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Kardinál Vlk předal řád sv. Řehoře
Stará Boleslav (med) – Mše svatá, která se
konala ve svátek sv. Štěpána v basilice sv.
Václava byla výjmečná ze dvou důvodů. Tím
prvním byla skutečnost, že ji celebroval arcibiskup Miloslav kardinál Vlk a tím druhým
bylo předání mimořádného ocenění Milanu
Novákovi, vedoucímu městského odboru

kultury a cestovního ruchu. Kardinál svými
vlídnými slovy mimo jiné připomněl význam
svátku sv. Štěpána a vůbec celých Vánoc
a popřál všem přítomným pokojné prožití
zbývajícího volna. Po mši svaté se odehrál
akt slavnostního předání Řádu sv. Řehoře
Velikého. Papež Benedikt XVI. jej udělil 25.

listopadu vzhledem ke skutečnosti, že díky
úsilí Milana Nováka byla v roce 2003 znovu obnovena Národní svatováclavská pouť,
která se opět otevřela věřící i nevěřící společnosti a v průběhu následujících let se stala přední duchovní akcí v Čechách a hlavní
událostí státního svátku svatého Václava.

V jeho inauguračním dopise stojí, že jde
o muže, hodného toho, aby mu byla veřejně
vzdána čest ze strany Svatého stolce za neobvyklou práci, za podporu Svatého stolce
a za dobrý příklad pro společnost a zemi.
Kardinál Vlk, který jako místní biskup podal
návrh na toto vyznamenání, vyjádřil Milanu

Novákovi vděčnost za práci pro diecézi, církev, ale i celou společnost. Naplněný kostel
mu k ocenění jednotlivě blahopřál. Jen je
s podivem, že na tak významnou událost si
nenašel cestu ani jeden městský radní a nebýt manželky oceněného Niny Novákové
a přítomného Miroslava Písačky, nebyl by tu
ani jeden zastupitel.
Řád svatého Řehoře Velikého – L´ Ordine
Equestre Pontificio di San Greogorio Magno je jedním z pěti rytířských řádů Svatého Stolce, které uděluje Svatý otec. Tento
vysoký a krásný řád byl založen roku 1831
papežem Řehořem XVI. a jeho patronem je
svatý Řehoř I. Veliký, hlava církve v létech
590 – 604. Je řádem záslužným, určeným
civilním a vojenským osobám, a je udělován „věrným a zasloužilým mužům vzorné
pověsti, kteří se zasloužili o dobro společnosti, církve a Svatého stolce“, a jeho
heslem je Pro Deo et Principe, Pro Boha
a vládce. Řádovou dekorací je osmihrotý
kříž, zlatý s červeným smaltem, s podobiznou sv. Řehoře Velikého na aversu, na reversu nese řádové heslo. Civilní kříže jsou
převýšeny zeleným věncem, vojenské kříže
zlatou zbrojí, nosí se zavěšen na červené
stuze se zlatými kraji. Řád je rytířským řádem jezdeckým, a jeho nositelé se stávají
členy s titulem „rytíř Řádu sv. Řehoře Velikého“ ve 4 hodnostních stupních. Rytířům
je zaručeno privilegované místo během
papežských procesí i při jiných obřadech.
Rytíři Řádu sv. Řehoře Velikého mají přednost před pontifikálními řády sv. Silvestra,
před řády maltézskými a Řádem Svatého
hrobu a ve Vatikánu jsou zdraveni Švýcarskou gardou. Z členství v Řádu sv. Řehoře
žádné jiné zvláštní povinnosti ani privilegia
nevyplývají, kromě kuriosního práva vjet
v sedle dovnitř basiliky sv. Petra ve Vatikánu - práva, jehož však dlouhou dobu nikdo
z rytířů nevyužil a brzy bylo anulováno.

Vánoční strom musel být
předčasně rozřezán
Brandýs nad Labem (med)
– Možná jste si v minulých
dnech pokládali otázku, kam
z náměstí zmizel vánoční strom a proč tam již na
Štěpána nebyl. V noci 25.
prosince přecházela přes
naše území teplá fronta, která místy způsobovala silnější
poryvy větru. Ty způsobily, že
se vánoční strom nebezpečně
naklonil a mohl tak způsobit
pohromu. Proto byl za pomoci
techniky rychle odstraněn
a rozřezán. Duch letošních
vánoc tak bohužel z náměstí
nadobro odešel.

První středočech roku
2010 Chasan Bažen

Plameny před Silvestrem pohltily halu
Brandýs nad Labem (red) – Ve středu 30.
prosince hořela hala s truhlárnou, skladem
hraček a palet v areálu AMZ (dříve BSS).
Požár byl nahlášen krátce po 1. hodině ranní. Vzhledem k jeho rozsahu musely být povolány jednotky profesionálních hasičů ze
Staré Boleslavi, Neratovic, Mladé Boleslavi
a Mělníka a dobrovolní hasiči z Brandýsa
nad Labem, Staré Boleslavi, Čelákovic,
Kostelce nad Labem, Jiren, Líbeznic, Všetat
a Káraného. Náročný zásah v mrazivé noci
komplikovaly hasičům výbuchy uskladněných sprejů a bombiček na stlačený plyn.
Požár se podařilo dostat pod kontrolu až po
dvou a půl hodinách intenzivního hašení. Na
dopolední dohašovací práce byly za účelem
vystřídání povolány ještě dobrovolní hasiči
z Nových Jiren, Podolanky, Záp a Jenštejna.
V odpoledních hodinách došlo k rozebrání
části uchráněné střešní konstrukce za účelem dohašení skrytých ohnisek. Poslední
jednotka opustila místo zásahu v 18 hodin.
Požárem vznikla škoda 1,5 mil. korun a jeho
příčina je v šetření vyšetřovatelů HZS.

Brandýs nad Labem (red) – Třináctou minutou Nového roku
přišel v místní porodnici na svět první novorozenec, který se stal
zároveň také prvním Středočechem v roce 2010. Chlapeček se
jmenuje Chasan a jeho matka je cizinka, která má v České republice trvalý pobyt. „Rodička i dítě jsou v pořádku, byl to přirozený
porod,“ uvedl primář gynekologicko-porodnického oddělení nemocnice Tomáš Semerádt. Prvního novorozence Středočeského
kraje navštívil 4. ledna také náměstek hejtmana Marcel Chládek.
Šťastné mamince malého Chasana Bažena popřál a předal peněžní dar 10 tisíc korun.

Vánoční turnaj o pohár starosty

foto Libor Merta, hasiči Čelákovice

Křenek - Ve středu 30. prosince proběhl v obci již 5. ročník vánočního turnaje dvojic ve stolním tenise o putovní pohár starosty.
Turnaje se zúčastnilo 25 startujících bez rozdílu věku a pohlaví.
Nejmladšími účastníky byli Dominik Novák a Tomáš Majer ve
věku 9 let. Nejstarší účastník byl dvojnásobný vítěz Antonín
Kroupa. Vítězství obhajoval Milan Svoboda, který svůj loňský
triumf neobhájil a v utkání o třetí místo zvitězil nad svým bratrem
Karlem Svobodou a skončil na třetím místě. Ve finále se utkali
Jiří Fraj s Františkem Uřidilem. Fraj zvítězil 3:1 a stal se po Ivaně
Janouškové, Antonínu Kroupovi a Milanu Svobodovi již čtvrtým
držitelem putovního poháru.

Od nového roku jsme Do důchodu se bude
chodit až v 65 letech
všichni podezřelí

Brandýs nad Labem (kap) – Od 1. ledna letošního roku vstoupilo v platnost nařízení velitele dopravní policie ČR Tržila o tom,
že všichni řidiči musí projít při každém zastavení policií dechovou
zkouškou na přítomnost alkoholu v krvi v rámci boje proti alkoholu za volantem. Aby mohli dopravní policisté toto nařízení aplikovat
v praxi, nakoupilo vedení české policie několik desítek velmi drahých
přístrojů, které pracují s takovou přesností, že naměří v krvi i alkohol,
který tělo vyrábí samo. Náš zákon však nařizuje 0 % alkoholu v krvi,
a tak se hned v prvních dnech platnosti tohoto nařízení stal případ,
že bylo řidiči naměřeno 0.02 % alkoholu v krvi a policisté nedbali
jeho námitek, že trpí cukrovkou. Až odběr krve a lékařské vyjádření,
že se opravdu nejedná o požití alkoholu před jízdou umožnilo řidiči
pokračovat v jízdě. Nesmyslným dodržováním nulové tolerance alkoholu na displeji detekčních přístrojů však stálo řidiče neuvěřitelné
tři hodiny času a spoustu nervů. Navíc toto nařízení může způsobit,
že policisté budou zastavovat každé auto a lovit řidiče s alkoholem.
V našem právním řádu je však ustanovení o presumpci neviny, což
tyto policejní akce zásadně porušují. Pro policisty budeme zřejmě
všichni podezřelí.

NA VELIKOSTI ZÁLEŽÍ str. 2 `

Polabí (kap) – Od prvního ledna letošního roku začala platit druhá
etapa důchodové reformy, která postupně opět prodlužuje věk pro
odchod do starobního důchodu. Tentokrát až do 65 let. Tato hranice však bude pro všechny platit až v roce 2030, ale již nyní se věk
pro odchod do důchodu prodlužuje. Například muž narozený v roce
1948 půjde do důchodu v šedesáti dvou letech a dvou měsících,
narozený v roce 1949 pak v 62 letech a 4 měsících. A každý další
ročník si k výpočtu odchodu do důchodu připočte další dva měsíce.
Muži ročníku 1969 pak budou do důchodu odcházet až v 65 letech.
U žen je odchod do důchodu zkomplikován počtem dětí, bezdětná
žena, narozena v roce 1946 odcházela do důchodu v 59 letech a 8
měsících, každý následující ročník si musí připočíst 4 měsíce. Žena s
jedním dítětem narozena v roce 1946 odešla do důchodu v 58 letech
a 4 měsících, každý následující ročník si připočte další 4 měsíce.
Žena se dvěma dětmi ročník 1946 odešla do důchodu v 57 letech,
každý následující ročník si připočte opět 4 měsíce. Pokud měla žena
tři děti, odchod do důchodu byl stanoven pro ročník 1946 na 55 let a
osm měsíců, každý další ročník si připočítá 4 měsíce.
(pokračování na str. 3)
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KNIHYIIIIIIIIIIIIIIII
Hned to bude
Igor Bukovský, Pavol Lipták
Jedinečný rádce všem, kteří
si chtějí uvařit rychle, ale zároveň s ohledem na zdravou
a vyváženou stravu. Knihou
provázejí dva odborníci,
lékař a kuchař. Najdeme zde vyčerpávající
informace o nezbytných složkách potravy,
o onemocněních při jejich nedostatku a
recepty na přípravu vhodného jídla, které
pomůže problémy odstranit a přispět ke
zlepšení zdravotního stavu. Recepty jsou
vegetariánské, velmi nápaditě a vtipně
pojaté. Kniha je prokládána rozhovory
s významnými českými a slovenskými
osobnostmi.

Karel Gott Legenda
Karel Gott, Zuzana Drotárová
Výpravná publikace
formátu „muzeum v knize“
s unikátním bonusovým
DVD. Spoluautorka knihy,
dlouholetá spolupracovnice zpěváka, nabízí svůj
pohled na umělce, který dodnes zpívá
pro ohromné a věrné publikum doma
i v zahraničí. Stal se již Gott legendou?
Každopádně autorka svou publikací ke
zrodu legendy přispívá s pílí sběratele. Shromáždila množství informací
o úspěších, koncertech i filmových rolích
a na závěr přidává diskografii. Její práce
přináší důkladný výčet pro všechny,
kteří si chtějí připomenout Karla Gotta
v průběhu minulého půlstoletí.

