pan Mgr. Fajmon prosazuje 
uplatnění přednosti zprava v celých 
zónách. Diskusi uzavřel pan staros-
ta poukázáním na to, že jde o infor-
mativní zprávu a návrh jednosměr-
ných ulic musí být schválen Doprav-
ním inspektorátem Nymburk. Tepr-
ve pak se mohou montovat znač-
ky. Druhá zpráva se týkala parko-
vání, resp. zákazu parkování vozi-
del v úseku od železničního přejezdu 
k závodišti. Po osazení značek bu-
dou moci řidiči odstavit vozidlo pou-
ze na vyhrazeném parkovišti. Ve tře-
tí zprávě vzali zastupitelé na vědomí 
smlouvu o spolupráci při zajištění 
farmářských trhů ve městě. Podařilo 
se nalézt soulad mezi příležitostnými 
prodejci a těmi, kteří pravidelně na-
bízejí zboží na „svých“ místech. Dal-

ší zpráva byla věnována správním ří-
zením, vedeným v souvislosti s vý-
stavbou minihřiště v areálu TJ Slo-
van. Pátou zprávou byl přehled o při-
jímacích řízeních v MŠ a ZŠ v letech 
2010 a 2011. Odbor školství a kultu-
ry sklidil od Mgr. Fajmona pochvalu, 
ale také úkol podobný materiál zpra-
covávat každoročně. V šesté zprávě 
byli zastupitelé seznámeni s proná-
sledováním občanů Číny, kteří prak-
tikují meditační cvičení Falun Gong. 
K dispozici byly i petiční listy k vyjá-
dření podpory, které byly následně 
odeslány jednatelce, která toto sdru-
žení zastupuje v ČR. Sedmá zpráva 
byla věnována rozboru hospodaření 
města ke konci dubna, osmá pak při-
nesla zápis z fi nančního výboru. De-
vátou zprávu tvořily 3 zápisy z kon-
trolního výboru a k nim se rozprou-
dila diskuse, která se týkala posta-
vení a pravomocí kontrolního výbo-
ru a hovořilo se i o poskytování do-
tací a jejich vyúčtování. Kontrola do-
tací z Fondu kultury za rok 2010 by 
měla být dokončena do konce srpna 
a zpráva předložena zastupitelstvu 
7. 9. 2011.  Desátou zprávou byly ná-
vrhy termínů jednání rady a zastupi-
telstva na II. pololetí 2011. 

Diskuse k obecním záležitostem 
začala až po 22. hodině, ale ani po-
kročilý čas neubral na aktivitě disku-
tujících. Asi největší část tvořily do-
tazy a odpovědi, spojené se součas-
ností a budoucností městského kina. 
Současný provozovatel a někteří za-
stupitelé požadují, aby bylo vypsá-
no výběrové řízení na provozovate-
le pro rok 2012, protože stávající ná-
jemní smlouva končí k 31. 12. 2011. 
Kulturní akce se připravují s před-
stihem 6-12 měsíců, a pokud se tato 
doba ztratí, lze ji jen těžko dohnat. 
Pan Mgr. Fajmon poukázal na nevy-
hovující technický stav kina, nehledě 
na podmínky pro diváky a účinkují-
cí. Pan starosta uvedl, že se uvažuje 
o rekonstrukci topení, elektroinsta-
lace a sociálního zařízení, objekt po-
třebuje vymalovat. Dokud byl vlast-
níkem kina Sokol, o větších investi-
cích se ani neuvažovalo. Nyní dostá-
vají věci konkrétní podobu, ale je po-
třeba znát alespoň rámcově rozpočet 
na rok 2012.

Bloku interpelací využil pan Ing. 
Osvald, který požádal o vysvětle-
ní dění kolem rybníka Hladoměř u 
Dvorců. Na odpověď má pan staros-
ta podle zákona 1 měsíc. Po rekapi-
tulaci usnesení pan starosta zase-
dání v pozdních nočních hodinách 
ukončil. 

14. jednání rady města se ko-
nalo 19. 7. 2011. Prázdninový re-
žim se projevil „pouze“ 23 body 
ke schválení, nadpoloviční většinu 
z nich tvořily jako obvykle pozem-
kové a bytové záležitosti a věc-
ná břemena. V prvním bodu rada 
schválila posunutí termínu soutěže 
siláků STRONGMAN CUP na Hu-
sově náměstí na první sobotu v září. 
Po bodu č. 7 byl do rady přizván 
host – projektový manažer Mgr. Pe-
trtýl z Evropské projektové kancelá-
ře (EPK) a představil Projekt udrži-
telného rozvoje 2013. Do projektu 
jsou již zapojena města Praha, Ko-
lín, Český Brod, jedná se i s dalšími. 
Chtěli by připravit návrh na kom-
plexní realizaci včetně fi nancová-
ní obnovy jednoho určitého území 
v každém zapojeném městě. Z pro-
jektu vznikne manuál pro další obce 
a města, aby podle tohoto projektu 
mohla postupovat v budoucnosti. 
Realizace projektu bude zahájena 
v září příštího roku a měla by trvat 
2 roky. Rozpočet je kolem 50 mil. 
Kč, významným fi nančním zdro-
jem jsou evropské fondy a Minis-
terstvo životního prostředí, které je 
partnerem projektu. Rada se shod-
la na tom, že s projektem seznámí 
pomocí prezentačního CD ostatní 
členy zastupitelstva, takže rozhod-
nutí o zapojení města do projek-
tu by mělo padnout začátkem září. 
V bodu č. 8 přišly na řadu opět jed-
nosměrné komunikace, tentokrát 
na spodní straně Husova náměstí a 
ulic Sokolská a Legionářská. Členo-
vé rady navázali diskusí na to, co za-
znělo na téma jednosměrky na za-
stupitelstvu. Všeobecná shoda ne-
nastala, a tak se bude jednat znovu 
na příští radě. V bodu č. 10 byla pro-
jednána a schválena žádost společ-
nosti MS development o pronájem 
obecních pozemků v bývalém areá-
lu Fruty na zařízení staveniště. Cel-
kem jde o cca 10,5 tis. m2 na dobu 
13 let za roční nájemné 156 tis. Kč. 
Znění odpovídá smlouvě o smlouvě 
budoucí z roku 2008.

V bodu č. 13 se projednávaly na-
bídky zájemců o pozemek pro ga-
ráž na Jedličkově sídlišti. Nabídnu-
tá cena za 1 m2 již překročila hrani-
ci 1500 Kč. V bodu č. 19 rada města 
vzala na vědomí informativní zprá-
vu o nedostatku míst ve školní dru-
žině při ZŠ B. Hrozného. Situaci po-
může řešit paní ředitelka Mgr. Nová-
ková – otevře o 1 třídu navíc a ško-
le B. Hrozného vypomůže. Úkolem 
pro pana ředitele Mgr. Špeciána je 

projednání zvýšené kapacity druži-
ny na vlastní škole s Krajskou hygi-
enickou stanicí. V bodu č. 20 rada 
projednala žádost Výstaviště Lysá n. 
L. o snížení poplatku ze vstupného. 
Podle platné obecně závazné vyhláš-
ky činí poplatek 15% ze skutečně vy-
braného vstupného. Po diskusi rada 
rozhodla, že se k problematice příště 
vrátí. V bodu č. 21 rada vzala na vě-
domí informativní zprávu o kompe-
tencích fi nančního a kontrolního vý-
boru, orgánů zastupitelstva města. 
Zpráva bude předložena do zářijové-
ho zastupitelstva. Posledním bodem 
byl zápis z jednání stavební komise. 
Úkolem pro pana starostu je podat 
předsedovi stavební komise aktuální 
informace k obchvatu města, a to do 
konce srpna.

Závěrečná diskuse byla poměrně 
obsáhlá, týkala se stavu komunika-
cí a údržby zeleně ve městě. Hovořilo 
se také o podmínkách, za jakých pro-
běhne festival Kefír. Rada se vrátila 
i k požadavku vypsání výběrového 
řízení na provozovatele kina, to by 
mělo proběhnout během září – října. 
Současně se připraví i základní před-
stava o rekonstrukci, jak bylo řečeno 
na červnovém zastupitelstvu.

15. jednání rady města se ko-
nalo 9. 8. 2011. Počet bodů progra-
mu 38 už signalizoval, že dovolené 
končí. Z tohoto počtu bylo schvále-
no 6 zveřejnění záměrů na pronájem 
bytu, 2x nájem bytu, 1x koupě bytu, 
4x pozemkové záležitosti a 1 věcné 
břemeno.

V bodu č. 2 rada města vybíra-
la dodavatele na veřejnou zakázku 
města na úpravu chodníku na jižní 
straně Husova náměstí. Zájem pro-
jevilo 7 stavebních fi rem, v termínu 
bylo doručeno 6 nabídek. Hodnotí-
cí komise vyloučila 3 nabídky kvů-
li různým nedostatkům a z fi nálo-
vé trojice si rada vybrala nabídku od 
fi rmy K+N z Pardubic s nabídko-
vou cenou 885 tis. Kč včetně DPH. 
V dalším bodu rada města schvá-
lila pronájem místa na Husově ná-
městí panu J. Hlaváčkovi z Kostelce 
n. Č. lesy pro prodej uzenin. Prodej 
je plánován na 3 dny v pracovním 
týdnu a 1 den o víkendu, denní po-
platek podle vyhlášky je 100 Kč/m2. 

Další dva body byly věnovány sta-
vebním pracím. V bodu č. 4 rada 
schválila dodavatele chybějícího 
chodníku v délce 44 m ve Smetano-
vě ulici. O zakázku (mj. s velkým po-
dílem ruční práce) projevila zájem 
pouze jediná fi rma místního pod-
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Vážení milovníci dobrého vína,
máme za sebou další sklizeň 

a stejně jako loni pro Vás připra-
vujeme košt vína, abychom společ-
ně “posoudili”, jakýže ten uplynu-
lý ročník vlastně byl. Opět ve dvou 
dnech ochutnáme průřez produk-
cí našich spřízněných vinařů, kdy 
Vám s radostí oznamujeme, že se 
jejich řady utěšeně rozrůstají. 

A co Vás tedy vlastně čeká?
Stejně jako loni “okoštujete” při-

pravené vzorky v počtu řádově 120 
druhů, které budou znovu pře-
hledně zpracovány v katalogu, kte-
rý každý z Vás obdrží při příchodu, 
pochutnáte si na grilovaných i ji-
ných specialitách a když již poča-
sí dovolí, tak samozřejmě popijete 
čerstvý vinný burčák.    

Dále, abychom potěšili také du-
cha, tak jsme pro Vás připravili bo-
hatý kulturní program, kdy Vám 
oba dny zpříjemní živá hudba k po-
slechu a některým i k tanci. 

Tímto tedy zveme Vás všech-
ny, kdo máte rádi dobré víno a vše 
s ním spojené.

Na Vaši návštěvu se těší,
Lucie a Jaroslav Blažkovi 

Bližší info o programu na
www.vinoteka-lysa.cz nebo přímo 
ve Vinotéce.
Vinotéka Lysá nad Labem,
Husovo náměstí 22
+420 603 237 363
+420 724 242 310

III. LYSKÝ KOŠT  VÍNA
ve dnech 16.9. od 15.00 hodin
a 17.9. od 12.00 hodin

Jedním z bodů programu zastupi-
telstva města 29. 6. 2011 bylo schvá-
lení přijetí fi nančního daru 1 000 €. 
Částku poskytlo vedení fi rmy LIN-
DE+WIEMANN CZ na rozvoj part-
nerských vztahů mezi městy Břeclav 
a Lysá nad Labem. V obou městech 
má společnost své závody na výro-
bu automobilových dílů a podniková 
strategie se zaměřuje nejen na vlast-
ní výrobu, ale pečuje také o vztahy 

mezi vedením fi rmy, vedením měst 
a přispívá k bohatým partnerským 
vazbám. Díky příspěvku tak letošní 
XV. ročník Slavností hraběte Špor-
ka nabídne zase o něco pestřejší pro-
gram. Jménem členů zastupitelstva 
města děkuji jak českému, tak i ně-
meckému vedení, které sídlí v mateř-
ském závodě v Dillenburgu (SRN).

Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá nad Labem

Poděkování za fi nanční dar
nikatele p. Gumana za nabídkovou 
cenu 114 tis. Kč včetně DPH. Více 
než polovinu zakázky uhradí fi nanč-
ní dar společnosti Penny Market. 
O další zakázku – úpravu komuni-
kace v ulici Na Vysoké mezi – pro-
jevily zájem 2 fi rmy. Bude použi-
ta obdobná technologie jako při vý-
stavbě chodníku do nového sběrné-
ho dvora, tj. kamenivo, drť a zástřik 
asfaltovou suspenzí, odhadem 120 
tun. Rada zvolila fi rmu SKL Recyk-
lostav z Prahy 5 s nabídkovou cenou 
540 tis. Kč včetně DPH.

V bodu č. 20 rada projednáva-
la žádost Občanského sdružení Pro 
dětský úsměv, které úspěšně pro-
vozuje Mateřské centrum Parníček 
v ulici ČSA, čp.29 (bývalý PRI-
VUM). Rada schválila prodloužení 
nájmu o další rok včetně pronájmu 
další místnosti v I. patře. V bodu č. 
23 se rada vrátila k návrhu na směnu 
pozemků o výměře 95 m2 v blízkosti 
dostihového závodiště, která nepro-
šla na únorovém zastupitelstvu. Pol-
ní cesta je bez pochyby ve vlastnic-
tví města, ale během půl roku se ne-
podařilo zjistit vlastníka ani starého, 
ani nového mostku – Povodí Labe se 
ke stavbám nehlásí a ani v archivu se 
nepodařilo dohledat stavební doku-
mentaci. Nejlevnější variantou, jak 
uvést skutečnost do právního stavu, 
je tedy směna pozemků mezi měs-
tem a panem Palyzou. Rada navrhla 
ještě trochu dražší způsob – odkou-
pit zmíněný pozemek od pana Paly-
zy. Na zastupitelstvu tedy bude ko-
nečné rozhodnutí.

K bodu č. 24 se rozvinula živá dis-
kuse. Jedna prodejna požádala radu 
města o souhlas s užitím znaku měs-
ta na různých propagačních před-
mětech (odznaky, žetony, čepice). 
Rada konstatovala, že se jedná o ko-
merční využití a žádost neschválila. 
Prodejně budou nabídnuty propa-
gační předměty, jejichž výrobu měs-
to zajišťuje, případně se bude jednat 
o rozšíření jejich sortimentu.

Další dva body se týkaly městské-
ho kina. V prvním případě šlo o žá-
dost o rozšíření položek provozních 
nákladů, které hradí město, v dru-
hém případě si provozovatel stěžo-
val na to, že některé aktivity festiva-
lu Kefír byly plánovány i do prostoru 
letního kina, kam byly již nasmlou-
vány jiné akce. Rada se první žádos-
tí bude zabývat příště, druhý případ 
posoudila jako neoprávněnou stíž-
nost.

V bodu č. 27 se rada zabývala do-
pisem z Obchodní akademie Lysá 

nad Labem. OA požádala Středo-
český kraj (zřizovatel školy) o dota-
ci 25,1 mil. Kč na přístavbu a půdní 
vestavbu. V případě, že dotace jim 
bude „přiklepnuta“, požadují záru-
ku města, že dosavadní symbolické 
nájemné bude zachováno pro příš-
tích 20 let. Vzhledem k tak dlouho-
dobému závazku o věci rozhodne 
zastupitelstvo.

Další tři body byly podstatně jed-
nodušší – v bodu č. 28 rada schváli-
la, že restaurování kamenného sto-
lu s lavicí ze zámeckého parku pro-
vede ak. sochař pan Jiří Kačer 
z Hostivic za 49,5 tis. Kč, zakázku
na opravu křížku u rybníčku v Podě-
bradově ulici získal sochař Jan Bra-
bec z Prahy 6, a to za 65,4 tis. Kč, 
obě ceny jsou včetně DPH.

V bodu č. 30 rada schválila zvý-
šení kapacity školní družiny v ZŠ 
Hrozného z 50 na 100 dětí. V dal-
ším bodu bylo schváleno přijetí fi -
nančního daru 20 tis. Kč od jedné 
z obyvatelek Domu s pečovatelskou 
službou. Za tyto prostředky lze pro-
vést opravy, případně nakoupit ně-
jaké nové vybavení DPS.

Bod č. 32 byl věnován úpra-
vám rozpočtu, informace budou 
po schválení změn v zářijovém za-
stupitelstvu. V bodech č. 34 a 35 
rada vzala na vědomí 2 informativ-
ní zprávy – o možných dotacích pro 
obce, které zajišťují bydlení pro azy-
lanty. Druhou zprávou byla odpo-
věď Ministerstva zdravotnictví ČR 
o tom, jak je to s kouřením v předsá-
lí městského kina.

Příjemná informace zazněla 
v bodu č. 37. Středočeský kraj po-
skytl městu dotaci 50 tis. Kč na 
Houboviště a Včeloviště v zámec-
kém parku, celkové náklady byly 
menší než 65 tis. Kč. Posledním bo-
dem ke schválení bylo oznámení 
paní Mgr. Petry Hamplové, že z dů-
vodu stěhování rezignuje na man-
dát člena zastupitelstva. Informace 
o náhradníkovi bude podána na zá-
řijovém zastupitelstvu.

Na závěr pan starosta infor-
moval o tom, jak pokračují prá-
ce na stavbě nové mateřské ško-
ly v Brandlově ulici, pokročily 
i práce na náměstí B. Hrozného 
a dnešního dne, tj. 9. srpna, proběh-
ne přejímka staveniště ve Sluníčko-
vé záhradě.

16. jednání rady města se kona-
lo 23. 8. 2011, ale o tom až v příš-
tím čísle. 

Miloš Dvořák,
tajemník MěÚ Lysá nad Labem

Měření rychlosti od 1. 8. 2011
Dne 1. 8. 2011 vstoupil v platnost zákon č. 133/2011 Sb., který 

novelizuje zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komu-
nikacích. Tento zákon vrací strážníkům zpět pravomoc provádět 
měření rychlosti ve stanovených úsecích, bez nutnosti označovat 
měřené úseky dopravní značkou. Měřené úseky v Lysé nad Labem,
které jsou schváleny Policií ČR, najdete na přehledné mapě na 
webových stránkách www.mplysa.cz/mereni-rychlosti. 

Vážení obyvatelé našeho města,
z důvodu nečekaného stěhová-

ní do zcela jiného regionu České 
republiky jsem se k 31. 7. 2011 
vzdala mandátu zastupitele Měs-
ta Lysá nad Labem. Ráda bych tou-
to cestou poděkovala všem, kteří 
v podzimních volbách do zastupi-
telstva svými hlasy podpořili Ob-

Poděkování
čanskou demokratickou stranu 
i mě a umožnili mi tím v něm pra-
covat. Vaší podpory si moc vážím. 
Poděkování patří i kolegům zastu-
pitelům, kteří mě v zastupitelstvu 
mile přivítali a členům Dopravně-
bezpečnostní komise, které jsem 
byla členkou.

Petra Hamplová, ODS
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3.9. od 7.45 hodin
Šporkovský cyklistický okruhprezentace a odjezd z litolské návsi
www.spolekrodakulysa.cz3.9. od 13.50 hodin
Běh zámeckou zahradouprezentace od 12.30 hodinv zámeckém parku
denemark.jaroslav@seznam.cz6.9. od 16.30 hodin
Karel IV. – dětství a dospíváníbeseda s PaedDr. Marií Kořínkovouv Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz7.9. od 16.30 hodin
Kurz drátovánív Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz8.9.-11.9.
Domov a teplo, Polabský knižní 
veletrh, Čtyři dny se záchranáři
Dekorace 2011Výstaviště Lysá nad Labem
www.vll.cz9.9. od 19.00 hodin
Netopýří nocve farní klubovně u sv. Jana Křtitele
svoboda@mestolysa.cz9.9. od 20.00 hodin
Bez paty botykoncert v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz10.9.
3. Šporkovské čihařenívolné létání dravců na zámku Bon Repos
www.zamekbonrepos.cz10.9. od 13.00 hodin
Movité kulturní památky v Lysé n. L.přednáška v kostele sv. Jana Křtitele
www.polabskevariace.wz.cz10.9. od 15.00 hodin
Zvony v Lysé n. L. a okolípřednáška v kostele sv. Jana Křtitele
www.polabskevariace.wz.cz10.9. od 16.30 hodin
Beseda s Josefem Zumremv kostele sv. Jana Křtitele
www.polabskevariace.wz.cz10.9.
Zámecké folkování 2koncert v letním kině
tomas.brezina@seznam.cz11.9. od 15.00 hodin
Zaniklá poustevna sv. Františka 
ve dvoreckých lesíchvýklad PaedDr. Marie Kořínkové o historii poustevnyvystoupení divadelního souboru DUE DI KUCKUS
www.polabskevariace.wz.cz16.9. – 17.9.
III. Lyský košt vínaVinotéka Lysá nad Labem
www.vinoteka-lysa.cz16.9. - 18.9.
41. Celostátní výstava mláďat 
králíkůVýstaviště Lysá nad Labem
www.vll.cz

17.9. od 13.00 hodin
Orientační běh – Dvorcepřihlášky do 14.9. – pí. Benešováprezentace: restaurace Dvorce od 12 h
os.kdz@tiscali.cz17.9. od 14.00 hodin
3. ročník „Milovického Tarzana“budova kulturního domu Milovice – horolezecká stěna
www.holysa.cz17.9. od 15.00 hodin
Kudy cesta do divadlazámecká pohádka na Bon Repos
www.bonrepos.cz17.9. od 20.00 hodin
DVA – koncertkoncert v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz18.9. od 15.00 hodin
Sonety W. Shakespeara v podání 
Pavla Soukuparefektář bývalého kláštera augustiniánů
www.polabskevariace.wz.cz21.9. od 16:30 hodin
Kurz drátovánív Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz

23.9. od 16.00 hodin
Cyklojízda do Byšiček v rámci 
Evropského dne bez autstart od staré radnice
svoboda@mestolysa.cz23.9. – 25.9.
Kůň 2011Výstaviště Lysá nad Labem
www.vll.cz23.9. od 20.00 hodin
Qwil - Rock/Punk
Borky Kempelen - Rock/Pongkoncert v kině na Husově náměstí
www.luftkinoklub.cz28.9. od 7.30 hodin
Autobusový výlet “Krajinou básníků“odjezd z Husova náměstí
www.polabskevariace.wz.cz2.10. od 16.00 hodin
BAROCCO SEMPRE GIOVANE
Iva Kramperová, Alfréd Strejčekkoncert na zámku Bon Repos
www.polabskevariace.wz.cz4.10. od 16.30 hodin
Karel IV. – král a císařpřednáška PaedDr. Marie Kořínkovév Městské knihovně
www.knihovnalysa.cz5.10. od 16.30 hodin
Kurz drátovánív Městské knihovně 
www.knihovnalysa.cz6.10.- 9.10.
Zemědělec – podzim 2011
Náš chovVýstaviště Lysá nad Labem
www.vll.cz6.10. – 9.10.
Výstava k 75. výročí otevření 
Masarykovy školyv budově Masarykovy školy
www.zsbhrozneho.cz

Kulturní kalendář 9, 10 /2011

Podrobnější informace o akcích se dozvíte na webových stránkách organizátorů.

Městská knihovna Lysá nad Labem vyhlašuje

15. ročník fotosoutěže
Na tato témata:

1. „I cesta je cíl“
2. „Volný čas s knihou“
Do soutěže se může přihlásit každý s max. počtem 5 fotografi í 
na každé téma (celkem 10 fotografi í) min. formátu 13x18 cm.

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

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

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

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

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

Blahopřání

     Jan Werich:
„Život se skládá i z drobného štěstí. I z náhodného odpoledního 
setkání s milým člověkem, s nímž si můžeš a také chceš vyprávět 

až do večera.“

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

pohody a spokojenosti.
   Marcela Chloupková

98 let
Anežka Vaculová

96 let
Marie Pillerová

94 let
Lidmila Marešová

92 let
Jadwiga Veškrnová

91 let
Anna Sadílková
Marie Vesecká

90 let
Anna Mansfeldová
Václav Kubát
Marie Zimová

85 let
Jaroslav Štrobach
Antonie Černíková
Miloslav Šlechta
Bedřich Vít

80 let
Vladimír Frištenský
Vladimír Dědek
Anna Ulmanová
Jaroslav Petr
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dokáže lidem „odfi ltrovávat“ zlé sny, 
takže se všem hajá moc hezky. To 
ale nedělá radost místní vykladačce 
snů… Režijní počin vynikajícího 
kameramana F. A. Brabce je plný 
hereckých hvězd v čele s Lucií Bílou, 
Karlem Rodenem, Eliškou Balzero-
vou, Jiřím Mádlem a mnoha dalšími.
Muzikál / Česko / 2011 / 103 min.
Vstup:  volný

So 17.9. od 15.00 hodin
Šmoulové
Podíváme se do šmoulí vesničky a 
zjistíme, jak tam ti prckové žijí, a že 
jim opět po  krku jde především zlý 
čaroděj Gargamel, který s nimi má 
své temné plány.
Animovaný / Fantasy / Rodinný / USA 
/ 2011 / 102 min.
 
So 17.9.  
DVA - koncert
Pro kapelu DVA mají hudeb-
ní kritici vyhrazenou škatulku 
„nezařaditelné“ – dvojice ve složení 
Jan Kratochvíl (On) a Bára Kra-
tochvílová (Ona) zhmotňuje svoje 
originální hudební vize nesčetnými 
prostředky: svoji představu o tom, 
jak má znít tango, naplňují beat-
boxem, křehké folkové skladby 
zase opentluje klarinet. Čerpají také 
z estetiky kabaretu nebo cirkusu. 
Příběhy z vlastních světů pak pop-
isují vlastním vymyšleným jazykem 
– právě proto se pro jejich hudbu 
vžilo označení „folklor neexistu-
jících národů“. 
Vstupné: 80 Kč

Út 20.9.
Muži v naději
Komedie / Česko / 2011 / 115 min.

St 21.9. 
Jana Eyrová
Hlavní hrdinkou příběhu je mladá 
dívka, která se rozhodne získat 
nějaké životní zkušenosti tím, že se 
stane služkou v domě tajemného ale 
charismatického Edwarda Roch-
estera. Postupně se z nich stanou 
přátelé a zdá se, že by mohli být 
i něčím víc, avšak tajemství, které 
Rochester skrývá, je možná až příliš 
strašlivé... 
Romantický / Drama / Velká Bri-
tánie / USA / 2011 / 120 min.

Čt 22.9. 
JEDEN SVĚT:

   PROGRAM  9 /  2011   Husovo náměstí 25, Lysá nad Labem, mob.: 773 625 007

Začátky projekcí a akcí od 20.00 
hodin, pokud není uvedeno jinak. 
Vstupné do kina je 90 Kč, pokud 
není uvedeno jinak. Info na tel.: 
773 625 007 nebo na 602 258 582. 
Změna programu vyhrazena.

Pá 2.9.
Muži v naději
“Muži nebývají v pokušení, leda 
v naději”, odpovídal úspěšný režisér 
Jiří Vejdělek po diváckém hitu Ženy 
v pokušení na otázku, jestli natočí 
jeho pokračování, a název jeho 
dalšího fi lmu byl na světě. V  hlavních 
rolích se objeví Jiří Macháček, Bolek 
Polívka a Simona Stašová. 
Komedie / Česko / 2011 / 115 min.

So 3.9. od 15.00 hodin
Auta 2
V dalším pokračování úspěšné pix-
arovky se tentokrát Blesk McQueen 
vydává na nejprestižnější závody na 
světě, jeho kámoš Burák se ale může 
těšit na vlastní úkol -  shodou okolností 
se z něho totiž musí stát agent, na 
němž bude záležet osud celého světa. 
Animovaný / Komedie / 
Dobrodružný / USA / 2011 / 110 min.

So 3.9.
Barbar Conan
Legendární Barbar Conan je zpátky! 
Jason Momoa musí navázat na od-
kaz Arnolda Schwarzeneggera a to 
není lehký úkol. Nicméně Stephena 
Lang ukázal již v Avatarovi, že pa-
douchy zvládá bez problémů. Příběh 
se točí kolem Conanovy touhy po 
pomstě za smrt jeho rodičů. Pomsta 
se záhy změní v krutý boj za záchra-
nu národů Hyborie. 
Akční / Dobrodružný / Fantasy / USA / 
2011 / 110 min.

Po 5.9.
Win Win
Win Win je příběhem středoškol-
ského trenéra zápasu, jehož život 
se obrátí naruby v okamžiku, kdy se 
musí stát zákonným opatrovatelem 
teenagera, jenž utekl z domova.  
Paul Giamatti je zárukou kvality, 
stejně tak například Amy Ryan, jež 
má nominaci na Oscara za Gone, 
baby, gone. 
Komedie / Drama / USA / 2011 / 
106 min.
 
St 7.9.
Voda pro slony

Výpravná romance z cirkusového
prostředí 30. let minulého století 
o zakázané lásce, která se zrodí 
na magickém místě plném dobro-
družství, zázraků a nebezpečí, 
vznikla podle celosvětového kniž-
ního bestselleru Sary Gruenové. 
Hlavní role ztvárnili držitelka Os-
cara Reese Witherspoon a hvězda 
ságy Stmívání Robert Pattinson. 
Nemusíme dodávat, že Christoph 
Waltz (Hanebný pancharti) je jako 
vždy skvělý!
Drama / USA / 2011 / 121 min.

Čt 8.9. 
JEDEN SVĚT:
Vnoučata kubánské revoluce
Podle některých hlasů roste na 
Kubě nová opozice. Jsou to dnešní 
mladí lidé, kteří nemají s padesát 
let starým revolučním tažením nic 
společného a necítí k jeho idejím už 
ani sentiment svých rodičů. Vnuci 
a vnučky kubánské revoluce 
otevřeně vypráví o frustraci a depresi 
mladé generace.  O pasti, do které 
jsou castrovským režimem chy-
ceni, vypovídají ve fi lmu jak „děti 
ulice”, tak nejvýznamnější kubánští 
opoziční novináři a novinářky, mezi 
nimi perzekuovaná bloggerka Yo-
ani Sánchez, i kubánští hiphopoví 
umělci. 
Dokumentární / USA / 2010 / 
60 min.

Pá 9.9., projekce v kavárně kina 
Bez paty boty
– alternative-crust, Praha
Vstupné:  volné

So 10.9. od 16.00 a 19.00 hodin
Harry Potter a Relikvie Smrti
– 2. část 
Několik viteálů je zničeno, ale 
několik z nich stále přežívá kdesi 
ve světě. Proto může zlovolný Lord 
Voldemort (Ralph Fiennes) dál šířit 
po světě nenávist a násilí, pronásle-
dovat své nepřátele a společně se 
svými přivrženci směřovat k ov-
ládnutí světa. Naštěstí naděje na 
jeho porážku nikdy neumírá, a tak 
Harry a jeho přátelé, podporovaní 
neúnavným odbojem v Bradavicích, 
neustále pokračují v namáhavé 
cestě. Vše ale směřuje k závěrečné 
a velkolepé bitvě. 
Dobrodružný / Drama / Rodinný 
/ Fantasy / Velká Británie / USA / 
2011 / 146 min.

kinoklub

Ne 11.9. od 15.00 hodin
Mr. Popper a tučňáci  
Jim Carrey moc dobře ví, že bude mít 
za chvilku na krku padesátku. Blbý 
a blbější, Ace Ventura nebo Cable 
Guy už jsou minulostí, v novince 
Mr. Popper a tučňáci si Carrey 
zahraje chlapa, který zdědí partu 
tučňáků. Moc neví, co si s nimi počít, 
a tak se rozhodne vybudovat jim 
u sebe doma ledovou říši...
Komedie / USA / 2011 / 95 min.

Út 13.9.
Cigán
K Bohu i Ďáblovi je stejně blízko...
Narodit se tady znamená dostat 
hned do kolíbky nesmazatelný cejch. 
Vaše budoucnost tady je jasná. Není 
žádná. Uznávaný slovenský režisér 
Martin Šulík natočil nesmlouvavý 
fi lm z míst, která civilizace vyvrhla 
ze svého lůna. I přesto se i tady rodí 
lidé, kteří chtějí žít a plnit si své sny.
Drama / Slovensko / Česko / 2011 / 
107 min.

St 14.9.
Lidice
Příběh Lidic je příběhem obyčejných 
lidí, kteří se absurdní shodou náhod 
připletli do cesty dějinám. Osudy 
obyvatel Lidic přibližuje režisér Petr 
Nikolaev (A bude hůř, Báječná léta 
pod psa) skrz mezilidské vztahy, a to 
zejména lásku, která stojí na začátku 
celého příběhu. V hlavních rolích 
jako vždy vynikající Karel Roden, 
Zuzana Bydžovská, Jan Budař 
a další.
Drama / Válečný / Česko / Polsko / 
2011 / 126 min.

Čt 15.9. 
JEDEN SVĚT:
Krev v mobilech 
Napadlo vás někdy, že se ve vašem 
mobilu mohou skrývat vzácné mine-
rály potřísněné krví obětí války 
v Demokratické republice Kongo? 
A že každým zavoláním nepřímo 
podporujete největší válečný kon-
fl ikt od doby druhé světové války, 
kterému za posledních patnáct let 
padlo za oběť pět milionů lidí? 
Dokumentární / Německo / 2010 / 
82 min.

Pá 16.9., projekce v kavárně kina
V peřině
Pohádka V peřině se odehrává 
v čistírně peří, jejíž majitel zjistí, že 
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Mnozí afghánští muži vyznávají ra-
dikální islám a ctí tradici obchodu 
s manželkami mladšími o generace, 
se kterými někdy nejednají lépe než 
se psy. To je také případ šestnáctileté 
Sabere, které v sedmi letech zemřel 
otec a osvojil si ji blízký příbuzný. 
Když bylo dívce deset, prodal ji 
o čtyřicet let staršímu Tálibánci, jenž 
ji čtyřikrát přivedl do jiného stavu. 
Švédsko / 2010 / 52 min.

Pá 30.9., projekce v kavárně kina
Melancholia
Trierův typický fi lm plný témat, 
zhmotněných démonů a žádných 
jednoznačných odpovědí. Justine se 
vdává na luxusním sídle manžela své 
sestry Claire. Krásná nevěsta si pod 
bílým závojem přináší těžké šedé 
chuchvalce melancholie, které zničí 
idylickou oslavu těsně před tím, než 
se k Zemi přiblíží planeta Melan-
cholia, aby zničila i vše ostatní. Čirý 
melancholický teror (opět tak trochu 
jen pro zvané).
Drama / Sci-Fi / Thriller / Dánsko / 
Švédsko / Itálie / Francie / 2011 / 
130 min.
Vstup: volný

6.10.  Jeden svět: Solar taxi
7.10.  Studená sprcha a SO
8.10.  Session studia Podlet
11.10.  Zrození planety opic
12.10.  Pointsquartet – jazz
13.10.  Jeden svět: Šitkredit
14.10.  Alois Nebel
15.10.  Divadlo: 
 Zvěstování Bohunce
16.10.  Scared by Beauty (DAN)
19.10.  Viditený svět
21.10.  Turínský kůň
22.10.  Divadlo kámen
23.10.  Ošetřovatel
26.10. Captain America:
 První Avenger
28.10.  Season Crack - koncert
29.10.  Sakraphon night: 
 Květoslav Dolejší, 
 Postižená oblast, Noartist
 
Rezervace prostřednictvím SMS 
na tel.: 602 258 582.

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

Zločinci podle zákona 
Film je o několika čelních před-
stavitelích ruskojazyčného podsvětí, 
takzvaných vorů v zakoně. Ti musejí 
dodržovat speciální kodex - nepsané 
zákony, které vznikly ve třicátých 
letech minulého století v sovětských 
gulazích. Jejich nebývale otevřené 
výpovědi společně s archivními 
záběry z ruských věznic či ukázkami 
„mafi ánských radovánek” podávají 
velmi komplexní a ucelený pohled 
na rozvoj organizovaného zločinu 
v Rusku od perestrojky až do dnešní 
doby. 
Dokumentární / Izrael / Německo / 
Španělko / 2010 / 91 min.

Pá 23.9.,projekce v kavárně kina
Qwil– Rock/Punk, Lysá n. L., 
Borky Kempelen– Rock/Pong, 
Líbeznice 
Vstup: volný

So 24.9. 
Šéfové na zabití
Jason Bateman, Charlie Day a Ja-
son Sudeikis se snaží zabít svoje 
příšerné šéfy,  Kevina Spaceyho, Jen-
nifer Aniston a Colina Farella. Tento 
fi lm je opravdu  prvotřídní zábava, 
Seth Gordon z perfektně napsaného 
scénáře vymačkal co se dalo a smát 
se budete ještě na cestě domů...
Komedie / USA / 2011 / 98 min.

Út 27.9. 
Zkažená úča
Elizabeth Halseyová (Cameron 
Diaz) je učitelka, která by z chování 
dostala přinejmenším trojku. Pije, 
bere drogy a nemůže se dočkat, až 
si najde dobře situovaného muže, 
který se o ni postará a ona bude moci 
svou kariéru učitelky defi nitivně 
opustit. Když se s ní rozejde její 
snoubenec, vymyslí plán, jak získat  
bohatého a pohledného náhradníka 
(Justin Timberlake)...
Komedie / USA / 2011 / 92 min.

St. 28.9. od 15.00 hodin
Rio
Letní verze Doby ledové. Milý 
příběh, vydařená animace, feno-
menální hudební doprovod, spousty 
skvělých vtípků... O tom, že tento 
animák pobaví stejně tak malé děcko 
jako dospěláka, se můžete přesvěd-
čit i vy. 
Animovaný / Dobrodružný / Komedie 
/ Rodinný / USA / 2011 / 96 min.

Čt 29.9.
JEDEN SVĚT:
Manželka za 50 ovcí

M sto Lysá nad Labem, odbor životního prost edí 
 

 
 
 

Cyklojízda do Byši ek 
 

Start cyklist  je v pátek 23. zá í 2011 v 16 hodin od 
staré radnice. Jako obvykle je cíl u hasi ské zbrojnice 
v Byši kách, kde den zakon íme táborákem (ob erstvení 
s sebou). Návrat ú astník  cyklojízdy zp t je individuální. 
V p ípad  nep íznivého po así se o jízd  rozhodne na 
míst  startu. 

PŘIPRAVUJEME

M sto Lysá nad Labem, odbor životního prost edí 
eská spole nost pro ochranu netopýr  

ZO SOP Nyctalus 
 

Zvou zájemce na projekt 

 
 
 
 
 
 
 

NETOPÝ Í NOC 
 

Zahájení je p ipraveno na pátek 9. zá í 2011 
v 19 hodin ve farní klubovn  (nám. B. Hrozného . p. 7) 

(u kostela sv. Jana K titele v Lysé nad Labem) 
 

Po promítnutí dokumentárního filmu „Netopý i ve tm “ bude 
následovat malá beseda s ukázkou hendikepovaných netopýr . 
Záv r ve era bude pat it vycházce do zámeckého parku, kde 
budeme pomocí ultrazvukového detektoru „lovit“ netopýry.  
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Toulky minulostí
Karel IV. - král a císař

4. října 2011 od 16.30 hodin 
beseda s PaedDr. Marií Kořínkovou

Vstup ZDARMA!

Městská knihovna
v Lysé nad Labem
Husovo nám. 23 (budova MěÚ - přízemí) 
289 22 Lysá nad Labem, tel.: 325 55 12 55
e-mail: info@knihovnalysa.cz
www.knihovnalysa.cz

Beletrie pro dospělé:
Deník šílené matky aneb Žen-
ská vydrží jako kůň – Lecká, I. * 
Mučedník – Clements, R. * Příliš 
osobní známost – Urbaníková, E. 
* Žena v kleci – Adler-Olsen, J. * 
Pět žen Rudolfa II. – Štorkán, K. 
* Vrahova modlitba – Franklin, 
A. * Srceboly  – Monyová, S. * 
Pátý list čtyřlístku – Knitlová, J. * 
Můj život s Egyptem – Verner, M. 
* Královské spiknutí – Sullivan, 
M. J. * Kobra  – Forsyth, F. * Dru-
hý krok nikam – Procházka, J. W. 
* Odvolání – Grisham, J. * Nebez-
pečná zóna – Fielding, J. * Potí-
že v zálivu Pollensa – Christie, A. 
* Dům u tří borovic – Kőrnerová, 
H. M. * Strana štěstí aneb První 
parlamentní defenestrace – Von-
druška, V. * Návrat na Longstray 
– Zářecký, T. * Prokletí harému 
– Březinová, A. * Příliš horká čo-
koláda – Rampichová, Z. * Dům v 
temnotách – Houser, J. 
Naučná literatura pro dospělé:
Kudy z nudy – Orsáková, Š. * 
Český ráj – Koláček, L. Y., A. * 
Pozdravy z doby kamenné – Dä-
niken, E. * To jsem celý já – Ro-
sák, J. * Co s bolavými zády – 
Tanner, J. * Toulavá kamera 12 
– Toušlová, I. * Skládané hvěz-
dy na okna – Šilarová, J. * Šité 
šperky s korálků – Flerová, R. 
* Ludvík XIV. a královské rodi-

Výběr nových knih z fondu 
městské knihovny

na – Bouyer, Ch. * Posvátná mís-
ta zemí Koruny české – Dvořá-
ček, P. * Český šlechtic Franti-
šek Schwarzenberg – Škutina, V. 
* 77 výletů s dětmi přes hranice 
– Škvárová, V.
Beletrie pro děti:
Jak se stal kozel zahradníkem – 
Pospíšilová, Z. * Chaos – Ness, P. 
* Létem políbená – Lanczová, L. 
* Letadélko Jurášek – Pospíši-
lová, Z. * Rošťák Bertík – Mac-
Donald, A. * Kronika prokle-
tých zaklínačů – Garci, K. * Proč 
už kocour nemlsá – Pospíšilová, 
Z. * Inkoustová smrt – Funke, 
C. * Myší vyprávěnky pro koč-
ku – Scheffl er, U. * Jako Popelka 
– Francková, Z. * Poslední upír 
– Pike, Ch. * Michal a dinosau-
ři – Lohf, S. 
Naučná literatura pro děti:
Knížka o knížce – Mrázková, E. 
* Velké objevy – Stewart, D. E. * 
Automobily od dřevěných kol k 
superrychlým autům – Clarke, P. 
* Hledej faraony a mumie – Va-
liente, F. * O statečném rytíři Ru-
dolfovi – Huber, A.