PŘICHÁZÍ DO KIN IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Žánr sportovní komedie Hrají Itzik Cohen, Irit Kaplan, Levana
Na velikosti záleží
(A Matter of Size)
Izrael-Francie-Německo, 90 minut

Láska, smích a sumo. Proč se otravovat s hubnutím, když se můžete dát na zápasení? Poznání, k němuž dojde čtveřice kamarádů, otevírá
množství komediálních situací, ale upozorňuje
i na společenský tlak vyvíjený na lidi s nadváhou. Snímek bere sumo jako prostředek uznání
i revolty v hubeností posedlé společnosti a sport
jako takový ukazuje coby cestu k vyrovnání se
s osobními problémy. Pomůže sumo hrdinům
ke zlepšení jejich společenské situace a nastolí
v jejich rozháraných životech klid? Každá z postav si nese svá tajemství i osobnostní specifika,
díky nimž film budí zájem, smích i napětí. Tvůrci dokážou zužitkovat každou nahrávku na vtip
a diváky baví pády ze židlí, komickými kontrapunkty i slovními výměnami. Přestože se nebojí
žertovat ani o otázkách smrti a za protagonisty
si volí hrdiny s nadváhou, nikdy své téma nezneužívají pro pošklebování. A navzdory pochopení
pro situaci hrdinů je nevykreslují ani s falešným
soucitem.

NOVINKOVÉ DVD IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Po přečtení spalte
Režie: Joel Coen, Ethan Coen Herci: George Clooney, John Malkovich, Tilda Swinton, Frances McDormand, Brad Pitt Žánr: Komedie 92 minut /USA 2008/
Fanoušci bratří Coenů se údajně dělí buď na „fargovce“, anebo „dudeovce“. Dudeovci se srocují kolem oduševnělých, cynických komedií v čele s Big Lebowskim, zatímco fargovci tíhnou
k nekompromisním, až existenciálním dramatům kolem Farga. Po přečtení spalte, sic dudeovské, vnímá takové rozlišení jako omezující a diváky hodlá sesbírat z obou táborů.
Vtipná komedie od pravých filmových expertů. Doporučujeme!

další knižní novinky
Stephenie Meyerová Rozbřesk
Kolektiv autorů Daňové zákony 2010
Arnošt Lustig 3x Arnošt Lustig
J. Čermák Zápas jménem psaní
M. Cavendish Druhá světová válka
1939 – 1945

Finkelstein Režie Erez Tadmor, Sharon Maymon Premiéra 7. ledna

hodnocení:

Petr Keller / www.videobrandys.cz

HOROSKOP IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Možná vám v průběhu tohoto období učarují některé
staré věci, ve kterých ucítíte
kouzlo časů dávno minulých.
VODNÁŘ
21. 1. - 19.2.
Pokaždé, když se snažíte
něco zavrhnout a vyměnit za nové, popřemýšlejte, jestli to není škoda a zda se
nepřipravíte o něco cenného..

Nepřehlížejte v průběhu tohoto období jasné důkazy.
Když nebude možné popřít
jasná fakta, nemá žádnou
RYBY
20. 2. - 20.3.
cenu si cokoliv namlouvat
nebo nějak idealizovat. To, co se vám objeví, berte jako hotovou věc a snažte se ji
dále rozvíjet a pracovat s ní.

Nevyčítejte si, když se vám
Začátkem tohoto období si
během tohoto období něco
raději zachovejte svou důnepodaří nebo když v nějaké
stojnost a ve společnosti se
disciplíně nebudete právě
snažte chovat přijatelným
BERAN
BÝK
21. 3. - 20.4
první nebo nejlepší. Svoje 21. 4. - 21.5. způsobem, jinak pravděpohrdinství můžete dokazovat i docela oby- dobně budete vypadat směšně a nepačejnými činy, jen bude potřeba více se třičně. Někde vám může být dokonce
ohlížet a rozhlížet kolem sebe.
odpuštěn nějaký drobný úlet z minula.

Během tohoto pracovně náročného období už toho všeho budete mít plné zuby. Někde v ústranní mezi papíry
BLÍŽENCI
22. 5. - 21.6.
dostanete z ničeho nic chuť
všem lidem na potkání sdělovat své nápady. O víkendu nespěchejte, snažte se
všechno pořádně naplno zažít.

Začátkem nastávajícího období se mohou někteří z
vás dočkat velmi vlídného
ujištění o tom, na co mohou
RAK
22. 6. - 22.7
spoléhat. Pokud už konečně
přestanete fňukat a začnete něco konkrétního dělat, získáte také daleko lepší
pocit a lepší kontrolu nad situací.

Abyste nakonec dosáhli svéI v tomto mrazivém počasí se
ho cíle, budete možná během
můžete pořádně zapotit, manásledujícího období muset
nuální práce vás bude velice
udělat částečné ústupky a
uklidňovat. Během tohoto
LEV
PANNA
24. 7. - 23.8.
dávat přednost svým hlavním 24. 8. - 23.9. období se také zkusíte zaprotivníkům a oponentům. Nemusíte z myslet nad tím, co byste chtěli v násletoho být příliš mrzutí, posléze se vám to dujících měsících zvládnout a uděláte k
určitě vyplatí i s úroky.
tomu příslušná rozhodnutí.

Začátkem následujícího období se můžete něčím nechat
příjemně překvapit, ovšem k
ničemu si nedělejte předběžVÁHY
24. 9. - 23.10. né posudky nebo ukvapené
závěry. Postupně se může začínat rodit
něco úplně nového, možná se ve vás probudí nějaká nová láska.

Vyjádření lásky během tohoto období bude vyžadovat
opravdové činy. Odhodlejte
se k tomu, co sami dělat neŠTÍR
24. 10. - 22.11. musíte, ale víte, že své partnerce či partnerovi tím padnete do noty a
uděláte opravdovou radost. Nakonec vše
můžete zdokumentovat.

Záčátkem tohoto období se
budete možná trochu hlasitěji projevovat, občas se
můžete rozhlédnout, jestli se
STŘELEC
23. 11. - 21.12. nesmějete sami a zda vaše
nadšení sdílejí i další přítomní. Postupně
zvolňujte tempo a o víkendu večer už nebudete muset dělat vůbec nic.

Brandýs nad Labem

6. až 14. 1. 2010

BRANDÝSKÁ KATOVNA

13.1. od 18 hodin LIDOJEDSTVÍ - přednáška kulturního antropologa Václava Hubingera

MĚSTSKÉ KINO
Karla Tájka 100/2, www.kinobrandys.cz
Začátky filmových představení od 20.00 hod.,
pokud není uvedeno jinak. Vstupné: 60 – 80 Kč.
Rezervace prostřednictvím SMS na tel. 773 625 007

do 7.1. POPRVÉ - Výstava v prostorách klubu. Kresby
a fotografie Julie Hrnčířové, Moniky Kolářové a Martina Petráska.

do 10. 1. MALÁ VÝSTAVA TVORBY DĚTÍ MDDM

Stará Boleslav
MDDM
Stará Boleslav, Mariánské náměstí 1396,
www.mddmbrandys-boleslav.cz
9. 1.od 9,30 hodin HRÁTKY S KERAMICKOU HLÍNOU, STARÁ ŘEMESLA NOVÝM ZPŮSOBEM -VÁZÁNÍ KNIH, DRIPING, DRÁTOVANÝ ŠPERK, SVÍCEN

Čelákovice
MĚSTSKÉ MUZEUM
Na Hrádku 464 (Tvrz), www.muzeum-celakovice.com
do 17. 1. JAN ZACH A JOSEF JIŘÍ STANKOVSKÝ
(významné osobnosti Čelákovic)

MATEŘSKÉ CENTRUM ČELÁKOVICE
Na Stráni 1650, Čelákovice

LESNÍ ATELIER KUBA
Kersko 660, 289 12 Sadská-Hradištko
do 24. 1. PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA - Prodejní
výstava betlémů současných českých tvůrců.

HUDEBNÍ NOVINKY IIIIIIIIIIIIIIII
Xavier Baumaxa: A Ten Clintn, On Mi Hýkal
Žánr: folk
Vydavatel: EMI Virgin
Datum vydání: 14. prosince 2009
George Michael: Live In London
(Blu-ray disc)
Žánr: Hudební video
Vydavatel: Sony BMG Entertainment
Datum vydání: 7. prosince 2009
Chinaski: Sekec & Mazec Collection
Žánr: poprock
Vydavatel: Universal Music
Datum vydání: 7. prosince 2009

NOVINKY IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Co se vlastně
stalo

Spirit

Režie: Barry
Levinson
Žánr: Komedie
104 minut /USA
2008/
Smrt čeká všude
Režie: Kathryn
Bigelow
Žánr: Válečný
130 minut /USA
2008/

Režie: Frank
Miller
Žánr: Sci-fi
108 minut /USA
2008/

Milenci
Režie: James
Gray
Žánr: Drama
110 minut /USA
2008/

www.VideoBrandys.cz
Videopůjčovna DVD a VHS, F.X.Procházky 368/1

Začátky od 20.00 hod. pokud není uvedeno jinak;
Vstupné: 60 až 80 Kč.

VYSTAVIŠTĚ LYSÁ NAD LABEM

Neratovice
SPOLEČENSKÝ DŮM
Nám. Republiky 1399, www.spoldum.cz

F. X. Procházky 971, Brandýs nad Labem

Kersko

Britské duo Pet Shop Boys svým fanouškům jako poděkování za jejich věrnost nadělilo pod stromeček výjimečné album. První skladbou je nová verze písně „It Doesn‘t
Often Snow At Christmas“, která vyšla původně v roce
1997. Tehdy však byla určena jen pro členy oficiálního
fanklubu. Tuto píseň produkoval s Neilem a Chrisem
z Pet Shop Boys i Marius de Vries, který je znám svou
spoluprácí například s U2,
Annie Lennox nebo Joshem
Grobanem. Stejný team dal
dohromady i další píseň novou verzi skladby „All Over
The World“, která je též k nalezení na aktuální řadovce
dua Pet Shop Boys „Yes“. Dále
obsahuje dvě verze písně „My
Girl“, která původně pochází od legendárních Madness,
přičemž jedna z verzí je houseovým remixem. Posledním
kouskem tohoto vánočně laděného disku je studiová
verze dvojskladby „Viva la Vida/Domino Dancing“, kterou
kapela již prezentuje na koncertech v rámci aktuálního
turné. Jedná se z větší části o coververzi známé pecky
Coldplay „Viva La Vida“, a z té zbylé o nový kabát dávného hitu „Domino Dancing“. Studiovou verzi této písně
produkoval sám věhlasný Stuart Price.

8. 1. - 10. 1. 2010 NÁŠ CHOVATEL 2010 -5. středočeská výstava drobného zvířectva rozšířená o
celostátní speciálky klubů. Králíci, holubi a drůbež.
Více než 2 400 holubů, více než 1 900 králíků, více než
1 000 kusů vodní i hrabavé drůbeže.

CAFFETTERIA LA BADIA

12.1. od 17 hodin ZNAKOVÁ ŘEČ PRO SLYŠÍCÍ BATOLATA - Už jste někdy přemýšleli o tom, co vám
chce vaše nemluvně říci nebo proč pláče? Znaková
řeč pro slyšící batolata je snadný a přirozený způsob, jak se dorozumět s vašm dítětem ještě před
tím než je schopné mluvit.
13.1. od 18 hodin KŘESŤANSKÉ SETKÁNÍ - zúčastnit
se může každý bez ohledu na příslušnost či nepříslušnost k církvi

Žánr: Vánoční
Vydavatel: EMI/Virgin,
Datum vydání: 21. prosince 09
Písně na albu: It doesn‘t often snow at
Christmas, My girl, All over the world,
Viva la vida/Domino Dancing, My girl.

Masarykova 1727, 289 22 Lysá nad Labem

BRANDÝSKÝ ZÁMEK
Plantáž 402, Brandýs nad Labem

Pet Shop Boys: Christmas

do 17.1. AFRICKÉ UMĚNÍ - Dřevořezby, obrazy a
další umění - Ilona Füzéková

KINOKAVÁRNA LUFT

polabský kulturní kalendář

NOVINKOVÉ CD IIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Nám. Bedřicha Hrozného 265

Husovo náměstí 25, www.luftkinoklub.cz

Trvalá expozice, otevřeno pá-ne od 10 do 17 hod.
OBYDLÍ BRANDÝSKÉHO KATA - v části historického objektu expozice zaměřená na trestní právo.
Součástí výstavy jsou i ukázky dobových písemností
a nástrojů používaných na torturu.