Kurz drátování
7. a 21. září 2011 od 16.30 hodin

Pokud máte možnost, přineste si malé štípací a tvarovací kleště.
Cena kurzu včetně materiálu je 50 Kč.

Novinky ve videopůjčovně
 - DVD:
Napětí:
Tři dny ke svobodě, Obřad
Ostatní:
Život po životě, Černá labuť

Zámecké novinky 
I v letních měsících se v Domově 

Na Zámku nezahálelo, a i když nás 
léto potrápilo svým ne moc letním 
počasím, odpočívali jsme aktivně 
i pasivně.

Moc nás mrzí, že letitě plánova-
ná stavba našeho nového domova se 
za stávajících podmínek nejspíš ne-
uskuteční. My budeme doufat a pra-
covat dál. Budeme hledat jiné va-
rianty, které nám umožní realizaci 
nového domova tam, kde nebudeme 
nikomu na obtíž a překážet.

13. června jsme přijali pozvání 
z MŠ Mašinka a s našimi seniory 
asistovali při „vyřazování“ předško-
láků do jejich školního života, kte-
rý je od září čeká. Jako patroni jsme 
jim symbolicky, v podobě seriálové 
papírové květiny Létajícího Čestmí-
ra, předali poznání a vzdělanost.

Ještě v červnu, po vydařené osla-
vě našeho výročí založení domo-
va, proběhla výstava Senior – Han-
dicap 2011. Dovoluji si konsta-
tovat, že letošní stánek byl nej-
hezčí za posledních několik let 
a moc se líbil. V doprovodném pro-
gramu vystupovala naše zámec-
ká kapela v rámci Kavárničky dří-
ve narozených, kterou zde orga-
nizujeme již druhým rokem. Pro-
gram rozsvítily mažoretky ze ZŠ 
B. Hrozného, děti z MŠ Dráček 
z Litole a taktéž senioři z města 
Lysé a to v dobových kostýmech. 
V soutěži Šikovné ruce našich se-
niorů získala paní Marie Semínová 
ocenění za své vystavené výrobky.

Poslední červnový den se u nás 
v zámecké kapli uskutečnilo slav-
nostní předávání vysvědčení absol-
ventům ZŠ B. Hrozného. Vše dob-
ré do jejich dalšího studijního ži-
vota jim přišel popřát i hraběcí pár, 
F. A. Špork se svou chotí. Dojatí ro-
diče, slzy a krásné úsměvy a očeká-
vání. To vše se dalo spatřit na tvá-

řích všech přítomných. I my přejeme 
hodně štěstí a životní radosti. Tato 
akce se u nás v domově uskutečni-
la poprvé a troufám si říct, že ne na-
posledy.

První červencovou sobotu jsme 
se s naší kapelou Šporkovjankou 
přemístili do nedalekých Dvorců 
a zahráli všem přítomným v rám-
ci Poutní slavnosti – svěcení místní 
kapličky.

Navštívili jsme na lyském výsta-
višti výstavu Květy 2011 a potěšili se 
krásou vystavených exponátů.

To, že se v našem městě na náměs-
tí něco děje neuniklo ani nám a sa-
mozřejmě jsme sešli ze zámeckého 
kopce, podívat se na vykopávky spo-
jené s revitalizací a obnovou historic-
ké části města.

4. 8. 2011 jsme navštívili náš 
spřátelený domov CSM ve vinařském 
městě Mělník. Probíhala tu Kabelko-
vá slavnost. Zúčastněné domovy tu 
vystavovaly své vlastnoručně vyrobe-
né a pojmenované kabelky. Nyní tato 
výstava bude putovat po všech zúčast-
něných domovech, kde budou hodno-
ceny. Letos tato výstava doputuje do 
Lysé až nakonec a výstavu je možné 
zhlédnout od 1. do 15. října 2011.

V září nás čeká táborák ve zname-
ní rozloučení se s létem. Zahájíme 
Univerzitu volného času, navštívíme 
výstavu Domov a teplo, s našimi pře-
devším novými klienty uskutečníme 
vycházku do podzimního parku a se-
známíme je s historií lyského zámku, 
parku i města. V říjnu proběhne Den 
otevřených dveří.

Pokud se budete chtít k nám do 
domova podívat, naše dveře jsou 
Vám otevřené. 

Rádi přivítáme i jakoukoliv po-
moc. Jak dobrovolnickou tak fi nanč-
ní.

Mgr. Jiří Hendrich, ředitel
Domov Na Zámku Lysá n. L.
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V sobotu dne 18. června 2011 byla 
v prostorách bývalého augustinián-
ského kláštera, nyní sídle Státního 
okresního archivu Nymburk, zahá-
jena výstava obrazů Karla Janouška 
s názvem Poetika písma. 

Propagaci výstavy fi nančně pod-
pořilo město Lysá nad Labem. Bo-
hužel, nikdo z představitelů města 
ani místní samosprávy se vernisáže 
nezúčastnil. Výstava byla ukončena 
dne 16. července 2011.

Autor výstavy – grafi k a malíř 
Karel Janoušek – se narodil 30. říj-
na 1933 v Lysé nad Labem – Litoli.  
V roce 1936 se s rodiči odstěhoval. 
V současné době žije na severu Čech 
– v Liberci.

Karel Janoušek je členem Unie 
výtvarných umělců České republi-
ky a současně členem Unie výtvar-
ných umělců, oblastního střediska 
v Hradci Králové.

Po absolvování Střední umělec-
koprůmyslové školy v Praze se zabý-
val především propagační grafi kou 
a grafi ckou úpravou tiskovin. 

Počátkem 70. let se osamostatnil 
a věnoval se úpravě komerčních tis-
kovin, tvorbě značek, piktogramů 
a spolupráci s architekty. Současně 
se také zabýval volnou tvorbou, a je-
likož písmo, jak říká, se stalo jeho po-
sedlostí, zaměřil se na výtvarný směr 
označovaný jako lettrismus. Jedná 
se o směr, kterému není cizí vášeň 
ani hravost, přísná geometrie ani na-
rušení jeho tvaru, protože proti la-
pidárnímu tahu štětcem je písmeno 
plnohodnotným nositelem významu 
a dává dílu zcela novou formu. Autor 
rovněž vycházel z poznatku, že tiště-

Poetika písma - výstava obrazů lyského rodáka Karla Janouška

né slovo – písmeno – je nejpoužíva-
nější mediální formou sdělení. Za-
ujaly ho japonské idiogramy a sna-
žil se zpracovat litery v duchu těch-
to asijských grafém.  Postupem času 
se seznámil s jejich poetikou, a tak 
se mu otevřela cesta ke geometric-
ké abstrakci. Asijské grafémy jsou 
komponovány do čtvercové plochy 
a čtverec a jeho symbolika se pro au-
tora staly základním tvarem v jeho 
tvorbě.

V minulosti narážely práce Kar-
la Janouška na nepochopení. Ozý-
valy se názory, že jeho práce provo-
kují, pobuřují a způsobují ve veřej-
nosti rozpaky. Tyto hlasy měly prav-
du, mnohé autorovy práce skuteč-
ně provokovaly, ale pouze tehdej-
ší představitele a zástupce ofi ciál-
ní estetiky. Tyto názory proto auto-
ra nijak neiritovaly a přes veškerá 
úskalí pokračoval v cestě za svým 
cílem. Výsledkem jsou práce, kte-

ré mají netra-
diční podobu, 
není však těž-
ké jim porozu-
mět a pocho-
pit je. Jsme-li 
naladěni k sou-
zvuku s vysta-
venými pra-
cemi, rozvi-
nou naši fanta-
zii a představi-
vost. Bez vlast-
ního aktivní-
ho přístupu 
k podstatě díla 
však nepronik-
neme.

Jednotlivá díla jsou mnohdy za-
ložena na vtipném nápadu, kte-
rý využívá myšlenkovou i výtvar-
nou zkratku, symboliku barevnou 
i významovou, lapidární sdělení je 
oproštěno od dekorativních detailů. 
Autor zpracovává optický tvar pís-
men do nejrůznějších variací a po-
dob a znovu je přetváří do nových 
celků. Nedílnou součástí díla je jeho 
název, který je klíčem k dešifrování 
jeho obsahu. Tím, že se název stal 
součástí díla, zúročil autor svoje po-
znání o poetičnosti japonských gra-
fém, a tak se snaží přiblížit návštěv-
níkům výstavy také poetičnost la-
tinkových liter. 

Pro ty, kteří výstavu nenavštívi-
li, uvádím některé názvy vystave-
ných obrazů: Slunečný květ, Pro-
línání, Navršení žluté, Vincent, 
Reliéfní, Obraz černé, Faun, Bílý 
trojúhelník, Růžová nálada, Sig-
ma, Triangl, Dueto, Okruží, Úběl, 

Zóna, Dominanta, Prapor, Archi-
tektura, Dueto, Úkryt, Dispropor-
ce, Deklasace. 

Autorovým úsilím po dobu celé 
jeho tvorby bylo vyjádřit svoji 
myšlenku nejjednodušší formou. 
Tato snaha se projevuje v  nověj-
ších dílech, kdy s minimálními 
prostředky dosahuje maximální-
ho účinku. Pomocí linií, kružnic, 
diagonál a základních geometric-
kých tvarů uvolňuje svoji fantazii 
a dokazuje, že hodnota díla nemu-
sí spočívat v jeho bohaté popis-
nosti.

Mottem celé výstavy byla slova 
Karla Janouška:

 „Na různých místech světa stojí 
pomníky neznámých vojínů, známých 
osobností, dnes už neznámých politi-
ků, ale i neblaze známých diktátorů.

Nikde a nikdo doposud nepostavil 
pomník neznámým objevitelům, kteří 
jako první ovládli oheň, objevili užiteč-
nost kola či lodě, nebo vytvořili písmo. 
Tyto objevy se staly součástí dnešního 
života a naprosto nám zevšedněly.

Neumím postavit všem těmto ob-
jevitelům pomník, ale svojí pra-
cí chci vzdát poctu tvůrcům, kteří 
v minulosti vytvořili písma. Věnovali 
nám dar, který umožňuje spojit dobu 
minulou s přítomností, je prostřed-
kem na cestě poznání a umožňuje 
nám každodenní komunikaci.

S jakým výsledkem se mi daří plnit 
můj úmysl, posuďte sami.“

Vladimíra Jiřičná, 
SOA Nymburk se sídlem v Lysé n. L.

(zpracováno s využitím textů, které 
připravil autor výstavy  pan Karel 

Janoušek)

Do těchto dvou slov by se dal 
shrnout dojem, který si s sebou 
odnášeli účastníci shromáždění 
uspořádaného v Lysé nad Labem 
u příležitosti 596. výročí mučed-
nické smrti mistra Jana Husa. Při-
pravilo ho Město spolu s míst-
ním sborem Českobratrské církve 
evangelické. Oproti předchozím 
letům změnili pořadatelé dispozi-
ci a situovali pódium s řečnickým 
pultem na mírnou vyvýšeninu pro-
ti vstupní bráně do areálu. Dali tak 
prostoru hloubku a otevřeli před 
přítomnými výhled na budovu kos-
tela.

V úvodním vstupu pozdravil 
shromáždění starosta Jiří Havel-
ka. Vedle přiznání se k Janu Hu-
sovi ocenil stav areálu a poděko-

val všem, kteří o něj pečují. Vytvo-
řili tak podle něj v centru města z 
rozsáhlé kulturní památky příjem-
nou, harmonicky ztvárněnou kli-
dovou zónu. (Možná i tato sku-
tečnost přispěla k rozhodnutí, že 
ústřední cesta právě revitalizova-
ného náměstí Bedřicha Hrozného 
bude mířit k evangelickému koste-
lu.) Město je podle starosty nadá-
le připraveno tuto aktivitu místní-
ho sboru podporovat.

Hlavní projev pronesl asistent 
Filozofi cké fakulty University Kar-
lovy Jan Dobeš Ph.D. Po připome-
nutí základních historických faktů 
se věnoval některým klíčovým mo-
mentům Husovy pře. Upozornil 
například na odlišný přístup Huso-
vých koncilních soudců, kteří kau-

zu posuzovali „legalisticky“, za-
tímco Hus na ni hleděl pod zorným 
úhlem „vyšší spravedlnosti“, o kte-
rou máme podle Ježíše usilovat. 
Tato spravedlnost nespočívá pouze 
v naplnění litery zákona, ale rozho-
dující je pro ni „duch“, jehož tíh-
nutí se tato litera pokouší vyjádřit.

Slavnostní atmosféru umoc-
nil koncert skupiny Oboroh.  Pa-
mětníci si připomenuli staré pec-
ky, jako „Hospodine, pomoz“. 
V repertoáru se však objevily 
i skladby zcela nové. Některé 
z přednesených písní jako by byly 
Husovi šity na tělo. Třeba žalm 22. 
V této fázi získalo shromáždění vy-
sloveně idylickou podobu. Někte-
ří se vystavovali slunečním paprs-
kům zapadajícího slunce, jiní se 

provalovali po čerstvě posekaném 
trávníku, děti dováděly na hra-
cí věži a ctihodní kmetové slastně 
klimbali ve stínu pod ořechem.

Tečku za shromážděním učinili 
pan starosta, farář a přednášející, 
kteří položili po posledním potles-
ku na Husově náměstí kytici u paty 
Husovy busty. Účastníků se sešlo 
něco přes sto. Vedle místních, kte-
rých byla většina, přijeli lidé z Če-
lákovic, Brandýsa a Kolína. Stejně 
jako v předchozích letech se nám 
ani letos nepodařilo zvrátit mediál-
ní ignoranci tohoto státního svát-
ku. Žádný z deníků (a informovali 
jsme všechny), zprávu o shromáž-
dění nezveřejnil. To určitě vyvolává 
nejednu otázku.

Emanuel Vejnar

Inspirující a příjemný
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Děkujeme paní Součkové, vedoucí Centra sociálních služeb 
v Lysé nad Labem a celému kolektivu za zorganizování krásné-
ho setkání seniorů na soutoku Labe s Cidlinou. 

                                                                                    Manželé Veselých                                                                                                                                        

Velká vzpomínka a potěšení

Za vstřícný a zvýšený dohled nad mým domem, kde 
byly prováděny stavební úpravy. Tímto děkujeme.

rodina Křížova
 Ul. Zámecká

FIS Mladá Boleslav ve spolupráci 
s Tanečním a sportovním klubem Dynamik Lysá nad Labem 

pořádá

Taneční kurz pro dospělé
 říjen  - prosinec 2011

Pro ty dospělé, kteří se chtějí naučit základní taneční kroky nebo si 
je pouze připomenout anebo i pro ty, kdož hledají zpříjemnění pod-
zimních večerů, bude pořádán základní kurz společenských tanců 
pod vedením Ladislava Fišera v kulturním domě v Milovicích, ul. 5. 
května, a to vždy v úterý od 20.00 do 22.00 hodin. Zahajovací hodina 
bude dne 25. 10. 2011.

Ceny:
Kurzovné  pár….................................................................. 2.200 Kč
        jeden tanečník …............................................... 1.100 Kč

V ceně je zahrnuto 8 vyučovacích večerů a závěrečný ples v Benát-
kách nad Jizerou.

Přihlásit do kurzu se můžete buď na první taneční hodině nebo pro-
střednictvím našich internetových stránek www.tskdynamik.estranky.
cz a kontaktů tam uvedených. 

Úhradu je možné provést v hotovosti před zahájením první taneč-
ní hodiny nebo bezhotovostně na náš bankovní účet (bankovní spoje-
ní rovněž uvedeno na našich internetových stránkách).

 
Těšíme se na Vaši účast! A pokud se Vám budou základní taneční 

kurzy líbit, můžete se v případě Vašeho zájmu těšit zase Vy na jarní 
kurzy pro pokročilé. 

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

S počátkem nového školního 
roku začíná i nový cyklus nepo-
vinného předmětu „nábožen-
ství“. Děti se při něm seznamu-
jí s biblickými příběhy, které jim 
pomáhají vytvářet si zdravé etic-
ké postoje a vnímat i nemateriál-
ní polohy lidského bytí. V době 
rostoucího tlaku cizích kultur 
seznamuje děti s vlastní evrop-
skou myšlenkovou tradicí a vy-
tváří tak předpoklady pro to, aby 
byly v budoucnu schopny věcně 
a kvalifikovaně reagovat na vý-

zvy k mezináboženskému roz-
hovoru.

Výuku zajišťuje farář Česko-
bratrské církve evangelické, Mgr. 
Emanuel Vejnar. Pro zájemce ze 
všech škol se koná v ZŠ Bedři-
cha Hrozného vždy ve středu od 
15 hod. (V Milovicích ve středu v 
ZŠ v ul. Pionýrů od 13,50.) Nej-
snazší přihlášení je přímo u vyuču-
jícího na tel. 325 551 024 či e-mail 
lysa@evangnet.cz. Ten Vám také 
zodpoví Vaše případné dotazy.

 Emanuel Vejnar

Pozvání k výuce náboženství

Poděkování Městské policii
 v Lysé nad Labem

Osadní výbor Dvorce a Sbor 
dobrovolných hasičů Dvorce děku-
je všem, kdo se podíleli na úspěš-
né Poutní slavnosti ve Dvorcích 
2. 7. 2011, konané ke 100. výro-
čí vysvěcení dvorecké kaple ku cti 
Srdce Ježíšova.

Veliký dík patří:
-  Římskokatolické farnosti v Lysé 
 nad Labem a p. Pavlu Poroch-
 navcovi,
-  chrámovému sboru Sonus,
-  Farní charitě Lysá nad Labem, 
 jmenovitě pí. J. Labutové,
-  vedení lyského Domova na zámku,
-  hudbě “Šporkovjance” 
 a Dr. J. Kořínkovi,
-  Dobročinné obci baráčníků 
 z Lysé nad Labem a jejím taneč-
 níkům,
-  paní Haně Moravové-Merunkové 
 v roli kněžny Kinské.

Dále děkujeme sponzorům 
a dárcům:

Poděkování za spolupráci při 
přípravě slavnosti

-  Ing. Zd. Osvaldovi s chotí za
 překrásnou plastiku Krista,
-  Ing. St. Svobodovi za nádhernou 
 monstranci,
-  Ing. J. Valtrovi za úžasnou květi-
 novou výzdobu,
-  MUDr. Hulínskému a paní To-
 pinkové za zajištění projížděk 
 dětí na poníkovi,
-  panu Z. Minaříkovi za fi nanční 
 příspěvěk na dětské atrakce.

Nesmíme však zapomenout na 
Spolek rodáků a přátel města Lysá 
nad Labem, který nám ochotně za-
půjčil veliký stan pro konání diva-
dla pro děti, na pracovníky MěÚ 
v Lysé nad Labem, kteří nám po-
skytli lidi a techniku na úklid obce 
a Městské policii Lysá nad Labem 
za dohled.

Největší dík patří nadšencům 
ze Dvorců, kteří celou akci dlouho 
připravovali.

B. Bacílková

Dětský klub Fajn Vám nabízí

3 denní odpočinkový 
pobyt v Harrachově

V prostředí s nejčistším vzduchem v České republice
5. 10. – 7. 10. 2011

v penzionu Bílá voda v Harrachově
Ubytování je s plnou penzí, jídla jsou vařena z kvalitních 
surovin s přihlédnutím k častému pobytu rodin s dětmi.