Lysá nad Labem
MUZEUM BEDŘICHA HROZNÉHO

ARNOLDINOVSKÝ DŮM
Oblastní muzeum Praha-východ
Arnoldinovský dům, Masarykovo nám. 97,
otevřeno denně mimo pondělí od 9 do 17 hod.
do 7.2.2010 KELTOVÉ VE STŘEDNÍCH ČECHÁCH
- Archeologické nálezy doplněné o rekonstrukce a
zajímavé činnosti ze života historických Keltů na našem území.

Navazování nových vztahů
bude pro vás v těchto dnech
velice důležité. Lidé, kteří
přijdou do vašeho života,
KOZOROH
22. 12. - 20.1. vám budou v budoucnu velmi prospěšní. Proto věnujte pozornost
každé schůzce, setkání nebo náhodnému rozhovoru, které proběhnou.

Polabský týdeník TOK

Program kina – filmová představení
St 6.1. AGUIRRE, HNĚV BOŽÍ - Dobrodružné drama.
Režie Werner Herzog. Hrají Klaus Kinski, Helena Rojo.
So 9.1. OKO VE ZDI - Thriller. Režie Miloš J. Kohout.
Hrají Karel Roden, Soňa Valentová, Jürgen Prochnow.
Ne 10.1. od 15 hodin ASTRO BOY - Akční animované
sci-fi.
St 13.1. TŘI SEZÓNY V PEKLE - největší překvapení z
řad filmů letošního roku, vynikající retrosnímek. Režie
Tomáš Mašín. Hrají Kryštof Hádek, Karolina Gruszka,
Jan Kraus, Táňa Pauhofová, Matěj Ruppert.
Čt 14.1. PROTEKTOR - romantické drama. Režie
Marek Najbrt. Hrají Jana Plodková, Marek Daniel.

do 16.1. EMIL BRATRŠOVSKÝ – PORTRÉT - výstava fotografií.
14.1. od 8.30 a 10.00 hodin O STRAŠNĚ LÍNÉM
HONZOVI - Divadlo Andromeda. Malý sál.
Městské kino
6.1. od 19 hodin MŮJ ŽIVOT V RUINÁCH - americká filmová romantická komedie. Aneb moje
velké řecké léto.
7. a 8.1. od 19 hodin DOKONALÝ ÚNIK - kouzlo
havajského ostrova narušuje přítomnost nelítostných vrahů.
11.1. od 19 hodin ZEMSKÝ RÁJ TO NAPOHLED česká filmová komedie s hvězdným obsazením.
Režie: I. Pavlásková. Mrazivá komedie o tom, jak
se dalo žít v 70. letech a zároveň se nenechat
zmrazit.
12.1. od 15 hodin 3 SEZÓNY V PEKLE - doba
přeje smyslnosti, extravaganci, humoru a nekonečnému očekávání. Hrají: Kryštof Hádek, Jan
Kraus,Karolína Gruszka a další.
13.1. od 19 hodin ZOUFALC - komedie o šestici bilancujících třicátníků. Kdysi spolu studovali a postupně se všichni přestěhovali z Jablonce do Prahy ….
14. a 15.1. od 19 hodin ZOMBIELAND - nad světem mají nadvládu zombie ……

Čelákovice

Polabský týdeník TOK

zpravodajství

6. ledna 2010
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Já nehraju s Katapultem, já jsem Katapult!
U příležitosti nedávného mimořádně vydařeného koncertu legendární skupiny Katapult v
brandýském kině jsme krátce před vystoupením, v úterý 15. prosince 2009, dostali příležitost
vyzpovídat frontmana kapely Oldřicha Říhu.
Jak vzpomínáte na Brandýs nad Labem?
nechal přemluvit, protože rokera lehce přemluvíte,
Já mam celoživotně Brandýs spojený se Starou když chcete aby hrál, tak hraje. Ale je to opravdu
Boleslaví. Snad tím neurazím brandýské obyvate- na přidanou. Náš poslední koncert a ten dnešní už
le, že rokeři to maj propojený. Hráli jsme tady jed- neměly v Ochutnávce být. Ale taky se přiznám, že
nak často v KD Labín, ale stěžejní vystoupení jsme jedna věc je nabídka promotéra, a druhá je určitá
měli v Houštce, ať už jsme tam odehráli samostat- nostalgie k Houštce a k vašemu městu. Přece jen
né koncerty nebo ty slavné Mírové slavnosti, které jsme tu absolvovali své mládí.
tady pořádali komunisti. Tam lidem vozili ty banány
V lednu bude Katapult natáčet zbrusu novou
a ty pomeranče, tam dostali, co jinde nemohli mít.
desku, můžete nám již nyní prozradit její náVy jste směli hrát na Mírových slavnostech, zev?
to komunistům nevadilo?
Jelikož je to od včerejška na internetu, tak vám to
My jsme usoudili, že tam budou lidi, který maj prozradim. Já jsem deset let nosil v srdci písničky
rádi Katapult, a v žádném případě bychom tam a figury a muziku, typickou, klasickou, kytarovou,
nehráli zadarmo, jako brigádu. Nepovažovali jsme rifovou, figurovou muziku šedesátých let. Je to
to za nějakou údlitbu, protože my jsme hráli hlav- kytarová deska, jak říkají Kiss – „bez výplní“, bez
ně svůj repertoár, který komunisti nepovažovali za štrajchů, bez houslí. Je to čistej rock´n´roll, trošičku
nic hroznýho. Vzpomínám si, že jednou na Mírových slavnostech mluvil před naším vystoupením
na náš aparát Lubomír Štrougal a policajti museli
hlídat našeho zvukaře, aby netlumil zvuk. To byla
docela dobrá propagace, když pan Štrougal mluví
a my pak dáme Lesního manekýna a Půlnoční závodní dráhu …My jsme na to byli pyšný a hlavně
tam bylo asi tři tisíce našich fanoušků, takže na to
vzpomínám naprosto v dobrým.
Jaká je divácká odezva na Katapulty v novém
složení?
Odpovím vám trochu z opačného pólu. Když
jsme na jaře a v létě letošního roku odehráli koncerty takzvaně „s pomocí přátel“ jako vzpomínka
na Dědka a posléze rokovej mejdan, tak tam právě
jsme hráli bez bicích. Byl tam basák, doprovoďák
a já. Překvapilo mě, že ty lidi, ačkoliv se to jmenovalo „Olda Říha, hlas, kytara a srdce Katapultu
a kapela s pomocí přátel“ podle jedné mojí písničky, tak na každým koncertu skandovali Katapult.
To přijetí už bylo na jaře a v létě a vlastně lidi rozhodli, posléze ještě mejlama, že chtějí Katapult.
Když přišel čas a mě se povedlo sehnat bubeníka,
tak i přes mojí vůli, že Katapult už nebude hrát, se
to změnilo na přání lidí…Když skandujou Katapult
a chtěj, aby Katapult nezemřel, tak jsem vymyslel, že Katapult bude pokračovat. Takže to přijetí
diváků teď na podzim je takový, že oni již vědí, na
co jdou, oni jdou na Katapult, který si vyžádali, vytleskali. To přijetí je standartní, protože v žádnym
případě není možný, aby někdo srovanával Katapult v klasickém složení, který již bohužel skončil,
s Katapultem, který je tady teď. Dědek byl Dědek,
Tolja byl Tolja, teď je tady Andy na basu, Ondřej na
bicí a hraje to tak, že to nelze srovnávat. Je to něco
novýho, jinýho, energickýho, je to prostě nová krev
a nová energie.To ovšem nejsou noví hráči, který
se mnou hrajou nebo hrajou s Katapultem, oni totiž
jsou Katapult! A to je všechno . Kdybych nebyl přesvědčen, že to je dobrý, tak bych to nedělal.
Proč jste přidali koncert z Ochutnávky TOUR
2010 právě do Brandýsa nad Labem?
Když mi volal promotér kina pan Lejsek, tak jsem
myslel, že má zájem o koncert na příští rok, letos
už jsem nechtěl žádný přidávat. Ale prostě jsem se

POZNÁMKA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Šrouby se
pomalu utahují
Kdysi, ještě za hluboké totality, mi jeden z
tehdejších policajtů řekl, že se může celý týden
flákat, pak stačí, aby si na dva dny stoupl na
silnici od Probošťáku a na pískařích vydělal
předepsanou sumu za pokuty na celý měsíc. A
přesně tutéž situaci budeme moci zažívat i nyní,
když nás budou zastavovat dopravní policajti
jenom proto, aby nám dali fouknout. Vždycky mi
vadilo, když mě policista zastavil bez jakékoliv
příčiny s odůvodněním, že provádí silniční kontrolu. Pokud jsem
neporušil žádný zákon ani předpis, považoval jsem toto zastavení za policejní šikanu. Po listopadu jsem se domníval a věřil, že
policie bude pracovat tak, jak má, tedy bez této neopodstatněné
šikany, zato se soustředí i v dopravě na silniční piráty. Mýlil jsem
se. Policajti pracovali a pracují přesně v intencích dob minulých, ať
své akce nazývají Krištofem, či nějak jinak. Stále to je, podle mého
názoru, jenom policejní šikana. A nařízení o dechových zkouškách
všech řidičů, to jenom potvrzuje. A tak jen čekám, až se opět na
všech výpadovkách od velkých měst objeví policejní budky a budou
se kontrolovat všechna auta. Už jsem to zažil. A je nasnadě, že se
šrouby pomalu, ale jistě opět přitahují.
Vladimír Kapal

inspirován takovou tou dekadencí ze sbírek Františka Gellnera. Také bude obsahovat jednu jeho
píseň, která se jmenuje „Přetékající pohár“. Ostatně jak už je u Katapultu zvykem, zhudebňovat poezii Franty Gellnera. Pro mě je František taková
inspirace, že já jsem získal i nové příběhy, takové
dekadentní, které sice nadavají na celý život, ale
zároveň vyjdřují takovou víru, a to je ta dekadence. Nadáváte na všechno, ale věříte v život. Pak
už byl jenom krůček k tomu, že když jsme tu desku
slyšeli, tak já jsem ji nazval „Radosti života“. Podle jedné sbírky, kterou jsem četl jako 15 letý kluk.
Mě ten název fascinuje má dva významy, negativní
i pozitivní. Až naši fanoušci uslyší příběhy, který
jim budeme vyprávět, tak je to hodně nadře. Je to
o chlapovi, kterýmu je šedesát a žije v tomhle státě
v roce 2010, to vám musí stačit. Katapult zpívá tak,
jak žije, jak roky jdou. To, že některý písničky přežívaj a oslovujou tři generace, jako „Hlupák váhá“

Do důchodu se bude
chodit až v 65 letech

(dokončení ze str. 1)
Ženy se čtyřmi a více dětmi pak odešly do důchodu v 55 letech
a 8 měsících, respektive v 54 letech a 4 měsících. A opět si každý
následující ročník musel připočíst 4 měsíce. Ročník 1969, muži i ženy
s jedním dítětem, budou odcházet do starobního důchodu v 65 letech,
ženy se dvěma dětmi v 64 letech, se třemi dětmi v 63 letech a ženy
s více dětmi budou do důchodu odcházet v 62 letech. Tolik praví poslední zákonná úprava, ale vzhledem k neustále stárnoucí populaci
nelze vyloučit, že nebude přihlédnuto k návrhu, aby se do starobního
důchodu odcházelo až v 67 letech.

a Vojín XY, to je v pořádku. Teď je rok 2010, mě je
jednašedesát let, tak se lidi dozví, jak asi žiju, jak
myslim a co prožívám. A to jsou ty „Radosti života“
Kolik koncertů má Katapult vplánu odehrát
v příštím roce?
To je jednoduchý, jelikož jsem současně producent a manžer Katapultu. My jsme s kapelou stále
na takzvaném celoživotním, celoročním turné. Nikdy jsme nebyli kapelou, která by hrála desetkrát
ročně velké koncerty. Nedovedli jsme si představit,
co by sme zbytek roku dělali. Pokračujeme tedy
v zaběhlé linii 60-70 koncertních termínů. Jaro
a léto už máme zamluvené a podzim je naplánovaný. Po Novém roce uveřejníme na internetu podrobný rozpis.
Neodpustím si zeptat se vás na otázku jak Katapult vlastně přišel ke svému názvu?
To je legendární příběh. Začínali jsme s Toljou
jako Mahagon v Plzni, přišli jsme do Prahy, a tady
už Mahagon byl. My jsme v té době existovali již
4 roky a oni jen rok, a tak jsme zdvořile požádali kapelníka této jazzrockové kapely pana Klapku, jestli by se nepřejmenovali. A on na to, že ne.
Zbývalo nám tedy přejmenovat se a vůbec jsme si
s tim nevěděli rady. Vyřešil to Tolja Kohout, který
než přišel k nám, tak hrál v Praze v jazzrockové
kapele Katapult. Byla to taková osobnostně slavná
kapela, kde zpíval Viktor Sodoma, Fořt tam hrál na
kytaru, Kubík na ságo.., která vydala jeden singl
„Motýlí křídla“ a nepřežila ani rok. Tak to Tolja obvolal, jestli by nikomu nevadilo, když by jsme si ten
název vzali my,u a nikomu to nevadilo. Takže jsme
vlastně k názvu Katapult přišli jako slepí k houslím a ještě navíc z nouze. Tak to v životě vždycky
chodí, že když je průser jako kráva, tak to nakonec
všechno dobře dopadne. Lepší název by jsme si
nevymysleli.
A je na řadě poslední otázka, co dělá Olda
Říha, když se nevěnuje Katapultu?
Protipól k energii rock´n´rollu je pro mě sport. Chodim hrát squash a tenis, což mě baví. Je to něco
jako rock´n´roll. Pak také hodně jezdim na Šumavu
do soukromé emigrace, kde si léčím ego sekyrou
a prací na chalupě. Takové to opovržlivé slovo
mého mládí „chalupářství“, jsem přetavil v bezvadnou zábavu. Jít do lesa a udělat deset metrů dřeva na topení, to je moje hobby. Ale i přes všechnu
tu relaxaci stejně 24 hodin přemýšlím nad tím, co
budu hrát, jak to budu hrát, jak to udělám. Prostě
24 hodin denně myslim na rock´n´roll. To ale není
úděl nebo příkoří, to je prostě zábava. To je takový
to klišé zkurvený, pitomý klišé, když se vám práce
stane koníčkem, tak pak už nevíte, která bije. Nevíte, jestli je to koníček nebo práce, ale jste šťastnej
člověk, i přes všechny příchozí životní rány si stále
uvědomujete, že hrajete rock´n´roll a že vám můžou všichni vylízat prdel, nějaký komunisti a tamti
a tuti. Jedině, že by vám odřezali ruce, a to bych
se určitě bránil. Katapult není, že jste muzikant, že
někde hrajtete, to je životní názor. Jak říkal jeden
král „já jsem stát“, tak ja říkám, já nehraju s Katapultem, já jsem Katapult.
František Medonos, foto: Michal Hradecký
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KDE JSOU, KAMPAK ZMIZELI?
Tři králové z brandýského, vánočního náměstí. A vánoční strom
navrch k tomu. Vánoce ještě neskončily, už byli pryč. Rekordmanem
byl nádherný vánoční strom. Již na Štěpána ráno zmizel! Nejspíš jej
ukradli zloději, kmitlo mi hlavou, dnes se už krade opravdu všechno. Po chvíli zralé úvahy mi došlo, že strom byl nejspíš odstraněn
s vědomím našich konšelů. To kluziště bych oželel, chtivě bruslících
bylo minimum, sotva kdo to mohl předvídat. Je však třeba ocenit
pokus obohatit adventní a vánoční kolorit brandýského náměstí,
mimo středeční a sobotní trhy tak šedého. Efektně nasvícená radnice
hleděla melancholicky do našich nocí a temných rán. I na Tři krále,
kdy už jich před ní nebylo.
Bylo by dobře připomenout, že vánoční doba se vždy počítala od
adventu, přes vánoční svátky k tzv. třem králům, „mágům, mudrcům,
astronomům“. Jedno, kterak si je nazveme. Jak dopadli v Brandýse?
Zřejmě se předčasně vraceli na východ, odkud přišli. Sklonit se před
sotva narozeným. Pokud se nestali Herodovou obětí, byli odklizeni
jinak. To mne napadlo, když jsem na druhý svátek vánoční hleděl na

vyklizené náměstí. Pak jsem je najednou zahlédl. Ustrašeně postávali v podivném hloučku, kam je kdosi zřejmě odvlekl k zabedněným
budkám, v nichž po celý advent prodejci většinou chyběli. Byl tam
jediný smutný prodavač, nabízející grog, či svařené víno. Měl jsem
být na Štěpána jeho posledním kupujícím. Ještě vidím, jak za mnou
smutně hleděl, když jsem odcházel. Zůstal mi němou výčitkou. Zašel
jsem však k těm třem nešťastníkům. Různě pohozeni tam byli i další,
co bychom je v Betlémě měli najít. Trochu ustrašený Josef, bezelstná
Marie i věrný osel. Kousek dál postával věrný, brandýský, černý pes
Čert, co přišel jednou i k nám na bohoslužbu do kostela. Bylo mi ho
líto. Určitě litoval, že se do Betléma moc nehodí. Vždyť se jej mnozí
lidé straní, podobně, jak té betlémské kumpanie. A nedohlédnou
k jeho dobrému, psímu srdci. Určitě, říkal jsem si, psi se Pánu Bohu
povedli.
Alespoň jsem ten betlémský zástup trochu srovnal do idylické polohy, snad mi dobré nebe i radnice odpustí. Vděčně na mne pohlédli
a němým přikývnutím svolili, abych si je ještě vyfotil, než budou předčasně vyvezeni do nenávratna. Jen osel měl výhrady. Zahýkal, ale co
se od něj dalo čekat. Sólo vločka mi přistála do čela. Zahnal jsem bláhový sentiment a šel domů.
Jan Kašper
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Firma Heliosys, s.r.o. dodavatel
fotovoltaických elektráren
přijme zaměstnance na pozici:

AUTODOPRAVA
KONTEJNEROVÁ

ASISTENTKA

František Petružálek

SŠ, MS Office, ř.p. sk. B, zkrácený pracovní úvazek,
pracoviště Stará Boleslav

odvoz kontejnery 6t, 8t, 12t
sutě, odpady, písky, drt‘
zemní práce - terénní úpravy
demolice, likvidace

TECHNIK/OBCHODNÍK
SŠ/VŠ stavební nebo elektro výhodou, MS Office,
ř.p. sk. B, ochota cestovat, příjemné vystupování,
obchodní talent, pracoviště Stará Boleslav

Brázdim 90, tel./fax: 326 903 881,
mob.: 603 520 178, e-mail: f.petruzalek@quick.cz
www.petruzalek.zde.cz

Vaše CV zasílejte na tomas.dvorak@heliosys.cz

NOVIN
K A!
MĚŘE
N
Í ZR A
KU

CAFÉBAR - CLUB - HERNA

Brandýs n. L., Olbrachtova 37 (pasáž Enc)
Tel.: 326 905 804, 723 376 163
Neratovice, Krátká 144
Tel.: 315 601 886, 728 761 557

PŘIJME BARMANA /KU
n a HPP i v ý pom oc.
Pra xe v í tán a.
Tel.: 773 109 501
e-m ail: sa van n ah @em ail.cz

AUTOSERVIS

U Staroboleslavské brány

Opravy motorových
vozidel všech značek
Tel.: 326 912 987, 326 912 311
GSM: 602 280 637
www.mvtrade.cz

Kde nás najdete?
škola: státní

KO N T E J N E R Y
Jiří Šrámek
3

3 až 10 m
písky sutě odpady
Zemní práce tříděná zemina

www.sramek.autodoprava.com

603 484 033

www.volny.cz/szesbranlab

studium: 4-leté denní s maturitou

Střední zemědělská škola Brandýs n. L., Zápská 302
tel.: 326904316, fax: 326 902 726, e-mail: szesbranlab@volny.cz
41-41-M/001 AGROPODNIKÁNÍ
16-01-M/002 OCHRANA PŘÍRODY A PROSTŘEDÍ
Studium zahrnuje například odborné předměty, ekonomické, výpočetní
techniku a cizí jazyk (AJ, NJ).
Možnost získat i řidičský průkaz na sk. A, B, T.

Den otevřených dveří: 16. 1. 2010 od 9 do 12 h

www.optikamarketa.cz
optika.marketa@seznam.cz

DEKORACE
INTERIÉRU
NABÍZÍME
výběr z široké kolekce módních látek na potahy,
záclony a závěsy.
Šití i aranžování okenních dekorací.
Plastová okna, okenní a stínicí techniku
PORADÍME
s nejvhodnějším technickým řešením za pomoci
různých typů garnýží, tyčových sestav a pojezdů.
INTIMITU
vám zajistí stínicí technika: rolety látkové
i střešní. Žaluzie vertikální, nebo horizontální
hliníkové i barevné, v imitaci dřeva,
celodřevěné, i předokenní.
NOVINKY
využijte nabídku KVALITNÍCH PLASTOVÝCH OKEN
včetně montáže ZA ZAVÁDĚCÍ CENY
OTEVÍRACÍ DOBA:
po - pá 13.30 - 17.30 h so 9.00 - 12.00 h
(mimo otevírací dobu možnost objednání)
Borano B Rantová, P. Jilemnického 7, Brandýs n. L.
Mobil: 608 251 042,
e-mail: bozena.rantova@seznam.cz
Vše na míru právě vašich oken.
Při realizaci objednávky zaměření zdarma.

INZERTNÍ SERVIS IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
ve Staré Boleslavi. Tel. 777 606 069
3+1 ve Staré Boleslavi, částečně
zařízený, plynové topení, rekonstrukce, cena 15 000 Kč včetně poplatků.
Ihned volný, možno dlouhodobě. Tel.
723 233 497
pronajmu zařízené patro v RD1+
1+příslušenství, vlastní vchod, balkon, cena 9 500 Kč včetně poplatků,
dohoda možná. Tel. 737 831 579
pronajmu samostatný zařízený byt
1+KK, 34 m2 v rodinném domě max.
2 osobám v blízkosti Brandýsa nad
Labem, cena 6 000 Kč + poplatky. Tel.
775 267 823

prodám IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Volkswagen Vento, rok výroby
1994, komplet po GO, 1,8i, najeto 230
000 km, komplet v elektrice, elektrony zn. Borbet, xenony. Cena 30 000
Kč, dohoda možná. Tel. 776 162 020
dětské sandálky červené barvy
vel. 26, skoro nenošené. PC 620 Kč,
nyní 150 Kč + další podzimní botičky
v dobrém stavu, vše zdravotní obuv.
Tel. 724 831 238
zánovní šicí stroj Singer 9910, PC
16 000 Kč, nyní 12 000 Kč. Tel. 739
022 031, 604 312 965
pánský oblek výška 186, vypasovaný + polobotky č.41 – módní, pánskou
koženou bundu – podzimní, nenošenou – vše pro velmi štíhlého mladíka,
cena dohodou, nutno vidět. Tel. 604
833 593
Audi 4 Kabriolet, benzín, 6ti válec,
170 koní, černá metalíza, automati-

ka, vyhřívaná kožeš. sedadla. Cena
290 000 Kč. Tel. 739 641 969
dětské zimní boty, vel. 22-23, černé,
šusťák, uvnitř kožíšek, šněrovací, super stav, cena 100 Kč. Tel. 604 793 050
byt v OV, 4+KK, po celkové rekonstrukci, 73 m2, lodžie, Chobotská ulice, Brandýs nad L. Tel. 602 702 588
SMS dveře plastové hlavní a ved-

lejší vchodové, rozměr 88x200 a
98x200 cm vč. zárubně, plno plastové, masivní na 4 pantech, 5-ti bodý
bezpečnostní zámek, pravé a levé,
bílé a hnědé, nové s dokladem. Cena
6 800 Kč a 14 700 Kč. Přivezu zdarma
kamkoliv. Tel: 777 106 709, mail:miroslavjiranek@seznam.cz