Ceny za osobu a den pobytu včetně plné penze:
Dítě do 2 let bez nároku na lůžko ……........................................ 200,-
Dítě do 2 let na lůžku ………………………….............................. 350,-
Dítě od 2 do 6ti let .....…………………………............................. 370,-
Dospělí ……………………………………………………............... 600,-
Každý pokoj má vlastní koupelnu i WC

Fajn klub, Poděbradova 1707, www.klubfajn.estranky.cz           
Mobil: 777 141 243
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Dne 2. května jsme se třídou vy-
jeli na týden do STŘediska Ekolo-
gické Výchovy Libereckého Kra-
je zkráceně STŘEVLIK. Měli jsme 
zařízený program jménem Mo-
zaika Země. Vyrazili jsme v 9 ho-
din od nádraží v Lysé nad Labem 
a přijeli jsme na místo před obě-
dem. Ubytovali jsme se a po obědě 
nám začal program. Prošli jsme se 
po areálu a prohlédli jsme si eko-
farmu. Během týdne jsme se do-
zvěděli spoustu zajímavých věcí 
ze světa ekologie např. o závislos-
ti hospodářských zvířat na lidech, 
jak to chodí ve velkochovech, vy-
počítali jsme si naši ekologickou 
stopu a někteří se divili výsledku. 
Náš pobyt nebyl jen o práci, ale 
i o zábavě. Lektoři si pro nás při-
pravili spoustu zábavných aktivit, 
došli jsme si na pizzu a dokonce 
jsme se koulovali, protože v úterý 
sněžilo. V pátek po obědě jsme na-
ložili kufry a vydali se domů. Nyní 
jsme zpět ve škole a za sebe mohu 
říci: „Hned bych se tam vrátila.“

Alena Hanušová, 1. G

Dne 2.5. z Lysé nad Labem od-
jel autobus s 1.G do Oldřichova 
v Hájích. Žáci prožili nádherný týden 
v ekocentru STŘEVLIK. Bylo zce-
la nemožné se zde nudit. Každou 
hodinu, každou minutu měli co dě-
lat. Dozvěděli se spoustu zajíma-
vých věcí, které se jim určitě budou 
do života hodit. Nadměrné množ-
ství aktivit, které žáci vyzkoušeli, po-
bavilo nejen je, ale také učitele, kte-
ří ochotně jeli s nimi jako vytrénova-
ný dozor s mnohaletými zkušenost-
mi. Mohli si zde vyzkoušet mnoho 
věcí jako například třídit odpad, za-
žít pocity slepic zavřených v kleci, 
otestovat své smysly, pozorovat spe-
ciální lupou i to, co pouhým okem 
nespatříte. Celý pobyt v ekocentru 
byl zároveň zábavný a poučný. Ko-
nec pobytu ukončili žáci společně 
u táboráku a nazpět odjížděli všichni 
s úsměvy na tvářích.

Jana Nováková, 1. G

Naše třída 1. G se zúčastnila akce 
STŘEVLIK s programem Mozaika 
Země. Jídlo bylo výtečné, progra-
my rovněž a o zábavu bylo posta-
ráno. Pár dnů nám nepřálo počasí, 
ale nakonec to byl báječný zážitek. 
Středisko bylo nádherně a ekologic-
ky zařízeno tak, že využívalo solární 
energii. Střechy domů byly vyrobeny 
tak, aby na nich mohli žít jak ptáčci, 
tak i broučci. Byly totiž porostlé trá-
vou. Na farmě chovali různá hospo-
dářská zvířata např. prase Edu, což 
bylo moje nejoblíbenější zvíře, kozy 
a ovce. V malé podzemní labora-
toři měli spoustu přírodních vzor-
ků, brouky, mechy, kusy kůry, kte-
ré jsme měli za úkol prozkoumat 
a nakreslit v mikroskopickém mě-
řítku nebo v normálním pohledu. 
Program nás měl poučit o tom, kam 
lidstvo směřuje a jak se vyvarovat 
tomu, abychom nevyčerpali všech-
ny zdroje na Zemi. Akce byla za-
končena opékáním buřtů, zpěvem 
a salátem. Rád bych se tam někdy 
vrátil.

 Štěpán Hůlka, 1. G

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Úspěchy žáků ZŠ J. A. Komenského v okresních a krajských soutěžích
V únoro-

vých Listech 
jsem informo-
vala čtenáře 
o úspěších 
našich žáků 

v soutěžích v 1. pololetí školního 
roku 2010/11. 

Naši žáci postupovali dále do 
okresních a krajských kol (KK).

Všem žákům děkujeme za skvě-
lou reprezentaci školy, kolegyním 
a kolegům za náročnou přípravu 
žáků a za motivaci dětí k „práci 
navíc“, což je v současné době vel-
mi těžké.

Mgr. Jana Šenfelderová, ZŘŠ

Pythagoriáda 5. ročník  Miroslav Coubal  5. místo 
 7. ročník Adrián Mokrý 1. – 2. místo, postup do KK
 8. ročník Pavel Špecht 4. místo
Matematická olympiáda 5. ročník David Dvorský 4. – 7. místo
 9. ročník Alžběta Křížková  3.- 4. místo
Archimediáda 7. ročník Adrián Mokrý 2. místo 
  Dominika Tangová 6. místo
Chemická olympiáda 7. ročník Adrián Mokrý 1. místo, postup do KK
Zeměpisná olympiáda 8. ročník Pavel Špecht 2. místo, postup do KK
Dějepisná olympiáda 9. ročník Alžběta Křížková 2. místo, postup do KK
Olympiáda v Aj 9. ročník Alžběta Křížková 2. místo
Olympiáda v Čj 9. ročník Alžběta Křížková 3. místo 
Výtvarná soutěž „Babiččina kouzelná zahrada“  7. ročník Natálie Palosh 3. místo
Tradičně dosahují žáci naší školy skvělých výsledků také ve sportovních soutěžích: 
Okresní kolo Odbíjená dívky  1. místo
Okresní kolo Odbíjená chlapci  1. místo
Krajské kolo Odbíjená (viz foto) chlapci  3. místo
Běžecký závod „Vzpomínka na E. Zátopka“     
mladší žákyně:  Uhlířová Kateřina 6.B 2. místo
mladší žáci:        Řehák Václav 7.B 2. místo
starší žákyně:     Bakešová Adéla 8.A 1. místo
   Jančová Barbora 8.A 2. místo
starší žáci:         Šnajdr Marek 8.B 3. místo
mladší dorostenky:     Hradecká Ivana 9.B 1. místo
mladší dorostenci:      Kyncl Michal 9.B 1. místo
                                    Hajný Václav 9.B  2. místo
McDonald´s Cup – okrskové kolo   chlapci 4. - 5. třída 3. místo          
Polabská šipka   2. místo
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V ě t š i n a 
studentů 4. 
ročníků OA 
Lysá nad La-

bem si může oddychnout. Pomysl-
nou „zkoušku dospělosti“ mají za 
sebou. Navíc byli mezi prvními, kteří 
maturovali „po novu“, a byli úspěš-
ní. Na státní maturitu se připravova-
li v běžných hodinách i seminářích 
a organizaci písemných zkoušek 
společné části maturitní zkoušky si 

Maturitní zkouška 2011 na Obchodní akademii v číslech

Environmentální projekt pro 2. ročník OA Lysá nad Labem
Poznáváme Lysou n. L. – zámecký park

LYSÁ nad LABEM

O
B
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H
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IE

vyzkoušeli při maturitní generálce 
na podzim 2010. 

V letošních 4. ročnících studovalo 
celkem 51 žáků, z toho 47 dokončilo 
ročník v řádném termínu a ti postou-
pili k maturitě. Maturitní zkouška se 
skládala ze dvou částí – tzv. profi lo-
vé (tj. školní) a společné (tj. státní). 

V profi lové části maturovali žáci 
oboru obchodní akademie ústně 
z ekonomiky a účetnictví, žáci oboru 
ekonomické lyceum maturovali úst-

ně ze zeměpisu, němčiny,  francouz-
štiny a angličtiny. Oba obory sklá-
daly písemně  praktickou zkoušku 
z odborných předmětů, tj. účetnic-
tví, ekonomiky, obor obchodní aka-
demie navíc z písemné a elektronic-
ké komunikace.

Ve společné části maturovali 
všichni žáci obou oborů z českého ja-
zyka a literatury, druhou zkoušku vy-
bírali z nabídky anglický jazyk,  ně-
mecký jazyk,  matematika. 

A jaké byly výsledky? U úst-
ní zkoušky neuspěla jedna žáky-
ně (tj. 98% úspěšnost), u písemné 
zkoušky státních maturit se může-
me pochlubit 100%ní úspěšností. 
Výsledky maturitní zkoušky v Ob-
chodní akademii Lysá nad Labem 
jsou vzhledem k výsledkům celo-
státním nadprůměrné. Žákům gra-
tulujeme a přejeme hodně úspěchů 
v dalším životě!

RNDr. Ivana Dvořáková

Dne 28. 6. 
2011 uspořá-
dala Obchod-
ní akademie 

v Lysé nad Labem pro žáky druhé-
ho ročníku environmentální projekt 
pod vedením Mgr. Radky Mlázovské  
a Ing. Marcely Pohanové.

Projekt se skládal ze tří částí: 
První část byla plně v režii PhDr. 

Marie Kořínkové, která okouzlila 
žáky svým poutavým vyprávěním. 
Ukázala jim krásy barokní Lysé. 
Díky ní se žáci dostali do prostor 
lyského zámku, který slouží senio-
rům a není veřejně přístupný. V in-
teriéru žáci obdivovali hlavně fresky, 
obrazy a architekturu kaple.

Následovala prohlídka zámec-
kého parku s odborným výkladem 

LYSÁ nad LABEM
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Ing. Stanislava Svobody z odbo-
ru životního prostředí o minulos-
ti, současnosti i budoucnosti par-
ku.  Obeznámil žáky s přírodně 
krajinářským rozdělením zahrady, 
s fl órou i faunou. Upozornil je také 
na hlavní nebezpečí, která park 
ohrožují – vandalizmus, povětr-
nostní vlivy či nedostatek vody.

Třetí část byla kreativní. Účast-
níci projektu volili aktivitu jim nej-
bližší – zdobení květináče dekupá-
ží, drátováním a oplétáním pedi-
kem. Dekorovaný květináč si moh-
li s pokojovou květinou odnést 
domů. 

V rámci evaluace každý odpově-
děl na otázky vědomostního testu.

Závěrem žáci vyhodnotili pro-
jekt vyplněním anonymního dotaz-

níku. Mohli se vyjádřit k jednotli-
vým aktivitám. Sto procent dopo-
ručuje konání této aktivity v dalším 
školním roce, a to beze změn.  Sto-

jí za povšimnutí, že všechny části 
našly své příznivce ve vyrovnaném 
poměru. 

 Mgr. Radka Mlázovská

                    Mateřské centrum Parníček nabízí
           OD ZÁŘÍ 2011

           dopolední program pro 3-6 leté děti

BENJAMÍNEK
pondělí až pátek

8.00 – 12.00 hodin
 Pro děti nepřijaté do mateřské školy nabízí MC Parníček 

možnost pravidelného dopoledního programu. 
Děti si budou moci zvykat na kolektiv vrstevníků, ne-

rodičovskou osobu a zároveň se rozvíjet při výtvarných, 
hudebních i pohybových aktivitách, v případě hezkého 

počasí budou trávit čas také venku.
Cílem je vytvořit skupinku maximálně 10 dětí,  

které se budou pravidelně setkávat
a trávit spolu řízenou činností dopoledne.

Benjamínek bude probíhat v prostorách 
MC Parníček, ul.ČSA 29/11, Lysá nad Labem
Bližší informace: osobně v MC nebo miluse.medova@seznam.cz 

anebo na tel.: 608 877 126, popř. 775 685 501.

                    Mateřské centrum Parníček nabízí
           OD ZÁŘÍ 2011

           dopolední program pro 2-3 leté děti

MINIBENJAMÍNEK
pondělí - středa - pátek

8.30 – 12.00 hodin
Děti si budou moci zvykat na kolektiv vrstevníků, ne-

rodičovskou osobu a zároveň se rozvíjet při výtvarných, 
hudebních i pohybových aktivitách, v případě hezkého 

počasí budou trávit čas také venku.
Cílem je vytvořit skupinku maximálně 6 dětí,  

které se budou pravidelně setkávat a postupně se naučí 
hravou formou osamostatňovat od rodičů před nástupem do 

mateřské školy.

MiniBenjamínek bude probíhat v prostorách 
MC Parníček, ul.ČSA 29/11, Lysá nad Labem
Bližší informace: osobně v MC nebo miluse.medova@seznam.cz 

anebo na tel.: 608 877 126, popř. 775 685 501.

V PŘÍPADĚ ZÁJMU OTEVŘEME I V DALŠÍ DNY.
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Program 
Září 2011
Pro děti:

TANEČNÍ ŠKOLIČKA
pro děti 3 až 6 let pod vedením 
Terezy Tomanové, majitelky renomované 
taneční školy EasyDance2000 z Nymburka
 - nejspíše středa odpoledne

ANGLIČTINA s Erikou Drobnou
pro děti 3 až 6 let
 - nejspíše středa odpoledne

TAEKWON-DO
pro děti 4 až 7 let pod vedením vícemistryně světa Anety 
Procházkové (začátečníci, pokročilí)
 - nejspíše čtvrtek odpoledne

HRAVÉ CVIČENÍ PRO DĚTI
s hudbou a náčiním
děti od 1,5 do 2,5 let s rodiči (PO a ČT dopoledne)
děti od 2 do 4 let s rodiči (ÚT dopoledne)
děti od 3 do 6 let bez rodičů (nejspíše PO odpoledne)

HUDEBNÍ ŠKOLA YAMAHA
Hrátky s robátky – pro děti od 4 do 18 měsíců
První krůčky k hudbě – pro děti od 18 měsíců do 4 let
Rytmické krůčky – pro děti od 4 do 6 let
Zobcová fl étna – výuka ve skupině max. 5 dětí od 6 let

TVOŘENÍ aneb KREATIVITĚ SE MEZE NEKLADOU 
pro děti od 3 let
- úterý a čtvrtek odpoledne

MIMINKOVINY
pro rodiče s dětmi do 1,5 roku věku
- pátek dopoledne

BENJAMÍNEK 
dopolední program pro děti 2,5 - 6 let zahrnující pohyb, kreativní 
tvorbu, volnou hru, vše přizpůsobené věku a schopnostem dětí
- od pondělí do pátku v čase 8.00 – 12.00 hodin

MINIBENJAMÍNEK
dopolední program pro děti 2 až 2,5 let zahrnující pohyb, 
kreativní tvorbu, volnou hru, vše přizpůsobené věku 
a schopnostem dětí
- pondělí, středa a pátek (případně i další dny dle zájmu)
  v čase 8.30 – 12.00 hodin

ZVONEČEK aneb KLUB PRO ŠKOLÁKY 
odpolední program pro žáčky 1. a 2.třídy základní školy
- od pondělí do pátku v čase 11.25 – 16.30 hodin
 
Pro dospělé:

PILATES s hlídáním dětiček
- úterý dopoledne

ZUBOX (kombinace kick-boxu s tanečními prvky)
s hlídáním dětiček
- čtvrtek dopoledne

JÓGA aneb relaxační cvičení pro každého
- čtvrtek v podvečer

Více informací a aktuální oznámení na www.mcparnicek.cz
MC Parníček - Československé armády 29/11, Lysá nad Labem, 

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

PŘÍJEM:  středa 14.9. až pátek 16.9. 
 9.00-12.00 a 14.00-18.00 hodin
PRODEJ:  pondělí 19.9. až pátek 23.9.
 9.00-12.00 a 14.00-18.00 hodin

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

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

Děkujeme.

    BAZÁREK
      v MC Parníček

dětského oblečení do 12 let, potřeb pro děti, 
hraček a těhotenského oblečení

MATEŘSKÉ CENTRUM PARNÍČEK 
SLAVÍ 3. NAROZENINY

PŘIJĎTE od 5. do 9. září na DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ,
připravili jsme pro všechny malé i velké návštěvníky
NOVOU TĚLOCVIČNU A KRÁSNOU VELKOU HERNU

Veškerý program bude ZDARMA
(vyjma benjamína, minibenjamína a Zvonečku) 

Hernu máme otevřenou každý všední den:
Pondělí:   9.00-12.00  
Úterý až čtvrtek: 9.00-12.00  a  14.00 – 18.00
Pátek:   9.00-12.00

Vstupné do herny je 30,- Kč za dospělou osobu, děti mají vstup zdar-
ma. Každá desátá návštěva herny je zdarma. Členové Klubu přátel MC 
Parníček mají vstup do herny po celý rok zdarma.
V herně čeká na děti spousta hraček (kočárky, panenky, stavebnice 
a různé skládačky, velké plastové kostky – to pravé pro postavení 
domečku či hradu, vláčkodráha, dřevěná kuchyňka, velký domeček, 
bazének se skluzavkou a kuličkami atd.); máme i celou řadu dětských 
knížek, které je možné si prohlédnout buď v MC anebo si je půjčit 
domů.
Samozřejmostí je možnost dát dětičkám napapat (pro návštěvníky je 
k dispozici mikrovlnná trouba, dětská jídelní židlička a lednička). Pro 
dospělé i děti nabízíme drobné občerstvení (vody čisté i ochucené, 
několik druhů čaje a kávy, sušenky, tyčky, přesnídávky atd.).

Připravujeme pro Vás například tyto akce:
BAZAR DĚTSKÉHO OBLEČENÍ A POTŘEB, TĚHOTENSKÉHO OBLEČENÍ
- příjem věcí od středy 14.9. do pátku 16.9. v čase 9-12 a 14-18 hodin
- prodej věcí od pondělí 19.9. do pátku 23.9.
BRAMBORIÁDA v sobotu 8.10. od 14.30 hodin
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Na zákla-
dě hesla: ,,Jen 
to úsilí, kte-
ré je správ-
ně motivová-
no má šanci 

na úspěch“ jsme ve spolupráci s ka-
deřnickým a nehtovým studiem Mi-
lada, kosmetikou Pavla Olachová 
a obchodem Maple od ledna 2011 
vyhlásily motivační soutěž o promě-
nu: ,,HUBNEME PRO KRÁSU“. 
Tato soutěž splnila naše očekává-
ní a pomáhá děvčatům v úspěšném 
s boji s nadbytečnými kilogramy. 
Výsledky jsou vynikající. V jarním 
kurzu činil průměrný úbytek 7,6 kg 
na osobu a bezkonkurenční vítěz-
kou se stala Silva, které se podaři-
lo za 3 měsíce zhubnout o 14,60 kg. 
Svou výhru si náležitě vychutnala 
a výsledky posuďte sami.

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

Čt 1.9. MUDr. Čerňanská
Pá 2.9. MUDr. Dáňová
So 3.9. MUDr. Dáňová
Ne 4.9. MUDr. Dáňová
Po 5.9. MUDr. Čerňanská
Út 6.9. MUDr. Matasová
St 7.9. MUDr. Čerňanská
Čt 8.9. MUDr. Dáňová
Pá 9.9. MUDr. Dáňová
So 10.9. MUDr. Matasová
Ne 11.9. MUDr. Matasová
Po 12.9. MUDr. Čerňanská
Út 13.9. MUDr. Matasová
St 14.9. MUDr. Chocholová
Čt 15.9. MUDr. Dáňová
Pá 16.9. MUDr. Čerňanská

So 17.9. MUDr. Chocholová
Ne 18.9. MUDr. Chocholová
Po 19.9. MUDr. Čerňanská
Út 20.9. MUDr. Matasová
St 21.9. MUDr. Chocholová
Čt 22.9. MUDr. Chocholová
Pá 23.9. MUDr. Matasová
So 24.9. MUDr. Čerňanská
Ne 25.9. MUDr. Čerňanská
Po 26.9. MUDr. Čerňanská
Út 27.9. MUDr. Matasová
St 28.9. MUDr. Chocholová
Čt 29.9. MUDr. Dáňová
Pá 30.9. MUDr. Dáňová
So 1.10. MUDr. Matasová
Ne 2.10. MUDr. Matasová

MUDr. KAMIL KUBELKA 

PRAKTICKÝ LÉKAŘ

přijímá do péče nové pacienty

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

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

Návštěvy v ordinaci i na objednání.

Co nového ve STOBu?

Milým bonusem pro sponzory 
soutěže je skutečnost, že každá z do-
savadních výherkyň své změny ma-
ximálně využila a radami odbornic 
se řídí i nadále.

Pokud i vy začínáte hubnout kaž-
dé pondělí a každého prvního, ne-
váhejte a přijďte do kolektivu. Kurzy 
v Lysé n. L. pořádáme již sedmým 
rokem a napomáhají ženám naplňo-
vat sny o úspěšném hubnutí, o chut-
né dietě, zdravé výživě, sebedůvěře 
a hlavně nejste na to sami!

Podzimní kurzy snižování nad-
váhy STOB začínají v neděli 18. 9. 
2011 v 17.00 hodin v ZŠ Bedřicha 
Hrozného.

Zároveň vyhlašujeme podzimní 
kolo soutěže ,,Hubneme pro krásu. 
Zapojit se mohou všechny účastnice 
skupinového kurzu snižování nad-
váhy STOB v Lysé nad Labem. Vý-
herkyní se stane nejúspěšnější absol-
ventka. 

V říjnu se s námi můžete zúčast-
nit cvičebně-relaxačního víkendu 
v hotelu Welltor v Příbrami.

Podzimní víkendová zumba party 
( 7. 10. - 9. 10. 2011)

  
 Víkend je určen nejen pro ab-

solventy kurzů snižování nadváhy, 
ale i jejich přátelé a pro další zájem-
ce, kteří chtějí strávit víkend v pří-
jemném kolektivu, načerpat novou 
sílu a zacvičit si. Program pobytu 
tvoří především pohybová aktivita 
a správný stravovací režim.