Tříměsíční kurzy snižování

pozemek nebo zahradu na mobilní
dům, el. proud, voda, nebo možnost
připojení do sítí. Tel. 723 344 981
chatu, domek do 500 000 Kč, Brandýs nad Labem, Čelákovice, Benátky,
Kostelec nad Labem a okolí. Tel. 723
344 981
byt v Brandýse nad Labem a okolí
– směr Praha nebo: Letňany, Čakovice, Prosek. Tel. 602 316 277

nadváhy STOB začínají
v Brandýse n. L. 14. 1. 2010
v Lysé n. L. 17. 1. 2010
vždy od 17 hod.
Více informací na
www.clubboubelka.cz,
www.nutricniporadenstvi.cz
nebo na tel.: 737 032 526

koupím IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

nabízím IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
pronájem pokoje v rodinném domě

řádková inzerce IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
SPORT HOTEL HOUŠTKA s.r.o. ve Staré Boleslavi přijme číšníka - servírku, po zapracování
možnost stálého pracovního poměru. Osobní jednání nutné. Tel.: 774 22 31 22
REDUKCE VÁHY NA WWW.HUBNETE.CZ/STI1

KAM NA OBĚD IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

4. - 10. 1. 2010

Cibulová polévka s vejcem a sýrovými kuličkami
120g Svíčková na smetaně s houskovým knedlíkem

35 Kč
95 Kč

a brusinkovým terčem
150g Kuřecí prsíčka s hřííbkovo-česnekovou omáčkou

99 Kč

se slámovými hranolky
150g Krůtí Thai směs ve sladko-pálivé omáčce,

95 Kč

basmati rýže
150g Grilované medailonky z vepřové krkovičky

105 Kč

marinované v drceném pepři, s opečenými bramborami
a smetanovo-pepﬁovou omáãkou
120g Vykostěné ﬁlátko ze pstruha v jihočeské úpravě,

95 Kč

na másle s vařenými bramborami
200g Čerstvé spaghetti z oblasti Bolognese, sypané
hoblinami parmezánu

89 Kč

hledám IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
manželé hledají mladý pár s dětmi
ke společným výletům, návštěvám, je
nám přes 30, máme dvě děti (10 a 3
roky), rádi lyžujeme, v létě kolo a jezdíme Chorvatsko. Tel. 739 356 864
velmi zdatný důchodce hledá práci
v oblasti Brandýs nad Labem, Lysé
nad Labem, Staré Boleslavi, Prahy
východ a okolí. Tel. 776 670 134
středoškolák (SEŠ), 41 let hledá
zaměstnání. Praxe: obor účetnictví.
Kontakt: bsnlsb@seznam.cz. Tel. 737
408 621
chůvu pro příležitostné denní i večerní hlídání devítiměsíčního miminka ve Staré Boleslavi. Vyžadujeme:
Český nezávislý
zpravodajský
a inzertní týdeník
středního Polabí.
Vydavatel: ZERA Group s. r. o.,
IČO: 62967177, DIČ: CZ62967177,
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zkušenost s péčí o dítě, spolehlivost a
vlídný přístup. Tel. 739 628 902
SMS švadlenka na mateřské nabízí veškeré opravy oděvů a látkového
materiálu, zkracování, zašívání, výměny zipů atd., cena dohodou, prosím
volejte po 18 hodině. Tel. 605 338 531,

mail: violka.myslivcová@email.cz

seznámení IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
176/80 štíhlý nekuřák hledá pohlednou ženu do 45 let k vážnému
seznámení ve znamení lva, není podmínkou. Tel. 608 281 121

POMOZTE!
HLEDÁ SE PEJSEK
Před silvestrovskou půlnocí se v ulici Vestecká ve Staré Boleslavi zatoulala fena,
kříženec knírače, slyšící na
jméno Míša. Je černá a bílou
náprsenkou. Za jakékoli informace předem děkuji.

Ilona Urbanová - tel. 604 842 488

půjčujeme sjezdové (včetně VIP), sjezdové carvingové
a běžecké lyže, snowboardy, boty, hole...
lyže od 50,- Kč/den, snowboardy od 95,- Kč/den
brousíme lyže a snowboardy (vázání se nesundavá)
Stará Boleslav, Sychrova 1318, tel./fax: 326 912 095, 603 526 216
e-mail: robert.nedved@seznam.cz, www.skiservisnedved.wz.cz

kupon pro bezplatnou inzerci IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

inzertní kupon IIIIIII
Zatrhněte rubriku, ve které chcete inzerovat
PRODÁM KOUPÍM NABÍZÍM VYMĚNÍM HLEDÁM SEZNÁMENÍ
Jedno zveřejnění zdarma, každé další opakování 10 Kč:

Počet opakování:.........

Text inzerátu: ................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
......................................................................................................
Tuto část prosíme pečlivě vyplnit! Pokud nejsou údaje obsaženy
v textu inzerátu, nebudou zveřejněny. Vydavatel je však musí znát
- vyžaduje to tiskový zákon.
Jméno:
Telefon:
Adresa:
Podpis:
Nekomerční inzerce, tj. ta, jejíž obsah není předmětem podnikání, je bezplatná. Vyplňte náš inzertní kupon, nalepte jej na korespondenční lístek a zašlete na adresu:
ZERA Group, s. r. o., Jilemnického 12, 250 01 Brandýs n/L. V případě opakování inzerátu je nutné uhradit příslušnou částku složenkou na výše uvedenou adresu a originál ústřižku složenky přiložit ke kuponu. Kupony lze též předat osobně v provozní
době (po - čt 8 - 17, pá 8 - 14 hodin) do redakce. Uveřejníme pouze inzeráty podané
na řádně vyplněném kuponu. Bezplatnou nekomerční inzerci je možné podávat
i formou SMS ve tvaru TOK INZ text inzerce na číslo 900 07 15 (cena jedné SMS
je 15 Kč vč. DPH. Službu technicky zajišťuje Tanger cumputersystems s.r.o. Inzerovat lze i on-line na adrese www.polabsky-tok.cz. Přijímáme i řádkovou placenou
inzerci. Vydavatel si vyhrazuje právo nezveřejnit inzeráty, které jsou v rozporu se
zákonem či by mohly jakkoli poškodit vydavatele.
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Nejzajímavější události roku 2009 v Polabí
LEDEN IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

NA NÁMĚSTÍ HOŘEL BALKÓN. Hned v prvních minutách nového roku museli neratovičtí
hasiči vyjet k zásahu na náměstí Republiky. Na
balkoně v desátém poschodí kulturního domu
vzplanuly odložené předměty. Na zasahující hasiče házely hloučky opilců dělbuchy a láhve od
alkoholu.

likanásobně v okolí Mělníka, v Brandýse nad Labem i Čelákovicích. Koncem ledna dopadla lupiče
po dopravní honičce policie v poli u Tišic.
KOSTELEČTÍ BARÁČNÍCI VYSTAVOVALI.
Výstavu všeho, co k jejich spolku patří, připravili
na poslední lednový víkend. Návštěvníci, vítaní
chlebem a solí, mohli v sále místní restaurace vidět řadu krojů, prapor, kroniky, fotografie, knihy,
modely domků a řadu dalších věcí spojených se
životem baráčnictva.

nýrů, bolševiků, státníků, Stalinů, Leninů a jiných
soudruhů se tak uskutečnila v brandýské jídelně
U Popelky 27. i 28. února.

BŘEZEN IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

KRÁLOVNA JAZZU V MUZEU. Spolek přátel
čelákovického muzea si 3. března pozval Janu
Koubkovou. Kromě klasických jazzových skladeb
si zaimprovizovala na motivy hudby J. S. Bacha.
Do svého zpěvu zapojila všechny přítomné diváky
včetně dětí.

ÚNOR IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

ČÍŽKOVÁ V BRUSELU. Expozice „Česká bible v průběhu staletí“ byla 2. února u příležitosti
českého předsednictví Radě EU zahájena v přízemí budovy Evropského parlamentu. Doplňovaly
ji mimo jiných děl současných autorů také sochy
a reliéfy brandýské výtvarnice Zuzany Čížkové.

ZIMA MNOŽILA NEHODY. První lednový
týden byl v celém Polabí vzhledem k mrazivému počasí a sněhu bohatý na dopravní nehody.
K častým střetům docházelo nejen v Brandýse
a Staré Boleslavi. Naštěstí se obcházely bez ztrát
na životech.
PENNY A BILLA NAHRADILY. PLUS Plus
diskont ukončil v ČR své působení. Neratovický
a Čelákovický market se změnil ve značku Billa.
Z brandýského se stal druhý obchod Penny ve
městě.

SEDM AUT ZA DVA DNY. Takový výkon předvedla koncem března sedmatřicetiletá zlodějka
z Prahy v ulicích Brandýsa. Postupně vyloupila
vozy Audi ve Výletní, Felicie Na Prádle a Vrbové,
Opel v ulici K. Tájka, Seat na Královické a Fabii
v Kaštanové. Osudným se jí stal Peugeot v Kaštanové, kde byla dopadena jeho majitelem.
KLAZAR SLAVIL 80. NAROZENINY. Životní
jubileum oslavil 31. března
v kapli zámku slavnostním
koncertem brandýský hudební skladatel a pedagog
Josef Klazar. V obsáhlém pořadu z jubilantova
díla účinkovali profesoři
i studenti ZUŠ, Komorní
orchestr Far Musica a pěvecký sbor Bojan.

ZAČALA REKONSTRUKCE NÁDRAŽÍ. Dlouho a toužebně očekávaná oprava budov železničního nádraží v Čelákovicích byla zahájena začátkem února, kdy teploty lehce opustily bod mrazu.
Generální ředitelství Českých drah investovalo do
rekonstrukce celkem 19.320.000 korun.
ODVOLALI MÍSTOSTAROSTU. Na veřejném
zasedání brandýskoboleslavského
zastupitelstva plném emocí, byl
5. února rozdílem jediného hlasu
odvolán třetí zástupce starosty Bohumil Javůrek (ČSSD). Současně
přišel i o funkci radního, kde ho nahradil Miroslav Emr (ODS).

SENIOŘI V NOVÉM. Šest nově rekonstruovaných bytů bylo 23. března slavnostně uvedeno do
provozu v kostekeckém Domě s pečovatelskou
službou. K jejich vzniku pomohla také dotace státu 3,3 milionu korun z celkových nákladů 4,1 milionu korun.

MILENU NAHRADILA MODERNA. Slavnostní otevření nové budovy brandýské radnice na
Masarykově náměstí se uskutečnilo 4. března.
Moderní stavba vyrostla během šestnácti měsíců
na místě původního domu č.p. 264, místními nazývaného Milena, který byl dlouhodobě v havarijním stavu.

DUBEN IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
NEJKRATŠÍ VÝSTAVA. V rytířském sále brandýského zámku se 2. dubna uskutečnila u příležitosti 120. výročí od narození místního malíře
Rudolfa Vitáska večerní výstava jeho děl. Umělec,
který byl známý jako malíř temných obrazů, zpodobňoval zejména místa v okolí svého bydliště.

TALENTOVANÉ HUDEBNÍ MLÁDÍ. Teprve
šešestnáctiletý cellista, vítěz několika národních
a mezinárodních soutěží Eduard Šístek, ohromil
12. února za doprovodu jednoho z nejlepších klavíristů mladší generace Miroslava Sekery publikum kaple brandýského zámku.

KURIOZNÍ KRÁDEŽ KAMIONU SE ŠKODOVKAMI. Nevšední lup provedli začátkem ledna
Jiří Krumpolec a Miroslav Strach z Brandýsa nad
Labem. Kamion jednoduše odcizili z hlídaného
parkoviště u automobilky Škoda tak, že ostraze
namluvili, že je pro něj posílá majitel firmy Perník.
Na různých místech regionu následně ukradené
vozy vyložili. Škody Roomster se našly v Luštěnici na Mladoboleslavsku, Lázních Toušeni a Praze
9, Škody Superb v Neratovicích, Mělníku a Brandýse nad Labem.
ČELÁKOVICE ODVOLÁVALY ŘEDITELE.
Na lednovém zasedání rada města jednomyslně
odvolala z funkce tři dlouholeté ředitele příspěvkových organizací – MŠ, ZUŠ a muzea. Proti odvolání ředitele muzea Jaroslava Špačka vznikla
následně petice občanů.
NEBÁLI SE MRAZU ANI STRAŠIDEL. IV. ročník soutěže Po stopách
polabských strašidel se
uskutečnil 10. ledna. Na
brandýském náměstí se
opět sešla řada odvážlivců, kteří se tentokrát
kromě strašidel nesměli zaleknout ani krutého
mrazu.
VEJCE MĚLA PREMIÉRU. Českou klubovou
premiéru měla na výstavišti v Lysé nad Labem
při krajské výstavě Náš chovatel ve dnech 9. - 11.
ledna vejce plemene slepic maransk. Chovatelé
zde představili celkem 1. 445 králíků, 2. 274 holubů, a 757 kusů drůbeže.

OSTŘE SLEDOVANÝ LET. Pozorní obyvatelé
Neratovic viděli 4. dubna na obloze letoun Air Force One. Do České republiky přiletěl jeden z nejvlivnějších a nejmocnějších mužů světa, prezident Spojených států amerických Barack Obama
s chotí Michelle.
MRATÍNŠTÍ VYNESLI MORANU. Za krásného slunečného počasí se 14. března vydal rej masek na tradiční pochod ulicemi obce. Uskutečnilo
se také vynášení symbolu zimy – Morany, která
byla zapálena a hozena do vody. Na závěr průvodu byl symbolicky zastřelen medvěd a poté následovala volná zábava.
HEJTMAN BOJOVAL S MÉDII. Středočeský
hejtman David Rath byl středem pozornosti. Ať
už se objevil s hitlerovským knírkem na přebalu
známého časopisu, nebo byly zpochybněny jeho
diplomy, či byly spuštěny stránky pornografického
obsahu nesoucí jeho jméno. Místo omluvy se od
šéfredaktora Reflexu dočkal originálních „abc“ vystřihovánek se svou podobiznou.
ODEŠEL LUBOŠ OGOUN. Brandýs nad Labem - Starou Boleslav opustil
téměř v předvečer svých 85.
narozenin 14. února tanečník,
choreograf, režisér a pedagog
Luboš Ogoun. Jeden z největších tvůrců českého baletního
umění 20. století zůstane natrvalo zapsán v historii města.

DVOJMĚSTÍ ROZDĚLILY MOSTY. Několikrát
odkládaný a s obavami očekávaný den uzavření
mostů mezi Brandýsem a Boleslaví přišel, jak
bylo předem avizováno, 7. března. Náročná rekonstrukce mostních těles, která na dlouhou dobu
oddělí obě části města, byla zahájena.
CHYTILI SPREJERA. Jednoho z mnoha mladistvých pachatelů, kteří systematicky hyzdí budovy, chytila při činu městská policie Brandýsa
nad Labem-Staré Boleslavi. Akci odstartoval podnět z řad obyvatel, které tento druh vandalismu
opakovaně obtěžuje.

ŘÁDILI KABELKOVÍ ZLODĚJI. Gang zlodějů úřadoval v lednových dnech po celém Polabí. K okrádání cyklistů i chodců o jejich kabelky
a tašky docházelo z jedoucího automobilu něko-

PŘESPŮLNOČNÍ COUNTRY MARATON.
Až hodinu po půlnoci skončil čtvrtý ročník setkání
country kapel, který se poprvé konal v neratovickém
společenském domě. Šest sestav připravilo divákům hudební maraton, v němž slyšeli nejen české
hity, ale i anglické originály slavných skladeb.

DŘEVĚNÉ OBRAZY Z PROVENCE. Mladý
výtvarník Vojta Horálek představil v Oblastním muzeu Praha-východ nevšední expozici ze své zahraniční stáže. Originální a experimentální technika
s příchutí Francie, kde dřevo doslova vstupuje do
obrazů autora, byla vystavena od 14. února.

SBOR PFUK ZPÍVAL PERGOLESIHO. Komorní smíšený sbor Pedagogické fakulty University Karlovy uvedl na svém vystoupení 19. března
v kapli brandýského zámku třista let staré Pergolesiho oratorium Stabat Mater, následované hudebními díly Bohuslava Martinů a Petra Ebena

DVOJMĚSTÍ GÖDÖLLÓ PARTNEREM. Slavnostní přijetí maďarské delegace za účelem podepsání smluv o partnerství mezi městy se uskutečnilo v sobotu 24. ledna v prostorách brandýského
zámku. Města mají podobnost v historické tradici,
velikosti i poloze vůči hlavnímu městu. Gödölló se
po italském Montescudaiu stalo druhým partnerem Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi

JARMARK VONĚL TOPINKAMI. Parádní šperky, originální keramika a spousta dárků s velikonoční tématikou z dílen Denního stacionáře… Tradiční
jarmark s vůní topinek uspořádalo sdružení Vyšší
Hrádek ve dvoře Olbrachtovy 392.

HRÁLY SI VE STOHU. Velikonoční pondělí se
v Zárybech proměnilo ve žhavé peklo. Děti zapálily stoh se slámou na okraji obce. Požár muselo
likvidovat několik hasičských jednotek dobrovolníků a profesionálů. Dohašování se protáhlo až
do čtvrtka.

DÍVKA ROKU 2009. V základním kole soutěže Dívka roku, pořádaném neratovickým Domem
dětí a mládeže, zvítězila Martina Jinochová z Neratovic před Terezou Roubalovou z Kralup a Annou Krausovou z Mělníka.
PLUS OSLAVILA JUBILEUM. Čtvrtstoletí své
existence oslavila 28. února neratovická hudebnětaneční skupina Plus opravdu velkolepě, plesem ve Společenském domě, který byl již dlouho
předem beznadějně vyprodán.
DVOJITÝ NORMALIZAČNÍ PLES. Neočekávaný zájem o vstupenky překvapil divadelní spolek Černý Petr. Plesově-divadelní přehlídka pio-

KARDINÁL SVĚTIL ZVON. Nehvizdy slavily
22. března veliký svátek. Posvětit zvon, který do
místního kostela daroval místní občan Josef Košťál, se dostavil kardinál Miroslav Vlk, který současně odsloužil mši a poté se setkal a pohovořil
s představiteli a občany obce.

BĚH TAJIL DECH. Třetí ročník sportovní akce
určené zejména dětem Lázeňský běh se uskutečnil v Toušeni. Pro zpestření programu představil
své akrobatické kousky, při kterých se přítomným
doslova tajil dech, biketrialista Tomáš Zedek
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VELKÝ JAZZ V MALÉM. Renomovaní muzikanti naší i zahraniční scény, kvalitní dramaturgie,
organizační zázemí a vyprodaný sál. Tak by se
dal stručně charakterizovat Jazzfest, který se
uskutečnil 18. dubna v lyském Luftkinoklubu.

MEZI PLOTY NA HRÁDKU. Již třetí letní slavnost, pořádaná v zahradě Vyššího Hrádku, přilákala mezi klienty davy zvědavých návštěvníků.
Bohatý program zpestřily mezi mnoha divadelními a folklórními soubory také klienti, kteří nacvičili
pohádkové představení O smolíčkovi.

Polabský týdeník TOK
celých kmenů pak způsoboval další škody. Tisíce
lidí zůstaly dlouho bez elektřiny.

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ U JELENA. Nové hřiště,
které bude využívat škola i veřejnost, bylo slavnostně otevřeno 22. června u staroboleslavské
základní školy. Je určeno kolektivním míčovým
hrám, povrch tvoří umělá tráva a dvojitý plot je
ochranou před vandaly.

ÚKLID PO ČUŇATECH. Již potřetí se Brandýs
nad Labem-Stará Boleslav připojil ve dnech 23.26. dubna k oslavám mezinárodního Dne Země
několikadenním úklidem veřejně přístupných
ploch. Hnízdo bezdomovců plné odpadků uklidili
v prostoru nádraží členové místních hudebních
kapel.
ODHALIL SOCHU PRAPRADĚDEČKA. U příležitosti tradiční dubnové slavnosti Audience u císaře Karla I. navštívil za účelem své výstavy ve zrekonstruované zámecké chodbě Rudolfince Brandýs
nad Labem také malíř Caesar W. Radetzky, aby
mohl současně pomoci odhalit sochu svého prapředka maršála Radeckého, která byla do areálu
zámku přesunuta z náměstí.

MACHÁČEK TO ROZHOPSAL. Jedenáctý
ročník Hopsa hejsa do Brandejsa přilákal opět
tisíce návštěvníků, kteří přispěli dětem rekordní
částkou 41.925 korun. Frontman MIGu 21 Jiří Macháček si v hudebním programu získal publikum
a všechny přítomné doslova rozhopsal.
HLAVENECKÉ STAROČESKÉ MÁJE. Tancování předškolních dětí a česká beseda tančená
společně s dospělými měla při tradičních májích
obrovský úspěch. Závěr patřil „Myslivecké“ v choreografii umělecké školy z Benátek nad Jizerou.
DORTOVÁ BITVA NECHYBĚLA. Každoroční program dětského dne na Sokolském hřišti
v Brandýse v režii Jídelny Popelka a společnosti
Office Pro přilákal i přes nepřiznivé počasí větší
počet dětí než loni. Nejoblíbenějším bodem programu byla opět velká dortová bitva.

FANÁNEK, ROSICKÝ A ŠPOTÁKOVÁ. Hvězda legendárního rockového cirkusu Tři sestry přivítala na svém sedmém představení 26. června
ve staroboleslavské Houštce známé sportovní
osobnosti současnosti, které si s ním samozřejmě
společně zazpívaly i zahrály.

BUDOVÁNÍ REZIDENCE MELICHARKA.
Nově plánovaný bytový komplex na brandýské
Pražské třídě, situovaný v blízkosti bývalé Melicharovy továrny, zahájil svou realizaci. K dokončení čtyř domů s kapacitou 52 bytů by mělo dojít
v létě 2010.

VÍTÁNÍ LÉTA POKRAČUJE. Městys Lázně
Toušeň oslavil 142. výročí svého založení Janem
Králíkém v roce 1867 tradiční slavností vítání léta.
Bohatý program si děti užily u skleněné vily, křtil
se nový průvodce, vystupovala hudební tělesa
a závěr patřil divadelnímu představení.

ČERVEN IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

MALÁ RYBÁŘKA KRALOVALA. Na Starém
Labi v Boleslavi se 2. května uskutečnily tradiční
rybářské závody dětí a mládeže. Vítězem závodů
se stala Šarlotka Jandourková, která pod dohledem svého tatínka ulovila celkem 9 kaprů v celkové délce 446 cm.

BRANDÝSKÉ TESCO OTEVŘELO. Do nově
dostavěného hypermarketu Tesco, který vyrostl
na Průmyslové zóně, zavítali 30. července první
zákazníci. Na třech tisících metrech čtverečních
se nabízí více než dvacet tisíc druhů zboží, z čehož asi 70 % tvoří potraviny.

SRPEN IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

LOUČEŇSKÉ DOSTAVENÍČKO SLAVNÝCH.
První srpnovou sobotu se při další slavnosti zámku Loučeň sešla vskutku neobvyklá společnost
- skladatel Smetana, spisovatelka Krásnohorská,
žokej Fletcher, romanopisec Twain, básník Rilke
nebo dcera prezidenta Masaryka Alice.