V Příbrami máte možnost si 
zacvičit  zumbu s offi cial zum-
ba instruktorkou, aerobik, P-class,
power jógu. Vyzkoušíte si 
squash, aqua aerobic, jumping 
a nordic walking. Můžete využít 
měření skladby těla a individuál-
ní konzultace s výživovým porad-
cem.

Také Vás srdečně zveme na Den 
zdraví, krásy a pohybu, který pořá-
dáme ve spolupráci s městem Lysá 
nad Labem dne 1. 10. 2011 v ZŠ 
Komenského. 

 Renata Zápotocká,
výživový poradce 

www.vyzivovyporadce-hubnutí.cz
tel.:  775 246 033
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Kurz snižování nadváhy ve spolupráci
s městem Lysá nad Labem

pořádá

pro všechny příznivce
zdravého životního stylu a širokou veřejnost

 
 

Program:
9.00 - 12.00  Cvičení, prodej, ochutnávky, poradenství a měření
12.00       Přednáška s MUDr. Kateřinou Cajthamlovou
15.00             Výuka a krátký výlet s Nordic Walking z Husova 
      náměstí pro začátečníky i pokročilé (zajišťuje fi rma 
      Birki, možnost zapůjčení holí)

Po celé dopoledne bude probíhat cvičení ve dvou tělocvičnách, můžete 
vyzkoušet různé druhy pohybu pod vedením zkušených cvičitelek.  

Rozpis cvičení 9.00 -10.00 10.00 -11.00 11.00 – 12.00
Tělocvična I. Aerobik bodystyling Zumba Powerjoga 
Tělocvična II. Zumba Fitbally BOSU

V prostorách školy máte možnost ochutnat a zakoupit produkty zdravé 
výživy. Zároveň využijte poradenství kosmetických fi rem a určení dia-
gnostiky vašeho zdravotního stavu. Nepřehlédněte přednášku 
o zdravém stravování s MUDr. Kateřinou Cajthamlovou, která ráda zod-
poví vaše dotazy.
Na závěr máte příležitost seznámit se v současné době s velmi atrak-
tivním sportem Nordic Walking, pod vedením profesionálních instruktorů 
a s krátkou procházkou po okolí.    
  
 měření glykémie, cholesterolu 
 měření skladby těla (svalová hmota, tuk, BMI, 
 klidový metabolismus)
 výživové poradenství
 zdravotní pedikúra, počítačové vyšetření chodidel
 diagnostika přístrojem Supertronic - fi rma Energy
 lifting obličeje a dekoltu
 (ošetření českým přístrojem Niodé Vac III)
 vlasové poradenství, ukázky společenských účesů
 kosmetické poradenství
 masáže (ukázky a poradenství)
 prezentace kosmetických fi rem (Loreál, Orifl ame, LR, Just)
 ochutnávky a prodej zdravé výživy ( Robi, Smakky, Smacker, 
 Semix, Bonavita, Fit, Jerky, Poděbradské mlékárny, Korado, 
 ovocné šťávy Sandi, Víte co jíte)
 Nordic Walking (hůlky), krokoměry
 kompresní leginy (Deona medi)
 funkční prádlo
 zdravé občerstvení

Vstup na Den zdraví, krásy a pohybu 
+ výuka Nordic walking - zdarma

   Cvičení 1hodina / 50,- Kč              Vstupné na přednášku 50,- Kč

DEN ZDRAVÍ, KRÁSY A POHYBU
1.10.2011 od 9 h v ZŠ Komenského Lysá n. L.

Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, 
která poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti

– materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování 
i pracovní příležitost. (více na www.diakoniebroumov.org)

VYHLAŠUJE

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
 letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské) 
 veškerá nepoškozená obuv (bez bláta a jiných nečistot)
 lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky (min. 1 m2, 
            nedávejte odřezky a zbytky látek)
 vatované přikrývky, polštáře a deky
 domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky 
 – vše nepoškozené, čisté
 hračky –  nepoškozené a kompletní

Věci, které vzít nemůžeme:
 ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce, 
 nábytek, jízdní kola a dětské kočárky, znečištěný a vlhký textil

Termín sběru:
v pátek 7. října 2011 v době od 8.00 do 17.00 hodin a
v sobotu 8. října 2011 v době od 8.00 do 13.00 hodin

Místo sběru:
garáž městského úřadu, za MěÚ u sídla Policie ČR.

Po zkušenostech z pořádání sbírek se na dárce obracíme s prosbou:
 věci nenoste volně, ale zabalené do pevných igelitových pytlů
 či kartonových krabic
 noste věci vč. knih bez plísně, děr, fl eků, s funkčními zipy, s knofl íky, 
             s patenty, gumou či tkanicí v pase 
 vše čisté, umyté, vyprané
 NENOSTE VĚCI mnoho let odložené, zpuchřelé, plesnivé.
 S takovými věcmi zamiřte raději přímo do nového separačního dvora 
 na sídlišti (před AUTO TICHÝ), otevřeno Po až Pá od 9.00 
 do 17.00 hodin a v So od 9.00 do 13.00 hodin.

Spolupořadatelem sbírky je Město Lysá n. L. a Farní charita Lysá n. L.

Bližší informace na tel.: 325 510 224 nebo 606 509 502 
nebo 724 181 805.   

Klub Fajn Vás zve 

na informační setkání pro rodiče, zájemce 
o možnosti otevření programu s prvky Montessori

„Pomoz mi, abych to dokázal sám“
… o respektování, partnerském přístupu k dětem

a jiné možnosti předškolního vzdělávání

Cílem programu je alternativní využití volného času pro děti zejména 
ve věku 3 - 6 let. Budeme se věnovat sobě a svým dětem, snaze 
dětem lépe porozumět a pochopit jejich potřeby. Program je zaměřen 
na přímou zkušenost a prožitek dětí -  společné sezení a program 
na elipse, samostatná práce se speciálními pomůckami z výukového 
programu Montessori - vkládací válce, růžová věž, geometrické ob-
kreslovací tvary, přesýpání, přelévání, třídění, vrstvené tvary, vázání 
tkaniček, skládání obrazců na předlohu z různě barevných tvarů…, 
společná svačina, dílna - výroba výrobků, říkadla, písničky, pohádky 
(vždy se počítá s aktivním zapojením dětí, nikoli pasívní poslouchání).  
S chybou pracujeme jako se součástí života. Děláme program s úko-
ly, při jejichž řešení si děti na chyby přicházejí sami a sami se je učí 
opravovat nebo jen s naší minimální pomocí. Skrze každodenní akti-
vity budou děti rozvíjet také svou sebeobsluhu a samostatnost.
Program bude probíhat každé úterý od 9.00 do 11.30 hodin

schůzka: v úterý 6. září 2011 od 19:00 hod v klubu Fajn 
(Poděbradova 1707, Lysá n.L.)

Přihlášky a informace v klubu Fajn nebo na tel.: 777 141 243 
e-mail: johana14@seznam.cz

Klub
Fajn

Dny evropského dědictví 2011
V Lysé se stala propagace kulturního a památkového 
dědictví tradicí. Jako v předchozích letech, jsou i letos 

veřejnosti zpřístupněny vybrané objekty. Kromě 
volných prohlídek jsou v některých objektech 

připraveny i doprovodné programy.

Areál evangelického sboru  10. a 11. 9. 2011 od 9 do 18 h
s komentovanými prohlídkami v 11, 15 a 17 h

Augustiniánský klášter 10. 9. 2011 od 10 h do 16 h
v neděli 18. 9. 2011 od 15.00 recitace vybraných sonetů 
W. Shakespeara

Kostel sv. Jana Křtitele 10. 9. 2011 od 13 do 17 h
od 13.00 přednáška Movité kulturní památky v Lysé
od 15.00 přednáška Zvony v Lysé
od 16.30 beseda s lyským zvoníkem 

Muzeum B. Hrozného 10. a 11. 9. 2011 od 10 do 16 h

Městská knihovna Lysá nad Labem
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…“Už jste to slyšeli? … Kefír nebu-
de?“... 

Podobné otázky se na začátku srp-
na prohnaly městem. A nejen otáz-
ky. Spolu s nimi i několik vykřičníků 
těm, kteří akci překazili. Oproti jiným 
letům se tentokrát moc nejmenuje. 
Maximálně se to svede na pár razítek 
a všudypřítomné občanské sdružení. 
V září, až budete číst Listy, zbyde po 
Kefíru 2011 jen pár velkoplošných re-
klam při dálnicích nebo v časopisech. 
Co tomu ale předcházelo?

Kefír je občanské sdružení, kte-
ré se rozhodlo na konci léta v zá-
meckém parku v Lysé připravit fes-
tival živé kultury pro rodiče s dětmi. 
Tuto informaci jsme měli k dispozi-
ci od března 2011, kdy se záměr prv-
ně prezentoval v radě města. Tím to 
však také skončilo. Kdo by měl ná-
mitky proti kulturní akci v parku? 
Pořádá se jich tam mnoho a někte-
ré tradičně. Oprávněné námitky v tu 
dobu mohl mít snad jen Spolek ro-
dáků a přátel města, který se dostal 
do nepříjemné situace tím, že Kefír 
měl být týden před jejich XV. Slav-
nosti hraběte Šporka.

Více života do stojatých vod zá-
meckého parku vnesl až sílící zájem 
veřejnosti, který v červnu Kefír vynesl 
až na jednání zastupitelstva města. Ve 
středu 29. 6. 2011 byl jako mimořád-
ný bod jednání vložen Kefír. Byli po-
zváni zástupci pořadatele, aby před-
stavili projekt. Pravdou je, že hlavním 
důvodem veřejného zájmu byla otáz-
ka, co z toho bude mít město. V tomto 
duchu se také nesla větší část hodino-
vé diskuse zastupitelů. Potěšující pro 
mne je, že v jejím průběhu také padla 
otázka, jestli to zámecký park zvlád-
ne? a co na to památkáři a odbor ži-
votního prostředí?

Tyto otázky nepadly samoúčelně. 
Již v prosinci 2010 jsem začal zpra-
covávat (na žádost rady města) Kon-
cepci rozvoje zámeckého parku na 
období 2011 – 2015. Tu mělo zastu-
pitelstvo projednat popř. schválit v 
březnu. Pro velký obsah informací se 
projednání koncepce přeložilo až na 
červnové zastupitelstvo. Otázka pro 
všechny přítomné tak zněla, zda pro-
jekt Kefíru, který nám byl vůbec po-
prvé představen až na červnovém 
zastupitelstvu, nebude v rozporu 
s koncepcí, kterou mělo zastu-
pitelstvo na tom samém jednání 
29. 6. 2011 schvalovat.

Na přímou otázku nebylo mož-
né odpovědět, protože nikdo z rady 
města, odboru správy majetku, odbo-
ru životního prostředí a dokonce ani 

zástupci památkové péče netušili, co 
projekt konkrétně představuje. Jedi-
né, co jsem v den jednání zastupitel-
stva k tomuto obdržel, byl e-mailem 
zaslaný plánek parku s umístěním 
jednotlivých atrakcí. Pikantnost situ-
ace byla v tom, že do pořádání akce, 
na kterou se v předprodeji již prodá-
valy vstupenky, nezbývaly ani dva 
měsíce. Navíc Kefír neměl s městem 
smluvně dohodnuté využití parku.

Přes tyto zarážející okolnosti byla 
patrná snaha památkářů i odboru ži-
votního prostředí odpovědně posou-
dit projekt. Úplnou žádost s konkrét-
ním projektem jsme dostali začátkem 
července. Jen pro představu mělo o ví-
kendu 19. – 21. 8. 2011 park navštívit 
dle odhadu pořadatelů 10.000 osob. 
V parku mělo být instalováno hudeb-
ní podium 10x12 m; Kašpárkovo měs-
tečko se stanem 12x16 m, podiem 
8x5 m, malým plátěným stanem 
4x5 m…; Divadelní scéna s kapacitou 
600 míst a podiem 12x8 m, dalším po-
diem 8 x 6 m…; Loutkovým pláckem 
s kapacitou do 200 osob se stanem 
12x6 m a dvě krytá podia 3x4 m…; 
Hasičské auto; dětské hřiště ve formě 
korábu; Lesní město s 5x4 m velkým 
podiem, rampy pro skateboard ex-
hibici…; Dílna s atrakcemi a stanem 
8x8 m, futuristickým objektem 2x5 
m, jukeboxem 3x3 m…; Lego stan 
25x10 m; Kefírové tržiště 30x30 m…

Už z výčtu atrakcí je zřejmé, že 
Kefír měl být neporovnatelně vět-
ší než šporkovské slavnosti. Navíc 
jeho umístění po celém parku před-
stavovalo jiné využití než dosavad-
ní akce. Tyto skutečnosti vedly zá-
meckého zahradníka, odbor životní-
ho prostředí i památkáře k potřebě s 
pořadatelem projednat úpravy a do-
hodnout podmínky pro konání akce. 
Zde bych rád uvedl, že zámecký park 
není „nějaká“ louka u závodiště nebo 
na letišti, ale kulturní památka v cen-
tu památkové zóny. Je to památka za-
hradního umění a nejcennější část 
městské veřejné zeleně. Pro význam-
ný podíl lučních porostů a přítom-
nost ptactva a jiných drobných ži-
vočichů byl navíc vyhlášen význam-
ným krajinným prvkem. Je tedy zce-
la logické, že jako odpovědné orgány 
státní správy musíme hájit zájmy par-
ku (mimochodem i kácení stromů či 
nové výsadby konzultujeme s Národ-
ním památkovým ústavem, ve složi-
tějších případech je vydáváno závaz-
né stanovisko).

Přes výše uvedené bylo ve věci vy-
voláno několik ústních jednání, pro-
hlídek v terénu i telefonických po-

Živá kultura v zámeckém parku
rad. Pokaždé jsme si upřesnili poža-
davky a projekt se v rámci možností 
a časové tísně posouval k našim spo-
lečným (pořadatel, památkáři, za-
hradník, ochrana přírody, domov dů-
chodců …) představám. Není žádnou 
pravdou, že bychom pro potřebu ra-
zítek znemožnili akci. Spíše bych to 
uvedl tak, že když už jsme byli do-
tlačeni do Kefíru, tak jsme se sna-
žili k problému odpovědně přistou-
pit a stanovit takové podmínky, kte-
ré by ochránily park a nepoškodily 
pořadatele. To se myslím povedlo na 
posledním jednání 3. 8. 2011, po kte-
rém se čekalo již jen na smlouvu mezi 
městem a pořadatelem (měla se pro-
jednávat 9. 8. 2011). K účasti občan-
ského sdružení LYSIN – lyská ini-
ciativa (ze zákona č. 114/1992 Sb. 
účastník řízení) mohu dodat jen tolik, 
že nikdy nevyjádřilo nesouhlas s akcí 
a do žádného protokolu nevzneslo 
nesouhlas. Návrhy, které byly ze stra-
ny sdružení vzneseny, byly pořadate-
lem akceptovány bez připomínek.

K otázce „památkové a kulturní 
vhodnosti“ pořádní „bejbypankové-
ho“ festivalu Kefír v zámeckém parku 
se nemohu vyjadřovat. To ponechám 
na památkářích a městu. Já jsem zá-
měr hodnotil z pohledu zpracovatele 
koncepce rozvoje parku a z pozice or-
gánu  ochrany přírody. Nebudu zastí-
rat, že když jsem se dozvěděl o rozsa-
hu akce a předpokládané návštěvnos-
ti, šly na mne mrákoty. Jako úředník 
mám však odpovědně posoudit zá-
měr a následně o něm rozhodnout. 
Jsem přesvědčen, že po celou dobu ří-
zení se všichni zúčastnění snažili ma-
ximálně spolupracovat, čehož je do-
kladem závěrečné jednání 3. 8. 2011. 
Proto bylo pro mne překvapení, když 
jsem se neofi ciální cestou 5. 8. 2011 
dozvěděl, že se festival konat nebude.

Za sebe k celé věci mohu říci pro 

někoho možná pobuřující názor. Po 
prodiskutování záměru s památká-
ři, zahradníkem a městem, po úpravě 
všech atrakcí a vypracování návrhu 
podmínek ochrany parku je mi líto, že 
celá práce přišla vniveč. V září 2011 
jsme mohli projekt vyhodnotit a pro 
další roky mít nějakou představu co 
lze v parku realizovat. Třeba by se 
ukázalo, že podobné akce tam dě-
lat nelze, nebo naopak, že 5.000 ná-
vštěvníků parku denně je ještě únos-
ný stav. Nezbývá, než se problemati-
ce návštěvnosti zámeckého parku při 
pořádání velkých společenských ak-
cích věnovat při avizovaných posled-
ních XV. Slavnostech hraběte Šporka 
(27. – 28. 8. 2011). Pro mne a kole-
gy bude tak tato akce asi poslední ku-
chařkou, jak stanovit podmínky pro 
Kefír 2012. 

Co napsat závěrem? Zámecký 
park v Lysé je unikátní památkou 
zahradního umění. Pořádání kul-
turních akcí by mělo jak obsahem, 
tak návštěvností, odpovídat jeho 
významu. Je zcela logické, že ne-
lze automaticky povolovat všech-
ny akce, aniž by bylo předem jasné, 
co akce obnáší. 

A teď hledání obětního berán-
ka! Bylo pro mne velice poučené čte-
ní všech článků (včetně Mladé Fron-
ty z 10. 8.), které s přesvědčivostí vy-
počítávaly všechny viníky. Asi nejrafi -
novanější bylo obvinění nejmenova-
ného občanského sdružení. Závaž-
né bylo i zasílání anonymních e-mai-
lů pořadatelům. Pravda je dle mého 
názoru prostá. Pořadatel podce-
nil situaci a nechal se ukolébat kli-
dem rady města. Na poslední chví-
li se pak očekávaný (usuzuji z před-
prodeje lístků před schválením zámě-
ru a před podpisem smlouvy o užívá-
ní parku) zázrak nedostavil.

Stanislav Svoboda

Ceny rámečkové sloupkové inzerce
Novinka - možnost barevné inzerce!

formát     Cena Cena - barva
1 strana (A4)  4 800 Kč  6 000 Kč
1/2 str. (A5)  2 400 Kč  3 000 Kč
1/3 str. 1 814 Kč 2 268 Kč
1/4 str. (A6)  1 200 Kč  1 500 Kč
9 x 10 cm     1 007 Kč  1 259 Kč
9 x 9 cm     908 Kč  1 135 Kč
9 x 8 cm     810 Kč  1 013 Kč
9 x 7 cm     712 Kč  890 Kč
9 x 6 cm     613 Kč  766 Kč
9 x 5 cm     515 Kč    644 Kč
9 x 4 cm     416 Kč    520 Kč
9 x 3 cm     318 Kč    398 Kč
9 x 2 cm    220 Kč    275 Kč
9 x 1 cm     120 Kč    150 Kč
9 x 0,5 cm ZDARMA!
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Ve dnech 10. - 12. června jsme 
prožili společně s dobrovolnými ha-
siči z Byšiček, Vestce, Velkého Zboží 
a Čelákovic víkend v kempu Obora 
ve Veltrusech na Vltavě.

Počasí nám přálo, lektoři, vodní 
záchranáři ze sdružení Help in Dan-
ger Milovice se ujali profesionální-
ho vedení zaměstnání na vodě i naše 
RTZka pracovala na výbornou, co víc 
bychom si mohli přát. 

Sešlo se nás nakonec celkem 
45 hasičů a záchranářů. Tak velká 
účast je známkou toho, že výcvik je 
velmi oblíbený. Vždyť každý z nás má 
dnes spoustu povinností jak doma, 
tak i v zaměstnání, a udělat si volno na 
tři dny nebývá vždy jednoduché...

Do kempu jsme dorazili společně 
v koloně hasičských vozidel s plavi-
dly v pátek v podvečer. Nejdříve jsme 
se ubytovali, vybalili všechny potřeb-
né věci, postavili stany, včetně velké-

Výcvik na řece Vltavě v kempu Obora Veltrusy

ho, který nám trošku zamotal hlavy 
a sešli jsme se k seznámení s kempem 
Obora, s řekou Vltavou a s progra-
mem výcviku. Pak následovala veče-
ře a posezení, kde jsme ještě doladili 
podrobnosti.

V sobotu jsme vstávali časně ráno, 
abychom se stačili umýt, nasnídat 
a v 8.30 zahájit praktické zaměstná-
ní zdravovědou. Naši záchranáři si 
s sebou přivezli i resuscitační “andu-
ly”, a tak si každý vyzkoušel prakticky 
nepřímou masáž srdce i dýchání z úst 
do úst. Ne vždycky se nám to podaři-
lo hned na první pokus, ale naši lek-
toři nám trpělivě vysvětlovali, kde se 
dopouštíme chyb. Dále jsme tréno-
vali nasazení fi xačního krčního lím-
ce, obvazovou techniku a manipulaci 
se zraněnou osobou. Ještě jsme slyše-
li o krvácení, zlomeninách, popáleni-
nách, šoku, hadím uštknutí...