MYLI AUTA PRO KAPKU. Roveři a rangers
ze skautského střediska Retra Brandýs myli na
čerpací stanici Čtyři kameny u R10 přední skla
automobilů. Vybrané peníze v celkové hodnotě
10 211 korun přispěli humanitární sbírce Kapka
na rozšíření registru dárců kostní dřeně.

ČERVENEC IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

PROBOŠTSKÝ SLET ČARODĚJNIC. Opět
po roce se 30. dubna na Proboštská jezera slétly
čarodějnice z Brandýsa, Boleslavi a blízkého okolí. Čekaly je soutěže, atrakce, jezdci na vodních
skútrech, zásah mladých hasičů, díla lodních modelářů, ježdění na raftech a samozřejmě zapálení
hranice.

KVĚTEN IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

JANDA LOVIL PODPRSENKY. Přes nepříjemné následky rozmarů počasí se v areálu letního kina
Houštka uskutečnilo nezapomenutelné vystoupení
legendární rockové skupiny Olympic. Janda dokázal početné publikum tak vyburcovat, že mu rozvášněné fanynky házely své podprsenky.

MILIONÁŘ ZAHÁJIL PROMÍTÁNÍ. Brandýský biograf po rozsáhlé rekonstrukci interiérů a vybavení dosáhl komfortu pražských multikin a po
dlouhé době obnovil pravidelná filmová představení. Zahajovalo se prvním prázdninovým dnem
filmem Milionář z chatrče.

V MOSTĚ SE SKRÝVAL MOST. Při opravách
brandýskoboleslavského soumostí byly v jedné
z konstrukcí odhaleny v rozsahu necelých tří oblouků zachované pozůstatky renesanční stavby.
Zátopový most z kamene a vápna stavěl na konci
16 století M. Borgorelli. Stavba sloužila až do začátku 20. století.
ZÁRYBŠTÍ HASIČI OSLAVOVALI. V areálu
TJ Sokol probíhaly oslavy 120. výročí založení
dobrovolných hasičů v obci. Hlavním bodem bohatého programu byla soutěž v požárních útocích
ženských a mužských hasičských družstev.
ZASTÁVKA ZÁPSKÁ V PROVOZU. Za účasti
náměstka hejtmana, starosty města a zástupců
Českých drah byla 3. června slavnostně zprovozněna nová železniční zastávka v blízkosti centra
Brandýsa. Na celkových nákladech 2,6 mil. se
město podílelo čátkou 500 tis. korun.

POLABSKÁ PROMENÁDA SE PŘEDSTAVILA. V předvečer státního svátku, byla slavnostně otevřena veřejnosti vyhlídková terasa
polabské promenády. Zahájení se zúčastnil
poslanec Petr Tluchoř spolu se starostou Brandýsa nad Labem - Staré Bolesavi Ondřejem
Přenosilem.

KACHNY 2CV NA PROBOŠŤÁKU. Poprvé po
34 letech zavítal do České republiky mezinárodní
sraz majitelů a přátel legendárního Citroenu 2CV.
V rámci jednoho z poznávacích výletů navštívila
3. srpna část učastníků Proboštská jezera, aby
zde strávila noc.

UKÁZAL SE SVĚTOVÝ JAZZMAN. Americký
jazzový zpěvák a muzikolog Lee Andrew
Davison se 4. července představil na
nádvoří brandýského
zámku v hudebním
doprovodu
Davida
Smrže, Pavla Hradila,
Lukáše Buka a Pavla
Kopeckého u příležitosti znovuotevření
zámecké restaurace.
NEJKRÁSNĚJŠÍ PEJSEK V POLABÍ. Necelá
stovka polabských psích
krasavců soutěžila téměř
tři měsíce o přízeň našich
čtenářů. Historicky prvním
vítězem velké soutěže Polabského týdeníku TOK se
stal šestiletý kříženec Max
z Kostelce nad Labem.

400 LET PALLADIA ZEMĚ ČESKÉ. V den
svátku Nanebevzetí Panny Marie se na nejstarším českém poutním místě ve Staré Boleslavi
uskutečnila výroční pouť k Palladiu. Nejzajímavějším bodem oslav byl tradiční poutní průvod, živý
obraz historie Palladia za doprovodu procesních
zpěvů.
PLASTIKY JANA ŠVADLENKY. Brandýská
galerie Crux představila žánrově pestrou výstavu
s názvem Cesta člověka. Mezi řadou významných výtvarníků se zde představil také sochař
Jan Švadlenka, jehož dřevěné sochy účinkovaly
v Jakubiskově filmu Bathory.

ŠELMY NA NÁDVOŘÍ. Den tradic lovu a myslivosti na brandýském panství potěšil děti. Na nádvoří mohly obdivovat roztomilá mláďata exotických šelem, v zahradě umění sokolníka a výcvik
loveckých psů.
OTEVŘELI KLUB K. Na 150 mladých návštěvníků zaplnilo 12. května prostory kavárny ve foyer
městského kina v Brandýse nad Labem. Dýdžej
Dr. Kary kvalitně mixoval v několika hudebních
stylech skvělé rytmy. Taneční zábava pokračovala až do pozdních nočních hodin.

HROBKA S VYHLÍDKOU. Premiéru a následnou reprízu detektivní grotesky, kde se postupem
děje množí zavraždění protagonisté, předvedl v
zrekonstruovaném sále brandýského kina bravurním způsobem hodným profesionálů místní
ochotnický spolek Klika.

OMAMNÁ VŮNĚ LILIÍ. Na výstavišti v Lysé
nad Labem se od 9. do 12. července uskutečnila
jedna z nejnavštěvovanějších výstav roku, Květy
2009. Například nádherných lilií různých druhů,
které provoněly celou výstavní halu, zde bylo téměř šest tisíc.

ELIŠKA ZHUBLA S TOKEM. Soutěž, ve které
čtyři vybraní čtenáři dostali zdarma příležitost po
několik měsíců hubnout
pod dozorem odborníků,
poznala svou vítězku. Stala se jí Eliška z Brandýsa
nad Labem, kterou vizážisté na závěr proměnili
téměř k nepoznání.
JEDENÁCTÉ HRABALOVO KERSKO. Nádherné počasí přilákalo 23. května ke každoroční
slavnosti věnované známému spisovateli více než
stovku účastníků. Kromě tradičního pochodu obcí
se uskutečnila také první Hrabalova cyklojízda
z Nymburka do Kerska.

TANCOVAL NA REZERVĚ. Na rychlostní komunikaci R10 mezi Brandýsem a Boleslaví havaroval linkový autobus s dvanácti cestujícími. Uvolněná rezerva zapříčinila neovladatelnost vozu, který
kličkoval po silnici a po proražení svodidel do opačného směru zůstal stát napříč celou vozovkou.

NARVANÁ PREMIÉRA CHATAŘE. První filmařský počin brandýského tv redaktora Jana
Chlebouna přilákal do sálu kina davy diváků. Vydařený snímek dokázal unikátním způsobem vystihnout kolorit města, jeho postavy, krásu snoubící se s ošklivostí, známá zákoutí i atmosféru.

UTONUL ROMSKÝ PRINC. Tragédie, která
několik týdnů plnila stránky celostátních médií se
stala 22. července na Vaňkově jezeře ve Staré
Boleslavi, když se zde rumunští občané zastavili
při cestě do Berlína. Muž, který romského prince
vytáhl z vody, se vděku bohužel nedočkal.
VICHŘICE SI ZAŘÁDILA. Prudký vítr, který
se nad celou ČR prohnal v podvečer 23. července, nevynechal při svém řádění ani Polabí. Poryvy větru lámaly stromy jako sirky, pád větví či

ČTVRTÝ STATEK 09 FEST. Hudební festival
Irish Music Pubu a Pizzerie La Grotta se tentokrát uskutečnil za podpory nově vzniklé strany
TOP 09. Účinkovaly zde skupiny Qwil, T.M.Z.T.M.,
Lyndon Town, Něco, Charlie & Diana blues, The
Rockers, Authentic, Loyca, Basslake, Flat Five
a Grand Slam.
ZÁMECKÁ OPERA GALA. Poslední srpnový víkend si už na brandýském zámku asi nelze
představit bez této každoroční velké hudební události. Vzájemné působení operních skladeb a romantického prostředí nádvoří bylo pro publikum
opět silným zážikem.
FESTIVAL DIVADELNÍ BRANDÝS. Na jevišti
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kina se 29. srpna představili DS při T. J. Sokol
Lázně Toušeň s groteskou Kino, Černý Petr s pohádkou pro celou rodinu Šíleně nastydlá princezna a DS Klika s „vyvražďovací“ detektivkou Hrobka s vyhlídkou.
MICHAL BRNKAL DĚTEM. Na sklonku prázdnin přijel do Staré Boleslavi oblíbený dětský bavič
Michal Nesvadba se svým pořadem Michalova
brnkačka, ve kterém účinkovala řada hudebních
nástrojů, které mimo hraní uměly také mluvit a zpívat.

rok 2009
prezidenta ČR a řady významných osobností mši
svatou pro desetitisíce poutníků.
KONCERT PRO STAROU BOLESLAV. Fenomenální kytarista a skladatel Michal Pavlíček
představil na scéně letního kina Houštka dvou
a půl hodinový pořad, ve kterém vystoupila téměř stovka účinkujících, složená z řady známých
umělců a několika hudebních těles.

ŘÍJEN IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

DO ŠKOLY ZDARMA. Středočeský kraj zavedl na svém území od 1. září možnost bezplatné
přepravy žáků a studentů do školy nebo učiliště,
určenou pro děti a mládež ve věku od 6 do 19 let,
při splnění požadovaných podmínek.

JAZZ VE KŘOVÍ. Festival Na Staré štaci v Libiši byl přehlídkou hvězd české jazzové scény
a profesionálních hudebníků. Jednu z prvních
dam českého swingu, zpěvačku Evu Emingerovou, diváci takřka nechtěli pustit z pódia.

EKOLOGICKÁ RAJSKÁ ZAHRADA. Experimentální festival se pod heslem: „návrat k přírodě
je evoluce“ uskutečnil od 11. do 13. září v areálu
Proboštských jezer. Děti kromě pouťových atrakcí
čekala festivalová hra, divadélka, písničky, soutěže, a také slovansko-keltský karneval

ŠPORCL MUSEL PŘIDÁVAT. Do posledního
místa zaplněný kostel Nanebevzetí Panny Marie
ve Staré Boleslavi přivítal při koncertu pro housle
a orchestr Pavla Šporcla. Svým krásným a klidným přednesem uchvátil publikum tak, že si několikaminutovým potleskem vyžádalo dva přídavky.

KRAJINOU RUDOLFA II. Nově otevřená naučná stezka je společným projektem Brandýsa
nad Labem - Staré Boleslavi, Lysé nad Labem
a Benátek nad Jizerou a představuje Rudolfa II.
z poněkud méně známého úhlu pohledu jako milovníka zahrad, lesů a lovů.

MODELKY NA VELBLOUDECH. V pořadí 6.
narozeniny oslavilo Líbeznické divadlo kouzel tradičním posvícením s pouťovými atrakcemi a soutěžemi pro děti. Nechyběly ani známé osobnosti
jako zpěvák Petr Muk, nebo modelky Hanka Mašlíková či Martina Dvořáková.