Sluníčko již začalo pěkně hřát, 

a tak jsme spustili na vodu naše pla-
vidla. Nejdříve jsme se seznámili 
s řekou Vltavou v místě výcviku, po-
tom jsme si zopakovali bezpečné 
ovládání plavidel na klidné hladině 
i v proudu a připomněli si pravidla 
bezpečnosti. Následoval rychlý oběd 
v místním kiosku a hurá do plavek 
a do vody! Celé odpoledne až do ve-
černích hodin jsme strávili na vodě. 
Cvičili jsme od těch nejjednoduš-
ších úkonů po ty složité. Od vstupu 
záchranáře do vody, přes přiblíže-
ní se k tonoucímu, jeho tažení vodu 
ke břehu, až po záchranu osoby po-
mocí motorových plavidel a záchran-
ných pomůcek. Zajímavou zkušenos-
tí pro nás bylo plavání v oblečení, jeho 
vysvlečení ve vodě a návrat na břeh. 
To vůbec není jednoduché! Do kem-
pu jsme se vraceli postupně v podve-
čer. Byli jsme celí prokřehlí, a tak nám 
chutnal horký guláš a kafe. Po veče-
ři bylo ještě do tmy slyšet vrčení lod-
ních motorů na vodě. Chtěli jsme vyu-
žít každou chvilku. Večer jsme společ-
ně poseděli u táboráku. Provedli jsme 
vyhodnocení dne a plánovali zítřek.

Neděli jsme museli přizpůso-
bit počasí, které se prudce zhorši-
lo. Domluvili jsme si tedy společný 
výlet - proplavili jsme plavební ko-
morou Miřejovice, a vyrazili pro-
ti proudu Vltavy ku Praze na výlet. 
Počítali jsme s deštěm a taky jsme 
se podle toho vybavili. Hned za Mi-
řejovicemi začalo krápat, ale jeli 

jsme dál. Projeli jsme Marinu Ne-
lahozeves, Kralupy, Chvatěruby, 
a měli jsme namířeno na další zdy-
madlo - Dolánky, ale strhnul se ta-
kový liják, že jsme se rozhodli pro 
návrat domů. Byli jsme od kempu 
poměrně daleko, čekala nás plaveb-
ní komora a déšť byl opravdu vydat-
ný, a tak jsme se do kempu vráti-
li promočení “na kost”. Ale nám to 
nevadilo a shodli jsme se na tom, že 
i tak to bylo fajn. Počasí se nakonec 
umoudřilo, ale to již byl čas na bale-
ní stanů a návrat domů.

Cvičení se zúčastnili i zástupci naší 
“staré gardy”.

Do kempu se za námi přijel podívat 
i náš pan starosta města s paní mís-
tostarostkou. Oba hodnotili naše pro-
fesionálně vedené cvičení.

Díky všem, kteří se postara-
li o zdárný průběh přípravy a pro-
vedení výcviku. Nechci tady jmeno-
vat, abych na někoho třeba nezapo-
mněl... Spousta fotek z výcviku je na 
www.hasicilysa.cz  v galerii u článku 
z 23. 6. 2011 čas 9:15:50 “Výcvik na 
vodě - Vltava, kemp Obora Veltrusy 
ve dnech 10. až 12. 6. 2011”, který je 
zde v novinkách níže. Můžete se tedy 
podívat.

Nic jsme ani neztratili, nerozbili, 
nikdo neutrpěl žádné poranění a tak, 
pokud to půjde, příští rok ahóóój na 
již čtvrtém ročníku.

Kde? To se ještě uvidí! 
Jirka Zima

Občanské sdružení Semiramis, je-
den z největších poskytovatelů slu-
žeb protidrogové prevence ve Stře-
dočeském kraji, oslavilo nedávno 
deset let své existence. Při této pří-
ležitosti natočili pracovníci sdru-
žení fi lmový dokument, který po-
drobně přibližuje činnost pěti pre-
ventivních programů, které Se-
miramis provozoval v roce 2010 
a ve spolupráci se sesterským sdru-
žením Laxus provozuje i dnes. 
Tedy K-centra Mladá Boleslav, 
K-centra Nymburk, Centra terén-
ních programů, Centra drogo-
vých služeb ve vězení a Centra pri-
mární prevence. Nově je fi lm k dis-
pozici na internetu, kde ho hned 
v prvních dvou týdnech zhlédlo přes 
230 lidí. Odkaz najdou zájemci na 
www.os-semiramis.cz. 

V Lysé nad Labem pracují hned 
dvě z uvedených pěti center občan-
ského sdružení Semiramis. Prvním 
z nich je Centrum primární preven-

ce, které na Základní škole J. A. Ko-
menského pracuje se žáky druhé-
ho stupně v dlouhodobém progra-
mu prevence rizikového chování. 
Druhým Centrum terénních progra-
mů, jehož cílem je přispívat k ochra-
ně veřejného zdraví, a to jednak pří-
mou prací s problémovými uživate-
li drog (výměna použitého injekční-
ho materiálu za sterilní, testování na 
nebezpečnou virovou hepatitidu typu 
C, zdravotní a sociálně-právní po-
radenství, motivace k léčbě apod.), 
tak sběrem odhozených stříkaček 
v ulicích, od nichž hrozí nebezpečí 
i běžné populaci. 

Například v loňském roce terén-
ní pracovníci Semiramis o. s., kteří 
při své práci už řadu let úzce spolu-
pracují s radnicí a dalšími městský-
mi institucemi, z Lysé nad Labem od-
vezli k odborné likvidaci téměř 3,5 ti-
síce použitých injekčních stříkaček, 
a to včetně několika nalezených pří-
mo v ulicích města. 

Další podrobné informace o prá-
ci Centra primární prevence a Centra 
terénních programů najdou zájemci 
právě v dokumentu 10 let občanské-
ho sdružení Semiramis, který si klade 
za cíl představit oblast protidrogové 
prevence široké veřejnosti. Kromě za-
městnanců sdružení ve fi lmu vystu-
pují představitelé měst, škol, probač-
ní a mediační služby, vězeňské správy 
a v neposlední řadě i klienti Semira-
mis o. s. Jako zvláštní hosté se obje-
ví herec Ladislav Županič, frontman 

skupiny Tři sestry Lou Fanánek Ha-
gen a redaktorka zpravodajství ČT 
Ivana Šmelová.  

Více o všech preventivních pro-
gramech Semiramis o. s. včetně uži-
tečných kontaktů najdou zájemci na 
www.os-semiramis.cz, kde také fun-
guje on-line drogová poradna, na kte-
rou se může anonymně obrátit kaž-
dý, kdo má problém se zneužíváním 
drog, ať už se týká jeho samého nebo 
jeho blízkých a přátel.

Ondřej Urbanec

Film o občanském sdružení Semiramis je ke zhlédnutí na internetu

PRODEJ SLEPIČEK

Drůbež Červený Hrádek, fi rma Dráb, opět prodává
slepičky snáškových plemen Tetra hnědá a Dominant
žíhaný, kropenatý, černý, žlutý a bílý. Slepičky pouze
z našeho odchovu. Neprodáváme kuřice, ale slepičky těsně
před snáškou. Cena: 18 - 20 týdnů za 138 -148 Kč/ks, 20 týdnů za 155 Kč/ks.
Prodej se uskuteční v úterý 24. září 2011 v 15.10 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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Příprava strategického plánu 
města Lysé nad Labem se blíží ke 
svému cíli. Členové pracovních sku-
pin nedávno hodnotili jednotlivé 
rozvojové aktivity krátkodobého ho-
rizontu (2011 – 2015), které strate-
gický plán předkládá a řadili je na 
žebříčku důležitosti (tzv. prioritiza-
ce). Na příčkách nejvyšších se umís-
til pracovní úkol: Víceúčelový kultur-
ní sál. Není pochyb, že zařízení ta-
kového typu Lysá již dlouho citel-
ně postrádá, takže zařazení v důleži-
tosti rozvojových úkolů je na místě. 
Ovšem bližší zamyšlení nad podo-
bou, funkcí a realizací tohoto „kul-
turního stánku“ přináší podle mého 
názoru více otázek než řešení.

Základní otázky zní: Kdo vybudu-
je? Pro koho? Pro co? Bez problé-
mů nezůstává ani otázka, kde bude 
sál vybudován. Tento problém však 
podle mého názoru vyplyne spíše 
z odpovědí na otázky předchozí. Na 
první otázku Kdo? se logicky nabízí 
odpověď: víceúčelový kulturní sál vy-
buduje město. Jenže při obecně zná-
mém nedostatku investičních pro-
středků se myšlenka na vybudová-
ní takového zařízení řadí mezi plá-
ny spíše nereálné. To si dovolím tvr-
dit, že by platilo i v případě, kdyby 
prostředky existovaly, neboť z po-
hledu města existují jistě důležitější 
priority, které by takovéto prostřed-
ky spotřebovaly (např. oprava a re-
konstrukce městem vlastněné infra-
struktury – kanalizace, vodovod, ře-
šení parkovacích kapacit apod.). 
Jako již rozpracovaná alternativa je 
tak předkládáno vybudování více-
účelového kulturního sálu v rám-
ci projektu Zåhrada (v bývalé Fru-
tě). Tento způsob řešení má však je-
den zásadní háček. Ve Frutě vybudu-
je sál soukromá fi rma. Ta sice může 
uzavřít s městem dohodu o dlouho-
dobém pronájmu, avšak vždy jen ča-
sově omezeném. Tudíž řešení na 5, 
10 nebo 20 let. Pokud se najde lukra-
tivnější pronájem (např. školicí zaří-
zení), fi rma zajisté nebude chtít pro-
nájem městu prodlužovat. Když po-
minu skutečnost, že v pronajatém 
to prostě není jako ve vlastním, na 
konci vždy přijde otázka, zdali měs-
to nechce sál odkoupit. Nemám sice 
představu o tom, jaký by byl rozdíl 
mezi cenou za stavbu a cenou za od-
kup, ale pochybuji, že by fi rma pře-
nechala sál městu „za hubičku“.
Zdánlivě levné řešení dnes (Ať to po-
staví někdo jiný!) by se mohlo v bu-
doucnu prodražit. Doba, kdy něco 
vybudoval stát a po letech to převedl 

Víceúčelový kulturní sál v Lysé nad Labem
na město „za korunu“, je, dle mého 
mínění dávno pryč.

S osobou investora jsou úzce spo-
jeny dvě zbývající otázky. Pro jaké 
akce a pro jaké klienty bude sál vybu-
dován? Současná situace je zřejmá 
a neradostná: veřejných prostor pro 
prezentaci kultury pod střechou je 
v Lysé na prstech jedné ruky: 
1) Kino, vzhledem k svému účelu 
poměrně specializované, dává pro-
stor pouze určitým typům prezen-
tace (fi lm, hudba a divadlo v ko-
mornějším pojetí). Jeho malou ná-
vštěvní kapacitu a zastarávající bu-
dovu bez možnosti rozvoje netřeba 
komentovat. 2) Muzeum Bedřicha 
Hrozného, s miniaturní prezentační 
plochou danou historickou dispozi-
cí budovy, navíc v nájmu Polabské-
ho muzea v Poděbradech. Jen obtíž-
ně si tu dokážu představit pravidel-
né výstavy, kdyby se muzeum poku-
silo vytvořit důstojnou a dlouho po-
strádanou expozici o historii Lysé. 
3) Státní okresní archiv, jen z nouze 
ctnost. Především vzhledem k bez-
pečnostním nárokům na jeho funkci 
(uchování archiválií), ale také vzhle-
dem k omezenému prostoru a pří-
stupnosti (v podstatě jen pěší) může 
být považován pouze za doplňko-
vou prostoru. 4) Výstaviště, význam-
ná plocha, která se však zdaleka ne-
hodí svým provedením pro všechny 
typy akcí (např. plesy, taneční). Co 
se výše pronájmu týče, těžko může 
kultura dlouhodobě konkurovat vy-
stavovatelům. A to je v podstatě vše, 
neboť prostory jako římskokatolický 
kostel, evangelický sbor či bývalý sál 
v hotelu Král nelze podle mého ná-
zoru vzhledem k jejich specifi čnos-
ti považovat za prostory pro kulturu 
primárně určené. Navíc ze čtyř výše 
jmenovaných jsou pouze první dva 
v majetku města!

V Lysé schází důstojný prostor 
pro prezentaci kulturních akcí pro 
více návštěvníků. Větší koncerty, 
plesy, taneční, divadelní představe-
ní. Výstavy výtvarného umění jsou 
omezeny prostorem současných ka-
pacit (muzeum, archiv, školy), ne-
hledě na jejich přístupnost odvislou 
od provozovatelů jednotlivých insti-
tucí. Tyto (a další, které jsem zapo-
mněl) akce by našly ve víceúčelovém 
sále své uplatnění. Zde ovšem vzni-
ká další problém: konfl ikt investora 
s využitím. Představme si, že město 
má sál ve Frutě ve výhodném dvace-
tiletém nájmu: Kdo organizuje výše 
uvedené akce a kolik je schopen 
a ochoten za ně vydat? A o jaké pení-

ze to vlastně půjde? Dokážu si před-
stavit, že za rozumný nájem (min. 
nižší než na výstavišti) rodiče zapla-
tí dětem taneční (odpadne dojíždění 
do Benátek) a spolky z okolních vsí 
a měst uspořádají zde své plesy, pro-
tože se jim sál bude líbit. Větší kon-
cert či divadelní představení pořá-
daný jiným subjektem než městem 
najde své uplatnění též. Jenže pod-
le mých informací je sál vnímán zá-
roveň jako rezerva pro akce různých 
lyských spolků, které by tak získaly 
variantu „uvnitř“ v případě nepříz-
nivého počasí. Jsou to právě spol-
ky, které obstarávají dnes nemalou 
část „kulturního kalendáře“ měs-
ta. Tyto spolky ovšem nemohou za-
platit nic, nebo jen velmi málo a to 
z peněz, které dostanou od města 
formou dotace! O výstavách výtvar-
ného umění, pořádaných obvykle 
jednotlivci, si dovolím tvrdit, že vý-
dělečné prostě nebudou, i kdyby byly 
nakrásně všechny prodejní. Vzhle-
dem k lyským spolkům je třeba při-
pomenout i myšlenku tzv. spolkové-
ho domu, tedy prostoru, kde by se 
mohli členové spolků scházet ke své 
pravidelné, nikoliv jen prezentační 
činnosti. Myslím, že „víceúčelový“ 
kulturní sál je vnímán i v této vari-
antě. Všechny další akce, které vydě-
lají na nájem, bude muset někdo za-
řídit. A tím někým bude provozova-
tel – město. Zcela logicky může do-
jít k postupnému vytlačení nevýdě-
lečných aktivit mimo tento prostor 
v zájmu zapravení nájmu. Variantu, 
že soukromý investor postaví víceú-
čelový kulturní sál a jednotlivé sub-
jekty včetně města se v něm budou 
ucházet o prostor pro pořádání akcí, 
si vůbec nepřipouštím.

Z výše uvedeného pro mne vyplý-
vá jeden zásadní předpoklad. Měs-
to by si mělo ujasnit celkovou kon-
cepci své „kulturní politiky“ dří-
ve, než začne uvažovat o realiza-
ci víceúčelového kulturního sálu. 
V současných podmínkách, kdy 

většina subjektů působících v kultu-
ře v Lysé funguje na spolkové bázi 
a každoročně „soutěží“ prostřed-
nictvím návrhů kulturní komisi 
o peníze z fondu kultury, je vzhle-
dem k tam rozdělovaným část-
kám vize víceúčelového kulturní-
ho sálu pro Lysou zbytečná. Pros-
tě ho nikdo nebude moci využít. Je-
likož město v podstatě žádnou kul-
turní akci nerealizuje vlastními si-
lami, pouze na akce jiných organi-
zací různým způsobem přispívá, 
nemá v tuto chvíli co ve víceúčelo-
vém kulturním sále nabídnout. Po-
kud by však vzniklo v posledních 
měsících vícekrát zmiňované měst-
ské kulturní středisko zřízené jako 
organizace města, která by kultur-
ní akce realizovala, bylo by fungo-
vání sálu o něco reálnější. Pocho-
pitelně stále s předchozí výhra-
dou „rovnosti přístupu“ pro lyské 
spolky a jiné nevýdělečné organi-
zace do tohoto prostoru. V tako-
vém případě je však třeba uvažo-
vat i o jiném umístění než ve Frutě. 
V těchto dnech je již zveřejněn kon-
cept nového územního plánu, kte-
rý nabízí možnost se nad umístě-
ním sálu minimálně zamyslet. Sa-
mozřejmě je třeba počítat s dobrou 
dostupností a prostorem pro záze-
mí (především v Lysé tolik bolavé 
parkování), což podle mého názoru 
v konceptu navrhované umístění ve 
východní části Husova náměstí ne-
umožňuje.

Ať tak, či tak či ještě jinak, je 
načase otevřít diskusi o postojích 
a směřování města v oblasti kul-
tury. Když už se revitalizují hlavní 
městské komunikace bez doprav-
ního generelu, a prostě tu a tam 
„něco unikne“ pozornosti projek-
tantů, přimlouvám se za to, aby si 
alespoň kultura vyhotovila svůj do-
cela malý souhrnný plán a budouc-
nost jí v „barokní perle Polabí“ ne-
unikla. 

Michal Řezníček

Nebankovní úvěry ručené nemovitostí

Hledáme nové fi nanční poradce

 777 760 999

www.smartuver.cz

 úvěry od 50 000 Kč

 splatnost až 120 měsíců

 zajištění zástavou 
 na nemovitosti

 vyřešíme exekuce a zástavy

k02-inzerce_90x50_CB.indd   1 2.8.2011   11:12:10



9/2011 LISTY města Lysé nad Labem   21

Mnozí samozvaní ochránci příro-
dy hlasitě proklamují, že myslivost 
nemá nic společného s ochranou pří-
rody. Údajně sběratelský a lovecký 
pud ovládá myslivce natolik, že je to 
k tíži a škodě přírody. 

Skutečnost je taková, že myslivci 
zvěř využívají jako zdroj obnovitelné-
ho přírodního bohatství, což zahrnu-
je i odpovědnost za celý svět volně ži-
jících zvířat a rostlin. 

Právo myslivosti se svou zákonnou 
povinností péče o zvěř, slouží společ-
ně jak k ochraně druhů, tak i jejich 
biotopů a je prakticky aplikovanou 
ochranou přírody. 

Ochrana přírody a volně žijících 
zvířat je prvořadým úkolem všech 
myslivců. 

Českomoravská myslivecká jedno-
ta (ČMMJ) je organizací, která je roz-
větvená do všech částí naší republiky 
a je jedinou organizací tohoto druhu, 
která je schopna celoplošně pokrýt 
celou republiku při takových aktivi-
tách jako je například orální vakcina-
ce lišek, zjišťování zdravotního stavu 
divokých prasat a podobně. 

Výkon práva myslivosti je vá-
zán na užívání honebních pozemků 
a myslivci tak mohou nejlépe prak-
ticky uskutečňovat opatření směřují-
cí k ochraně přírody. Je škoda, že toho 
nevyužívají seriózní ochranářské 
organizace a hnutí ke konkrétní 
spolupráci. 

Myslivci podporují nejen lov-
nou zvěř, nýbrž zlepšují podmín-
ky všech volně žijících druhů zvě-
ře, protože dávno už překonali ne-
rozumné rozdělování zvěře na dru-
hy škodlivé a užitečné. Každý zví-

řecí druh má svůj smysl a svůj úkol 
v ekosystému. 

Cíl myslivecké péče nepředstavu-
je nic jiného, než péči o biotop a jeho 
tvorbu. Zlepšováním biotopu se snaží 
myslivci zlepšit neúplné funkční eko-
systémy pro faunu a fl óru - např.: vy-
sazování keřů a plodonosných dře-
vin, obnovování a čištění studánek 
a napajedel apod. 

Do oblasti péče o zvěř patří ce-
loroční odpovědnost mysliveckých 
stráží, jak o zvěř tak o volně žijící živo-
čichy a rostlinstvo. Myslivecké stráže 
jsou speciálně proškolené a mají sta-
tut veřejného činitele, což je zavazuje 
k přísežné odpovědnosti. Myslivecké 
stráže chrání honitby nejen před pyt-
láky, ale i před hlučnými turisty, vy-
vážením odpadů, vypalováním staré 
trávy, zakládáním ohňů a před pytla-
čícími kočkami a psy. Tuto funkci 
myslivecké stráže vykonávají zdarma, 
přestože jsou mnohdy i fyzicky napa-
dáni. 

V ČR je myslivci obhospodařo-
váno zhruba 6 910 000 ha, což je 
87,6 % výměry celé České republiky. 
Myslivci tak přispívají značným po-
dílem v péči o naše národní přírod-
ní a kulturní bohatství. ČMMJ vy-
dává nemalé fi nanční částky na ob-
novu životního prostředí zvěře a za-
zvěřování jako např. po povodních. 
K tomu navíc přicházejí dobrovolné 
práce a investice myslivců v honit-
bách. Bez myslivců by tyto náklady 
musel hradit stát. 

Výkon práva myslivosti v chrá-
něných krajinných oblastech a pří-
rodních rezervací je zákonem povo-
len, věcně a ekologicky nutný. V ná-

rodních parcích, které mají rozlohu 
111 000 ha, je myslivost řízena mi-
nisterstvem životního prostředí. 
Mnohé oblasti ochrany přírody byly 
zřízeny k ochraně ohrožených dru-
hů zvířat. Bylo by protismyslné, aby 
tyto ohrožené druhy nemohly být 
chráněny před silně se vyskytující-
mi masožravci a pleniteli hnízd jako 
jsou lišky, kuny, vrány a straky. Veš-
kerá zvěř s oblibou vyhledává klid-
né prostory chráněných oblastí. Na-
příklad divoká prasata jsou všežravci 
a ničí hnízda na zemi hnízdících 

ohrožených druhů ptáků (koroptev, 
tetřívek, tetřev,…). Přemnožená bý-
ložravá zvěř zase může ohrozit vý-
skyt vzácných druhů rostlin. Mysliv-
ců je zhruba 100 000 a svou častou 
přítomností v honitbě včas zajistí ne-
žádoucí změny v přírodě. Svým po-
zorováním a statistickými údaji mo-
hou přispět k řešení výzkumných vě-
deckých úkolů. To se již v minulos-
ti mnohokrát stalo a rozhodně bude 
i v budoucnu stávat. 

Edvard Blahut 
MS Lyá n. L. - Černava 

Myslivost a její význam v životě člověka - 8

od 19.00 hodin do 20.00 hodin
POWER JÓGA
= využívá některých klasických jógových pozic, upravených do dynamického 
a silového provedení. Je to cvičení určené pro každého zdravého jedince, kte-
rý chce zpevnit a protáhnout své tělo, pracovat na své postavě. Meditace pro-
to v lekcích Power jógy nenajdete. Stejně jako při klasické józe se zde naučí-
te správně pracovat s dechem - nesprávné dýchání může být příčinou zdravot-
ních problémů.
Power jóga je zaměřena na harmonii těla a mysli, odbourání stresu a napětí. Je 
vhodná jako prevence před bolestí zad, které jsou často způsobeny civilizač-
ními vlivy: špatné držení těla, špatné pohybové návyky, jednostranné zatížení 
atd. Tento cvičební styl je zaměřený na protažení svalů celého těla, jejich posí-
lení a udržení naší tělesné schránky ve svalové/ fyzické/, ale i duševní harmo-
nii. Klidné a pohodové cvičení pro všechny...                                  
 
S sebou dlouhou podložku na cvičení, ručník, pití, pohodlné oblečení, mikinu, 
cvičí se naboso na vlastních podložkách

Power jóga: 700 Kč (10 lekcí za zvýhodněnou cenu - 70 Kč/lekce,
nutno vyčerpat v období 5. 9. 2011 - 19. 12. 2011). Jednorázový vstup na 
pondělní lekci (platba na místě) = 100 Kč

od 20.00 hodin do 21.15 hodin
P – CLASS x BODYSTYLING
= je silově vytrvalostní trénink zaměřený na posílení hlavních svalo-
vých skupin a hlavně na tvarování problémových partií celého těla. 
Kombinací posilovacích a protahovacích cviků si nejen svou posta-
vu vylepšíte, ale zpevněním svalů a zvýšením kondice můžete přispět 
k odstranění některých zdravotních problémů (bolesti zad). Cvičí se 
s vahou vlastního těla, s posilovacími gumičkami a lehkými činkami. Pro 
všechny, co chtějí zhubnout a vytvarovat svoje tělo...

Bodystyling: 70 Kč za 75 minutovou lekci, platba na místě, bez objednání

od 19.00 hodin do 20.00 hodin
DANCE AEROBIK
= aerobní trénink pro všechny, kteří  mají rádi dynamický pohyb s tanečními 
prvky - vhodný zejména pro všechny, kdo chtějí hubnout (spalování zásobních 
tuků)  V závěru lekce posilování problematických partií + protažení.

Dance aerobik: 50 Kč za 60 minutovou lekci, platba na místě, 
bez objednání

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

tel.: 721 658 766

Pondělky od 5. 9. s Hankou
v tělocvičně nové školy Obchodní akademie v Lysé n. L., 

ul. Komenského (vchod ze zadního traktu po železných schůdkách)

Čtvrtky od 8. 9. s Anetou
1. lekce 8. 9. zdarma a s dárečkem

v tělocvičně nové školy Obchodní akademie v Lysé n. L., 
ul. Komenského (vchod ze zadního traktu po železných schůdkách)

Pondělí 16.00 - 17.00 Výtvarka pro děti od 3let
  16.00 - 17.00 Cvičení děti od 3let
 Úterý 09.00 - 11.30 Dopoledne s Montessori info 6.9.
  09.00 - 16.00 Herna a hlídání
  16.00 - 17.00 Keramika pro děti od 5 let
  19.00 - 20.00 Keramika pro dospělé
 Středa 08.30 - 12.30 Miniškolka - rezervace
  13.00 - 16.00 Angličtina pro děti ukázková hodina 14.9.
  20.00 - 21.00 Břišní tance od 14.9.
 Čtvrtek 08.30 - 12.30 Miniškolka - rezervace
  16:00 - 17:00 Keramika děti do 5let
  16.00 - 17.00 Milbe - Zumba děti kurz
  17.00 - 18.00 Milbe - Zumba děti kurz
  18.00 - 19.00 Milbe - Intenzivní trénink
 Pátek 09.30 - 10.30 Hrátky s batolátky
  10.35 - 11.35 Hýbej se a hraj si
  18.00 - 19.00 Ch-toning
  19.00 - 20.00 Pilates
 Sobota    Oslavy, párty, akce, Poker
 Neděle 19.00 - 20.00  Pilates
    
Po, Út, Pá od 9.30 do 16.30 hodin  
St a Čt od 12.30 do 16.00 hodin, herna a hlídání, obchod
Fajn klub, Poděbradova 1707, Lysá nad Labem, www.klubfajn.estranky.cz

Klub
Fajn

Rozvrh Fajn klubu 9/2011  
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Všechlapský turnaj smíšených 
párů, stejně jako před dvěma lety, 
přepisoval deblovou historii, když 
z vítězství se po boku Předsedy AVD 
T. Kokojana radovala E. Trnková 
z Českých Budějovic, která bude po 
zásluze zapsána do deblové „ Gui-
nessovi“ knihy rekordů, jako nej-
starší vítězka ofi ciálního mixového 
turnaje republikového šampionátu 
ve volejbalových deblech novodobé 
éry! Trnková tak přesně po dvou le-
tech přeskočila nymburačku E. Ra-
jlovou, která se tímto titulem pyšni-
la od svého triumfu ve Všechlapech, 
taktéž po boku T. Kokojana, avšak 
v roce 2009.

Zkušení reprezentanti SKP 
Nymburk, veteráni Kokojan s Trn-
kovou, v turnaji samotném ne-
ztratili ani set a fi nálovou skupi-
nu mistrovské třídy jednoznanač-
ně opanovali. Navázali tak na 
loňský rokycanský společný tri-
umf a i oproti solidnímu věkové-
mu součtu, čítajícímu přes sto let 
(!), potvrdili svoji nespornou her-
ní kvalitu. Druhé místo bral šikovný 
T. Hukal po boku bojovné A. Fran-
keové z Lysé nad Labem, kteří po-

měrně překvapivě již podruhé v se-
zoně přetlačili na ofi ciálním turnaji 
bojovného pana Kokeše, turnajové-
ho ředitele této deblové akce. Sym-
patický a bodrý všechlapák se stří-
davým regionálním startem se však 
tentokrát vešel, k upřímné a nefal-
šované radosti své deblové a život-
ní partnerky D. Bakešové, po trist-
ní sérii třetích míst, na pěkný bron-
zový stupínek.

Republikový šampionát pokraču-
je „Čáryfukovými“ losovanými mixy 
v povltavském Hradištku.

T. Kokojan tak pokračoval v letoš-
ních solidních výkonech a na kla-
sickém otevřeném ofi ciálním turna-
ji vybojoval, včetně dvou vítězství, 
čtvrtou medaili ze čtyř turnajových 
účastí v řadě. Spolu s V. Věchtem, 
který má na svém kontě 3 triumfy ze 
tří turnajů, tak patří oba ortodoxní 
odchovanci nymburské Remanen-
ce, mezi nejúspěšnější deblisty letoš-
ní, celkově již jedenadvacáté ofi ciál-
ní sezony republikového šampioná-
tu ve volejbalových deblech novodo-
bé éry. 

Mgr. T. Kokojan
předseda AVD České republiky

10. jubilejní ročník: Všechlapy 
mixy 2011

Volejbalový turnaj

Zveme vás v sobotu 17. 9. 2011 do 
Dvorců (u Lysé nad Labem) na se-
známení s orientačním během. Pojď-
te spolu s námi strávit krásné odpo-
ledne babího léta do borovicového 
lesa. Start od 13 hodin. Vyhlášení vý-
sledků kolem 17 h.
Vstupné: 30 Kč 
Přihlášky: do 14. 9. 2011 na telefonní 
číslo 739 524 779 – paní Marika Be-
nešová, mail: os.kdz@tiscali.cz 
Prezentace: Na místě -  restaurace ve 
Dvorcích od 12.00 do 12.30 hodin
Kategorie:
1. Fáborkovaná trať 4 km: 
- Kategorie děti do 8 let s rodiči
- Kategorie děti nad 8 let s rodiči
- Kategorie děti bez rodičů do věku 
   10 let včetně

Seznámení s orientačním během
2. Klasická trať (bez fáborků),
kratší 4 km a delší do 6 km: 
- Kategorie děti bez rodičů od 11 dívky
- Kategorie děti bez rodičů od 11 
   chlapci

Ostatní zájemci nad 18 let se mo-
hou zúčastnit dle vlastního uvážení 
a nesoutěžně si trať proběhnout či 
projít.
S sebou: Sportovní oblečení, kdo má, 
může si vzít i buzolu
Od nás dostanete: mapu v měřítku
1:15 000 se zakreslenými kontrolami,
popis kontrol, mapový klíč, průkaz-
ku na ražení značek na kontrolách.

Pořádají křesťané ze sboru Apoš-
tolské církve v Lysé nad Labem.

Zuzana Sedláčková

Prezentace        12.30
Zahájení závodu    13.50
Předškoláci (120 m)   13.55
Žákyně mladší (680 m)   14.00
Žákyně starší (800 m)   14.05
Žáci mladší (800 m)   14.10
Žáci starší (800 m)   14.15
Dorostenci (2070 m)   14.25
Ženy a dorostenky (2070 m)  14.40
Muži, mílaři (4140 m)   14.55
Vyhlášení výsledků uvedených závodů  15.20
Muži, senioři - od 40 let (4140 m)  15.50
Muži, vytrvalci – hlavní závod  (8280 m) 16.20

Běh zámeckou zahradou
48. ročník

Závod, který sokolové založili v roce 1941, den před zrušením 
Sokola nacisty. V prvním ročníku závodilo 8 běžců, ale v roce 1947 
již tento významný závod vyhrál Emil Zátopek. Před sedmi lety se 
k pořadatelství vrátil Sokol za spolupráce Svazu českých turistů. 

Program letošního BZZ je stejný jako v minulých letech, 
pouze délka tratí byla upravena v souvislosti s následky 
vichřice v létě 2009 :

Věcné ceny pro 1. – 3. místo. 
Pohár MěÚ Lysá nad Labem pro vítěze hlavního závodu.

Startovné:
dospělí - 50 Kč, dorost – 20 Kč, žactvo – 0 Kč

Zveme tímto všechny velké i malé borce k účasti a Vás ostatní – 
přátele lehké atletiky, přijďte se podívat na závody v krásném 

prostředí zámecké zahrady v Lysé nad Labem!

T.J. Sokol Lysá nad Labem

Sokol Lysá nad Labem
pořádá

v sobotu 3. září 2011
již 48. ročník tradičního

Běhu zámeckou zahradou.

Všechlapy mix 2011 – 10. ju-
bilejní ročník v rámci ofi ciálního 
MČR ve volejbalových deblech

Všichni účastníci 2. třídy jsou čle-
ny volejbalově-deblové přípravky 
SKP-ZŠ Komenského Nymburk, 
která funguje již šestým rokem při 
kmenové nymburské základce. 

Samotná přípravka je navíc 
součástí mládežnické sekce de-
blového oddílu SKP Nymburk, 
který v letošním roce oslaví 
20. výročí od svého založení!

Mgr. T. Kokojan
předseda AVD České republiky 

A. Mistrovská třída:
1. místo: T. Kokojan + E. Trnková ( SKP Nymburk ) 12 bodů
2. místo: T. Hukal + A. Frankeová ( Lysá n. L. )  11 bodů
3. místo: F. Kokeš + D. Bakešová ( Všechlapy )  10 bodů
4. místo: J. Litera + T. Plachá ( Nymburk )     9 bodů
B. kategorie 2. třídy:
1. místo: M. Kolář + A. Khailová      8 bodů
2. místo: J. Pošík + K. Malá       7 bodů
3. místo: P. Svoboda + L. Hubáčková      6 bodů
4. místo: D. Kubálek + K. Leksová      5 bodů
5. místo: F. Kurka + Ž. Šnejdarová      4 body
6. místo: J. Leš + A. Trčová       3 body
7. místo: P. Macúchová + V. Šubrt      2 body
8. místo: M. Bryk + I. Chlíbková      1 bod

Městská knihovna Lysá nad Labem zve pořadatele kulturních 
a společenských akcí v Lysé nad Labem a okolí na schůzku 

ohledně naplánování Kulturního kalendáře na rok 2012.
Všichni, kdo máte zájem, aby se pořádané akce nekryly 

a byly prezentovány a to nejen v Listech, jste srdečně zváni do 
Městské knihovny v pondělí 7. listopadu 2011 v 17.30 hodin.
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Složená párovka dorostenek ve 
složení Nebáznivá, Hradecká, Buzr-
lová a Langová obsadila také první 
místo a párovka dorostenců složená 
čistě ze závodníků z Lysé nad Labem 
ve složení Kyncl, Mareš, Vrátil, Ryša-
vý, byla nakonec třetí.

K závodům mistrovství republiky 
vede cesta přes náročný trénink a zá-
vody. Čím více závodů hlavně ti mladší 
absolvují, tím lépe. Proto je termínovka 
nabitá a v podstatě není víkend, kdyby-
chom nebyli na závodech. V druhé půli 
jarní sezony jsme se tedy zúčastnili zá-
vodů v Ústí nad Labem, Lysé, Primá-
torek a důležitých závodů oblasti Labe, 
které byly kvalifikačními závody na Mi-
strovství republiky pro žáky, dorost a ju-
niory. Na těchto závodech se nám kva-
lifikovali na Mistrovství republiky skoro 
všichni závodníci od nejmenších až po 
juniory. Pro nás důležité jsou také zá-
vody v Lysé nad Labem. Letos proběhl 
již 41. ročník Memoriálu Jiřího Vejlup-
ka a postupem času se tyto závody sta-
ly velmi oblíbenými mezi veslařskou ve-
řejností. Letošního ročníku se zúčastni-
lo 20 oddílů a proběhlo okolo 400 jed-
notlivých závodů. Reportáž lze také 
shlédnout na městských internetových 
stránkách http://www.mestolysa.cz/vi-
deo.html.

Na Mistrovství republiky jednot-
livých kategorií jsme opět bodovali 
a v ostré konkurenci přivezli cen-
né medaile. Za zmínku stojí umístění 
žáků mladších (Céza, Michal, Kudr-
na, Uvíra, Roháček(k)) na čtyřce pá-
rové na třetím místě, dále dorostenky 
Nebáznivé na prvním místě na skifu, 
žákyně Marešové na druhém místě na 
skifu, čtyřky párové dorostenek (Ne-
báznivá, Hradecká, Buzrlová, Lango-
vá) také na prvním místě a čtyřky pá-
rové dorostenců (Kyncl, Mareš, Vrá-
til,Ryšavý) na třetím místě. Doros-
tenky a dorostenci se díky těmto vý-
sledků dále kvalifi kovali na mistrov-
ské závody juniorů, kde také zabodo-
vali a všichni se dostali do fi nálových 
závodů, kde Žaneta Nebáznivá byla 
třetí, párovka dorostenek druhá a pá-
rovka dorostenců šestá ve velmi silné 
konkurenci. Matějovi Pertlíkovi utekla 
bronzová medaile na osmě jen o kou-
sek v kategorii juniorů a účast Šár-
ky Čmugrové ve fi nále žen bylo také 

v silné konkurenci úspěchem. Vete-
ráni Černý a Sláma si ze svých závo-
dů přivezli také medaile a tak dovrši-
li úspěšné představení našich závod-
níků na jednotlivých Mistroství Čes-
ké republiky tento rok. Podrobnější 
výsledky jsou uvedeny v přiložené ta-
bulce. Již se těšíme na další pokračo-
vání mistrovských závodů, které bu-
dou v soutěžích ve sprintu (500 m) 
a družstev na podzim.

Více informací i pro případné nové 
členy na našich webových stránkách 
www.vklysa.cz.

VK Lysá nad Labem

Další část závodní sezony 
a mistrovství republiky
Pokračování ze str. 1

Mistrovství ČR 2011dorostu a žactva
skif žáci mladší 12 Rechtig fi nále A 4
    Kudrna fi nále A 5
    Uvíra fi nále B 2
skif dorostenky Nebáznivá fi nále A 1
    Hradecká fi nále A 6
čtyřka dorostenky Dvorská fi nále A 3
čtyřka žákyně starší  Vrátilová, Volfová, Šoukalová,, Sloupová, Babecová(k) fi nále A 5
    Marešová, Krumpholcová, Hamerová, Lambertová, Roháček(k) fi nále B 2
skif žákyně mladší 12 Lomová fi nále B 5
dvojskif žáci mladší Céza, Michal fi nále A 4
skif dorostenci Kyncl fi nále B 1
čtyřka žáci mladší Céza, Michal, Kudrna, Uvíra, Roháček (k) fi nále A 3
skif dorostenci Ryšavý rozjížďka 4
čtyřka dorostenky Langová, Buzrlová, Hradecká, Nebáznivá fi nále A 1
skif žákyně starší 14 Lambertová fi nále B 4
čtyřka žákyně starší Hamerová, Volfová, Ryšavá, Šoukalová, Roháček (k) fi nále 5
skif žákyně starší 13 Marešová fi nále A 2
    Krumpholcová fi nále B 1
čtyřka dorostenci Ryšavý, Vrátil, Mareš, Kyncl fi nále A 3
    
Mistrovství ČR 2011 juniorů a seniorů 
dvojskif ženy  Čmugrová, Pospíšilová fi nále A 5
čtyřka juniorky Nebáznivá, Hradecká, Buzrlová, Langová fi nále 2
dvojskif junioři Pertlík, Ručka fi nále B 1
skif ženy  Čmugrová fi nále A 6
čtyřka junioři Ryšavý, Vrátil, Mareš, Kyncl fi nále A 6
osma junioři Pertlík + 7 fi nále 4
skif  juniorky Nebáznivá fi nále A 3
    Zoubková fi nále A 5
skif muži masters Bříza fi nále 5
    Sláma fi nále  1
    Černý fi nále  4
dvojskif muži masters Černý, Novotný fi nále  1
    Svoboda Sláma fi nále  1
čtyřka muži masters Sláma + 3 fi nále 2
    Černý + 3 fi nále  4
čtyřka ženy  Nebáznivá, Hradecká, Buzrlová, Langová fi nále  3
dvojskif ženy  Čmugrová, Pospíšilová fi nále  4
osma muži masters Sláma, Černý + 7 fi nále 4
skif ženy  Čmugrová    fi nále 6

 až 5O OOO Kč

 měsíční splátky

 na dobu 8 a 13 měsíců

 hotovost až do domu

 nejvýhodnější podmínky

www.smartpujcka.cz

Hledáme nové obchodní zástupce

Stačí jednou zavolat!

 84O 111 177

k03-90x100_CB.indd   1 15.2.2011   15:16:51
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Sportovní den s pudlem
Tak se již ve třetím ročníku sešli 

příznivci sportování se psy, ale i na-
prostí nováčci.

Počasí nádherné, od rána svítilo 
sluníčko, nebe bez mráčku, bylo jen 
nutné brát ohled na pejsky, aby se 
nám na slunci nepřehřáli, zvláště na 
dvě psí mimina, která se přijela také 
učit a soutěžit.

Dopoledne byla opět výuka vy-
stavování v kategoriích začátečníci 
a pokročilí, a opravdu všichni účast-
níci byli velmi šikovní, a to jak majite-
lé, tak i jejich pudlové a jeden knírač.

Z obou kategorií byli vybráni na 
přední místa ti nejsnaživější, ale jako 
vždy, poháry obdrželi všichni za svo-
ji účast a šikovnost.

Dalším bodem programu byla výu-
ka základů junior handlingu – v tom-
to případě hlavně pro dospělé, pro-
tože přítomné děti již byly zkušeněj-
ší. Slečna Deniska Trnková vysvětlila, 
co to vlastně junior handling je a po 
výkladu se věnovala každému jed-
notlivě v nastudování fi gur junior 
handlingu s předvedením. Všichni 
jsme byli moc spokojeni a nadšeni.

V polední přestávce jsme se dob-
ře najedli, paní Romana Hanousko-
vá navařila pro náš regiment výbor-
ný oběd a po zasloužené pauze se šlo 

sportovat pod taktovkou personálu 
psí školy Superpes.

Trénovalo se i s podrobným pouče-
ním, frisbee, překážky, slalom i tunel, 
což se pudlům a jejich páníčkům moc 
líbilo a bylo opravdu vidět, jak snad-
no se pudl naučí novým cvikům a jak 
je to baví.

Ze sportovního snažení byl tento-
krát vybrán nejšikovnější majitel, kte-
rý dokázal pudla naučit v krátké době 
novým cvikům.

A nejšikovnější byla tentokrát paní 
Kajuková s toy fenkou Julie Gre-
ka Nova, odměnu v podobě náušnic 
s pudlem věnovala psí škola Super-
pes.

Moc děkuji za perfektní přípravu, 
oběd a příjemné prostředí paní Ro-
maně Hanouskové a personálu psí 
školy Superpes, MVDr. Matušino-
vé za veterinární přejímku psů, J. Vla-
sákové, Denise Trnkové za pomoc 
v programové náplni dne, všem mi-
lým účastníkům sportovního dne 
s pudlem a za fotodokumentaci paní 
M. Beranové, H. Pojerové a J. Vlasá-
kové. Tak se zase těším na další ročník!

Výsledky a foto na www.kpachp.cz 
a www.superpes.cz.

Za KPaCHP o. s.
Jitka Procházková

Dne 25. 6. se v areálu Psí školy 
SUPERPES sešlo přes 30 závodní-
ků porovnat síly v dogfrisbee. Tento 
typ závodu byl vůbec první, který se 
v Lysé pořádal. Závodilo se v tzv. 
„krátkých“ distančních disciplínách, 
které jsou velice divácky atraktivní. 
Jednalo se o Paralelní TimeTrial, ne-
boli česky časovka. Jde o to, že pes 
musí 2x chytit a co nejrychleji přinést 
létající disk, neboli frisbee, za 20yar-
dovou (18,3 m) čárou. Do fi nále po-
stupuje 16 týmů a poté závodí vedle 
sebe – paralelně, a vítězí ten rychlej-
ší. Závody jsou o to napínavější, pro-
tože nejednou se stalo, že nějaký pes 

Marlenčiny distanční dogfrisbee
závody – 1. ročník

zvítězil opravdu „o hlavu“. Další dis-
ciplínou bylo DogDartbee. Jedná se 
o namalovaný terč na zemi, opět ve 
vzdálenosti 20yardů, a podle toho, 
do kterého kruhu v terči pes s chyce-
ným diskem dopadne, dostane body. 
Do fi nále postupuje 8 týmů a vzájem-
ně se vyřazují.

Disciplíny a celá soutěž probíha-
ly regulérně, jen občas se zvedl sil-
ný vítr, který s výsledky docela zamí-
chal. Nikdo z Psí školy SUPERPES 
se tentokrát na bedně neocitl, ale vě-
řím tomu, že to bylo tím, že se většina 
soutěžících členů soustředila spíše na 
pomoc s organizací, a pro všechny to 
byla „frisbíčkářská“ premiéra, až na 
Romanu Hanouskovu ml., která již 
závodí třetím rokem a vede dogfris-
bee tréninky.

Těším se příští rok znovu na celou 
dogfrisbee komunitu, a doufám, že 
se na nás přijde podívat více diváků, 
protože se je opravdu na co dívat.

Veškeré výsledky a informace na-
leznete na www.superpes.cz.

Za Psí školu SUPERPES
Romana Hanousková ml.

Individuální kurzy snižování nadváhy 
a zdravého životního stylu v Lysé n. L.
   -  Kurzy vedené speciální metodikou STOB (stob obezitě)
   -  Lekce Nordic Walking
   -  Redukčně-kondiční pobyty
   -  Individuální přístup
   -  Vhodné pro všechny věkové kategorie
   -  Čas je přizpůsoben klientovi
   -  10 dvouhodinových lekcí

Helena Takačová-Šnajdrová
www.nutricniporadenstvi.cz, tel.: 737 032 526

TSK Dynamik Lysá nad Labem 
opět na stupních vítězů

V letošní sezóně dívky z klubu 
TSK Dynamik Lysá nad Labem pod 
vedením trenérky Lucie Kloudové ve 
věkové kategorii 8 – 10 let dvanáct-
krát vystoupily na bednu vítězů. Je-
jich píle, úsilí a výdrž se vyplatily. Do 
Lysé nad Labem tak za tento rok pu-
tovalo 5 prvních míst, 3 druhá mís-
ta a 4 třetí místa, z toho na meziná-
rodní soutěži Děti fi tness se děvča-
ta umístila na 1. místě a stejně tak 
i na jedné z největších soutěží v ČR 
Žij pohybem. Jinak dívky v kategorii 
8 – 10 let cvičily posledním rokem. 
S novou sezónou je čeká přestup do 
starší kategorie 11 – 14 let a jednou 
tolik dřiny. 

Vzkaz trenérky Lucie Kloudové: 
„Holky, když vás vidím na stupni vítě-
zů, jak vám září oči štěstím, je to pro 
mě ta největší odměna. Jsem na vás 
pyšná!“  A já k tomu velice rád dodá-
vám - Lucko, i my ostatní ve městě 
můžeme být pyšní - na naši mládež, 
na nový úspěšný oddíl a úspěšnou 
reprezentaci města a v neposlední 
radě i na trenérku, která dokáže své 
svěřenkyně strhnout a vést k výbor-
ným výsledkům! Děkujeme Ti!!! 

Mirek Firman

S novou sezónou se bude klub 
TSK Dynamik ještě rozrůstat. Ote-
vře jednu novou kategorii a to od-
díl Zumba pro děti. Doplní závodní 
aerobik o dvě kategorie 8 – 10 let 
a 5 – 7 let. Nábory se budou konat 
v tělocvičně ZŠ Litol V Lysé n. L. a to:
5. 9. v 16.00 Aerobik přípravka, 
nezávodní (4 - 7 let) 
6. 9. v 17.00 Zumba pro děti 
= LIL´STARZ (4 – 7 let)
6. 9. v 18.00 Aerobik závodní tým 
= (8 – 10 let)
 7. 9. v 16.00 Aerobik závodní tým 
= (5 - 7 let)
8. 9. v 18.00 Zumba pro děti 
= BIG STARZ  (8 – 12 let)

Za možnost trénovat a účastnit se 
závodů bych chtěla poděkovat našim 
sponzorům, a to  především městu 
Lysá nad Labem a dále pak ZŠ Li-
tol, která nám poskytuje prostory ke 
cvičení a v neposlední řadě rodičům, 
kteří se ve velké míře podílejí na cho-
du klubu. 

Informace o tréninkových ho-
dinách a vše potřebné se dozvíte 
na internetových stránkách klubu 
www.tskdynamik.estranky.cz.

Lucie Kloudová
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Junior Open
Ve dnech 11. - 12.6.2011 se juni-

orský tým z Lysské psí školy Super-
pes účastnil závodu Junior Open, 
který se konal v Jablonci nad Nisou. 
Tento závod je pro všechny závod-
níky agility, kterým není více, jak 
18 let. Za Superpsa reprezentova-
ly týmy: Kája Šonská a Mini, Kris-
týna Šonská a Jessy, Kačka Chalu-
šová a Gledis a Anežka Šedivá s Je-
spem. Nikdo z členů Superpsa ne-
odjížděl s prázdnou a tento kynolo-
gický klub se může jen chlubit skvě-
lými výkony. Kája Šonská s Minim 
vyhráli v sobotu obě zkoušky SA2, 
v nedělním součtu agility a jumpin-
gu se umístili na krásném 4. místě 

a bedna jim unikla pouze o vlásek. 
Kája si také se svou sestrou Kristý-
nou doběhly pro druhé místo v hře, 
která spočívala v agility štafetě dvo-
jic. Kristýnka Šonská se svou fen-
kou Jessy obsadily za sobotu dva-
krát druhé místo ve zkoušce SA1 
a celkově vyhrály nejsympatičtěj-
ší tým. Kačka Chalušová s Gledis 
vyhrály nedělní součet běhů agi-
lity a jumping, které oba doběhly 
bez trestných bodů. Anežka Šedivá 
s Jespem vyhráli v sobotu zkoušku 
LA1 a v nedělním součtu skončili na 
krásném 7. místě. Juniorům gratu-
lujeme!

Kateřina Chalušová

3. ročník Polabské stezky

Polabská stezka se pomalu stá-
vá tradiční aktivitou, která je kaž-
doročně pořádána členy Kynologic-
kého klubu Lysá nad Labem v Lito-
li za podpory města Lysá nad Labem 
pro všechny příznivce pejsků rozdíl-
ných ras a velikostí. Letos se konala 
dne 18. června 2011. Novinkou opro-
ti minulým ročníkům byla snaha or-
ganizátorů spojit příjemné s užiteč-
ným a věnovat fi nanční částku vy-
branou na startovném psímu útul-
ku v Lysé nad Labem. Věříme také, 
že možnost vypůjčit si na procház-
ku pejska přímo z útulku udělala ra-
dost jak samotným pejskům, tak i je-

jich dočasným opatrovníkům. Stej-
ně jako v minulých letech byly naplá-
novány dvě varianty Polabské stez-
ky, kratší (kolem 10 km) a delší (ko-
lem 30 km). Tentokrát však trasování 
vedlo opačným směrem a po druhém 
břehu řeky Labe. Účastníci kratší va-
rianty vyrazili podél řeky Labe smě-
rem na obec Semice a po dosažení to-
hoto cíle se po červené značce vraceli 
zpět na cvičiště kynologického klubu. 
Delší varianta, které lze směle přiznat 
dogtrekový charakter, vedla také po-
dél řeky Labe, ale následně pokračo-
vala směr osada Sadská, kde částečně 
kopírovala břeh stejnojmenného jeze-

ra, odkud dále vedla cesta lesem až do 
B. Hrabalem oblíbené obce Kersko a 
přes Semice stejným způsobem zpět 
na výchozí místo, kterým bylo cvičiš-
tě. Polabské stezky se v letošním roce 
zúčastnilo celkem 29 závodníků, při-
čemž počet pejsků mírně převyšoval 
počet jejich páníčků. Z útulku se pak 
s námi prošlo a proběhlo 6 pejsků. 
Byli jsme překvapeni, že oproti někte-
rými závodníky původně prohlašova-
nému ležérnímu přístupu k závodu, 
došlo k naplnění opačného scénáře. 
Byli jsme svědky opravdového spor-
tovního nasazení, které vedlo k výbor-
ným výsledkům. V kratší trase jedno-
značně zvítězil Luboš Kos a jeho fen-
ka Iriska (dobrmanka), když cíle do-
sáhli ve špičkovém čase jedna hodina 
devatenáct minut. Svou výhru (velký 
pytel granulí značky Eucanuba) vě-
noval vítěz také psímu útulku. Zmínit 
však samozřejmě musíme také první-
ho pejska z útulku, který s paní Evou 
Čápovou do cíle dorazil v čase jedna 
hodina padesát šest minut. Na trase 
cca 33 km dosáhli úctyhodného vý-
konu Marcel Bubeník s fenkou Ennie 
(HW). Do cíle doběhli v čase čtyři ho-
diny a dvacet sedm minut. Pochvalu 

si zaslouží také všichni ostatní účast-
níci, kteří na trase doslova cedili pot, 
ale vydrželi. Všem ještě jednou moc 
gratulujeme. Pevně věříme, že odmě-
nou za vynaloženou energii byly ne-
jen hezké ceny a dárky pro všechny 
závodníky, ale také příjemně a aktiv-
ně strávený čas. Poděkování za dort 
úžasný po stránce vizuální i chuťové 
patří manželům Vlčkovým a neméně 
velký dík patří dalším sponzorům této 
akce, a to především paní Vandě Csil-
lagiové (chovatelské potřeby Vafa), 
chovatelským potřebám Hobbypet, 
s.r.o., paní Romaně Bujárkové, paní 
Haně Kochové a paní Lucii Kracíko-
vé, která zprostředkovala výrobu tri-
ček v chráněné dílně na Vyšším Hrád-
ku u Staré Boleslavi. V neposlední 
řadě chceme poděkovat Vám všem, 
kteří jste se zúčastnili a svou účas-
tí jste přispěli na fi nanční dar psímu 
útulku v Lysé nad Labem. Děkuje-
me Vám všem „psí přátelé“ a vězte, že 
celkem včetně příspěvků našich členů 
a přátel kynologického klubu v Litoli 
bylo psímu útulku předáno 6 000 Kč. 
Těšíme se na příští rok! Foto najdete 
na www.zkolysa.cz.

Martina Synková

HO Lysá nad Labem pořádá 
3. ročník Milovického Tar-
zana. Tato akce je určena 
pro děti od 8 let i pro dospě-
lé. Všichni si mohou vyzkou-
šet lezení na umělé horolezecké 
stěně pod vedením členů horo-
lezeckého oddílu a zasoutěžit si 
o hodnotné ceny. Akce se usku-
teční na horolezecké stěně v Milo-
vicích (budova kulturního domu 
naproti stavebninám).

Pozvánka na 3. ročník „Milovického Tarzana“
Organizace soutěže:
Začátek v sobotu 17. 9. ve 14.00 ho-
din.
14.00 – 15.00
Lezení na stěně  s metodickým 
dohledem členů HO Lysá n. L.
15.00 – 15.30
Soutěž dětí
(hodnocení rychlosti, obtížnosti).
15.30 – 16.30
Soutěž dospělých 
(hodnocení rychlosti, obtížnosti).

16.30 – 17.00
Vyhodnocení, závěr. 

Doprovodné činnosti – nácvik 
rovnováhy - chůze po spec. laně 
„slackline“. Slackline je nová spor-
tovní a zároveň volnočasová aktivi-
ta. Spočívá v balancování, chození 
a skákání na popruhu upevněném 
mezi dvěma body. 

Více informací na www.holysa.cz.
HO Lysá nad Labem
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Zumba s Romčou Hanouskovou
Nové fi tness cvičení, při kterém 
si vyzkoušíte, co je to mix aerobiku
a latinskoamerických tanců 
– merengue, salsa, samba, 
bachata, quebradita, chacha,
reggaeton, cumbia atd.
60 minut Zumby naplní Vaše tělo
endorfi ny na několik následujících hodin.
Pozor na závislost. Budete odpočítávat
dny a hodiny do další lekce.

VHODNÉ I PRO ZAČÁTEČNÍKY
A „TANEČNÍ DŘEVA“!

ROZVRH V ZÁŘÍ:

• NEDĚLE 18 – 19 h., tělocvična OA v areálu
ZŠ J. A. Komenského (není nutná rezervace)

• NEDĚLE 19 – 20 h., ZUMBA TONING (s činkami),
tělocvična OA v areálu ZŠ J. A. Komenského
(není nutná rezervace)

• ČTVRTEK 18 – 19 h., Sokol vedle kina
(není nutná rezervace)

Cena hodin je 70 Kč, možnost zakoupení permanentky
600 Kč/10 lekcí. Cena pro studenty 60 Kč, plus 

akce neděle obě hodiny za 120 Kč (studenti 100 Kč)

Aktuální informace na www.zumba.unas.cz,
na Facebooku skupina Zumba s Romčou,

e-mail: hanouskova@seznam.cz,
tel.: 723 951 565

m 
obiku

ělo
cích hodin.
počítávat

KY

na OA v areálu

Zumba Open Air Party v Lysé
Dne 8. července v podvečer se ko-

nala v areálu Psí školy SUPERPES 
již třetí zumba párty. Tentokrát šlo 
ale o událost pod širým nebem, tak-
že když jsme se v pátek ráno pro-
budili a zjistili jsme, že není zrov-
na hezky, s obavami jsme vzhlíže-
li k odpoledni. Navečer se však po-
časí umoudřilo, vysvitlo sluníčko 
a udělalo se teplo, takže jsme mír-
ně po 18. hodině začali tančit. Nej-
prve byl na programu Zumba To-
ning – posilovací a zpevňovací Zum-
ba s činkami. Dámy a pánové dosta-
li chrastící originální zumba činky 
a celou hodinu si náležitě užili. V Ly-
sé měla tato hodina premiéru, proto-
že jen Romana Hanousková ml. má 
na tento typ lekce kvalifi kaci. Poté 
následovala hodina běžné Zumby 
pod vedením Jany Dalecké. Na plo-
še se sešlo 42 cvičících plus zhruba 
20 přihlížejících rodinných přísluš-
níků a známých. Všichni se dobře ba-
vili, i vzhledem k zajištěnému dopro-
vodnému programu, čímž byl kok-
tejlový bar s alkoholickými i nealko-
holickými nápoji, úspěch měla např. 
Zumba Libre či Zumba on the Be-
ach. Za zajištění baru děkuji šikov-

ným chlapcům z fi rmy SimmDays. 
Abychom po párty nahnali kalorie, 
byl k dispozici i gril s nabídkou kuře-
cího a vepřového masa. Dalším bo-
nusem bylo malování na obličej ur-
čené původně pro děti, ale namalo-
vat se nechali i někteří dospělí. Tato 
služba byla zajištěna Klárou Rubešo-
vou a její agenturou Dětský sen.

Celá akce se povedla, a tak větši-
na účastníků po skončení cvičení ješ-
tě ráda poseděla a pobavila se s ostat-
ními.

Jsem ráda, že se Zumba v Lysé 
chytla, protože jen díky takovému 
počtu nadšených cvičících jsem tuto 
událost mohla uspořádat a přispět 
tak ke kulturnímu a sportovnímu 
dění v Lysé, což předpokládám, že 
nejen vedení města uvítalo.

V závěru bych chtěla poděkovat Li-
bušce Valeškové za administrativní 
pomoc, fi rmě SimmDays, Kláře Ru-
bešové, Monice Andrsové z pražské-
ho fi tka Aerobic Monika za zapůjče-
ní toningových činek a celé své rodině 
a známým, kteří mi byli ochotní po-
moct s organizací.

Romana Hanousková
www.zumba.unas.cz 

→→ NOVINKA ← 

Dance Aerobik 
1. lekce  8. 9.  ZDARMA 

+ dáre ek pro každého... 

 
každý TVRTEK od 19.00 do 20.00 

cena lekce je 50,-K  
za ínáme 8. zá í 2011 

v t locvi n  Obchodní akademie v Lysé nad Labem,   
ul. Komenského (vchod zadem po žel. sch dcích) 

s instruktorkou aerobiku Anetou K enovou 

 

aneta.krenova@seznam.cz    tel. 603 298 546 



9/2011 LISTY města Lysé nad Labem   27

www.MONTERO.cz

široký sortiment
nábytku přímo

od výrobce!

SKLADEM

DOPRAV
A

ZDARMA

roh ulic Obchodní a V Oblouku 266, 
obchodní zóna Průhonice - Čestlice
naproti Aquaparku

intermont@intermont-nabytek.cz

Otevřeno:  PO-NE  10.00 - 20.00

PRODEJN
A

2000m
2

 
 
 

                                
 
 

 
 
 
 
 

 
          Info : V ra Králová   +420 603 108 003    www.strihampejsky.eu 
  

• esání 
• koupání 
• úprava srsti               
• úprava drápk  
• išt ní uší 

Za Zámkem 1724, Lysá nad Labem

 

NOVÉ P EDŠKOLNÍ ZA ÍZENÍ V ELÁKOVICÍCH

ZA ÍNÁME 1.9.2011
ZÁPIS JIŽ NYNÍ
www.vetrnicek.cz

NOVÉ ZIMNÍ KOLEKCE PÁNSKÉHO, DÁMSKÉHO 
A DĚTSKÉHO OBLEČENÍ ZNAČEK LOAP, NICKEL, 

BLUE SEVEN, FIVE SEASON - BUNDY, KABÁTY,
SOFTSHELLOVÉ BUNDY, MIKINY, TRIČKA

Spodní prádlo Cornette
Ponožky Voxx a Lonka
Termoprádlo Voxx, Brubeck, Five season
Kojenecký textil a dopňky, autosedačky, postýlky

 
Sokolská 1042, Lysá nad Labem (naproti Penny marketu)
Otevírací doba:   Po - pá    8.00 - 17.30
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