PANÍ Z PRYŽE. Brandýská kapela Interpret
neznámý pokřtila svoji albovou prvotinu velkolepě. Prvním kmotrem byl starosta na slavnostním
předkřtu v muzeu. V naplněném sále kina se posléze křtu ujal druhý kmotr, známý režisér filmových klipů Jakub Kohák.
MÁROVKA SE PŘEDVEDLA. Oslavám 120
let od založení sboru hlaveneckých dobrovolných
hasičů předcházelo posvěcení praporu a historické stříkačky Márovky (1932), která byla v letošním
roce zrenovována, a tak mohla být přítomným náležitě předvedena v provozu.
90. VÝROČÍ SKAUTINGU. K jubilejním oslavám výročí založení organizace v Brandýse n.L.St.Boleslavi se 19. září sešli na dvoře oblastního
muzea místní skauti a příznivci skautingu. Současně byla zahájena retrospektivní výstava, která
přiblížila také peripetie kolem začátků a několika
násilných přerušení činnosti.

pertoáru mediálně známé brandýské vokální skupiny, který zdobí jak hudba klasická a chrámová,
tak i soudobé skladby včetně hudby populární
a také úpravy lidových písní.
PERNÍKÁŘI DOVAŘILI. Tři muže a jednu
ženu zadrželi policisté při rozsáhlé akci. Zajistili
také předměty k výrobě, léky, peníze i zboží pocházející z krádeží. Skupina zajišťovala na Mělnicku a Praze-východ výrobu a prodej omamné
látky pervitin.
KELTOVÉ V MUZEU. Velmi zajímavou výstavu
zahájilo Oblastní muzeum
Praha-východ v Brandýse
nad Labem. Návštěvníci
zde mohou nahlédnout přímo do historie každodenního života Keltů, kteří byli
prvními obyvateli našeho
území.

ZÁŘÍ IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

TROJLÍSTEK VÝSTAV V LYSÉ. Patnáctý ročník výstavy Domov a teplo představil nejnovější
trendy moderní topenářské technologie a hospodaření s energiemi. Čtyři dny se záchranáři ukázaly moderní techniku k ochraně zdraví a majetku
a šestý ročník Polabského knižního veletrhu křtil
nové knihy a oceňoval spisovatele.
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KOUBEK SVAČIL SEKANOU. Vyprodaný sál
kina Luft v Lysé nad Labem přivítal písničkáře,
herce a kabaretiéra Václava Koubka. Ten je na
publicitu již zvyklý, a tak před vystoupením v poklidu posvačil sekanou s chlebem.

VOREL HOSTEM POUTI. Čtvrý ročník neratovické filmové pouti představil v sále nově vybaveném digitálním zvukem především filmy Tomáše Vorla. Diváci mohli kromě kultovních snímků
zhlédnout Pražskou pětku, Kamenný most, Gympl, Skřítka, Kouř či Jak ulovit miliardáře.

PROSINEC IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

FRETKY MĚLY PREMIÉRU. Na tradiční zámecké předvánoční akci „máme rádi zvířata“, kde
Zdeněk Srstka nabízí opuštěná zvířátka z útulků, byly letos poprvé zastoupeny také roztomilé
fretky. Historické trhy na brandýském zámku byly
jako obvykle spojené s bohatým programem zakončeným velkolepou bitvou.
TOULKY ZA HABSBURKY. V době konání
historických trhů na brandýském zámku čekalo na
návštěvníky prohlídek interiérů milé překvapení.
Průvodci sem „pozvali“ jeho dřívější habsburské
obyvatele Marii Terezii, Karla I. s chotí Zitou nebo
Ludvíka Salvátora Toskánského a jeho blízké.

LISTOPAD IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

DOPADENÝ ŘIDIČ PRÝ NEŘÍDIL. Zběsilá
dopravní honička policistů se škodou Fabia začala při kontrole v Brandýse, kde se řidič jal hlídce
ujíždět. Následován policisty ujížděl do Záp, kde
hazardní cestou přes pole pokračoval do Toušeně. Druhý sjezd z hlavní cesty mu už ovšem nevyšel a svou jízdu završil v Labi. Na místě zadržený
řidič tvrdil policistům, že je spolujezdec.
NEJKRÁSNĚJŠÍ KOČIČKA POLABÍ. V osmi
po sobě jsoucích výdáních zvítězila ve velké
konkurenci polabských
krasavic, které soutěžily o přízeň našich
čtenářů, britská hnědá
kočka Berunka ze Záp
před Filípkem z Kostelce nad Labem a Mourim z Čelákovic.

DEMONSTRACE PROTI MOCHOVU. Početný dav asi tří stovek lidí demonstroval v Čelákovicích před radnicí v době konání jednání zastupitelů o plánované výstavbě paroplynové elektrárny
v blízkém Mochově. Transparenty s hesly proti
výstavbě dávaly jasně najevo jejich názor.

ARCIVÉVODA PŘEJEL MOST. Slavnostní akt,
kdy přesně před sto lety Karel František Josef uvedl přejetím v kočáře do provozu nový most přes Jizeru v Sojovicích se letos vzhledem k výjmečnému
jubileu stavby zopakoval.
TROJČÁTKA ZÍSKALA ODMĚNU. V prostorách radnice přijal starosta Ondřej Přenosil neobvyklou návštěvu. Trojčata Alex, Jonáš a Filip
Motlovi, kteří přišli na svět v říjnu, se stali novými
občánky Brandýsa a dostali od starosty peněžní
dar 10 tisíc korun.
FANTASTICKÉ OPUŠTĚNÍ REALITY. Diváky
fascinovaly neuvěřitelné triky černodivadelních
představení Alenka v říši divů a Gulliverovy cesty,
které při mimořádném vystoupení pro brandýské
kino předvedl světoznámý soubor Black Light
Theatre Prague.

AUTOBUS NA VODÍK. Revoluční TriHyBus
začal ve zkušebním provozu jezdit ulicemi Neratovic jako vůbec první v naší zemi. Projekt uskutečnil Ústav jaderného výzkumu v Řeži ve spolupráci se společností Linde gas.

DVANÁCTIPATRÁK HALIL DÝM. Jedno
z brandýských „dvojčat“ na sídlišti v centru Brandýsa začalo 5. října dopoledne hořet. Z bytu třetího patra šlehaly plameny a hustý dým halil výškovou budovu do černého hávu. Sedm hasičských
jednotek si s ohnivým peklem dokázalo poradit
a hrůzu nahánějící požár včas zastavit bez ztrát
na lidských životech. Bohužel zahynul pitbull,
kterého hasiči vysvobodili z hořícího bytu. I přes
velkou snahu veterinářů podlehl čtvrtý den po požáru svým zraněním.
ŽIVNOSTNÍK ROKU. Brandýský kamnář Jan
Temr zvítězil v krajském kole
celostátní ankety „Firma roku“
v kategorii živnostník. Je členem Cechu kamnářů, který se
snaží obnovovat prestiž tohoto řemesla.

CESTOVAT E LÉ
PROMÍTALI DO RÁNA.
Nabitý program 6. promítání cestovatelů v brandýském kině skončil až
po půlnoci. Nejpoutavějšími bloky bylo vyprávění české horolezecké
legendy Josefa Nežerky
a putování s Pavlínou Kubovou a Markem Langem
po Etiopii.
RÚZNORODI TŘEŠŇÁKOVÉ. Brandýská výtvarnice Lucie Třešňáková zahájila výstavu svých
ilustrací a keramických objektů, zvaných různorodů, které tvoří při mateřské dovolené. Její výtvarnou činnost známe z řady expozic v regionu nebo
z několika knih pro děti i dospělé.

STŘEDOVĚKÉ HALTÝŘE. Pracovníci čelákovického muzea pod vedením Jaroslava Špačka
odkryli v Čelákovicích pozůstatky několika sádek
na ryby z období druhé poloviny 16. století a také
sklepení, kde se našly pozůstatky reliéfních kachlů a zlomků nádob.
JINEJ PŘÍSTUP PO DESÁTÉ. Jubilejní ročník
festivalu nezávislé hudební tvorby, který se konal
v čelákovickém kulturním domě, návštěvníky rozhodně nezklamal. Vystoupili Afterspoon, Justin
Lavash, Pavel Kopecký, První hoře, The Plastic
People of the Universe a Jamchestra.

KRISKROSKVINTET POKŘTIL ALBUM. Ve
výborné akustice zazněl v sále kina výběr z re-

KATAPULT POSTAVIL PUBLIKUM. Poslední
koncert podzimní ochutnávky Tour 2010 přijela do
brandýského kina odehrát znovuzrozená rocková
legenda. Atmosféra plného sálu postupně vygradovala do skandování „Katapult“ a nekonečného
potlesku vestoje.
DO PRAHY BEZ PŘESTUPU. Přímého železničního spojení se dočkali občané Milovic. Nákladná elektrifikace trati zrušila nutnost přestupu
v Lysé nad Labem a zkrátila cestujícím dobu jízdy
o 15 minut. Navíc na trasu vyjelo 16 párů nových
City Elefantů.
BURZA VÁNOČNÍHO CUKROVÍ. Na tradiční hlavenecké akci se letos soutěžilo o nejlepší
pomazánku z 33 druhů, vystoupily děti s divadelním představením a představil se Ladův betlém,
doplněný o hlavenecké památky i hasičskou stříkačku Márovku.

AUTODÍLNA LEHLA POPELEM. Všechny
dostupné hasičské jednotky středočeského kraje
bojovaly s mohutným požárem, který pohltil objekt brandýské kovodílny, kde se vozy luxusních
značek předělávaly na závodní speciály. Škoda
byla odhadnuta na 25 milionů.
BAUMAXA MUSEL NA SÁL. Obrovským zájmem o vstupenky na své představení překonal
severočeský písničkářský rebel několikrát kapacitu Klubu-K, a proto se jeho vystoupení přesunulo do sálu kina, který diváckému zájmu nakonec
musel vystačit.

NÁVŠTĚVA HLAVY CÍRKVE. Přítomnost papeže Benedikta XVI. ve Staré Boleslavi byla hlavní událostí oslav letošní Národní svatováclavské
pouti. Na Proboštské louce celebroval za účasti
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SAMETOVÝ ZÁSAH PO 20. LETECH. Živou
připomínku zásahu policie proti studentům připravili v rámci festivalu Sametfest na brandýském
náměstí členové a přátelé divadelního souboru
Černý Petr. Nechyběl ani obrněný transportér
a autentický žigulík s nápisy VB.

LADŮV BETLÉM NA NÁMĚSTÍ. Obrovský,
ručně malovaný Ladův betlém oživil v předvánočním čase náměstí ve Staré Boleslavi, kde se odehrávaly staročeské trhy. Zpívaly se vánoční písně,
hrálo se divadlo a soutěžilo se také o nejkrásnější
stromeček.
RYTÍŘ ŘÁDU SV. ŘEHOŘE. Mimořádné ocenění „L´Ordine Equestre Pontificio di San Greogorio Magno“ obdržel z rukou kardinála Miloslava
Vlka po zakončení mše v den svátku sv. Štěpána
v Kostele sv. Václava ve Staré Boleslavi Milan Novák, vedoucí městského odboru kultury a CR. Řád
mu v listopadu udělil papež Benedikt XVI.
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Souhrn sportovních událostí v Polabí v roce 2009
LEDEN

V Brandýském Sportcentru mají svůj tréninkový kemp ligoví fotbalisté Viktorie Žižkov. Po zasněženém škvárovém hřišti se tak proháněli borci jako Luděk Stracený, Petr Švancara a další.
Fotbalistům začala nejen zimní příprava na sezonu, ale i zimní
turnaje. Na turnaji Meteoru v Libni se představilo hned několik týmů
našeho regionu jako Ovčáry, Zápy, Čelákovice.
Florbalová Orka nedokáže prolomit průměrné výslekdy a stále
se pohybuje v dolních patrech druholigové tabulky.
Ani skvělé výkony brandýských basketbalistů Chábka s Rajským
nestačily jak na Slaný, tak ani na Kralupy. Zato ženy pod taktovkou
Rotkové s Leebovou deklasovaly Kladno rozdílem třídy.
Pod dohledem fotbalistů Viktorie Žižkov proběhl v brandýském
Sportcentru halový turnaj přípravek. První místo ovládli chlapci
z Čelákovic a pohár jim předal fotbalový žonglér a bavič tribun Petr
Švancara.

ÚNOR

Zatřepálek dovedl tenisty brandýského TTC ke dvěma výhrám za
víkend, nejprve s Kladnem a poté i v exhibici s Rakovníkem (10:2).
Funkcionáři Ski Clubu zorganizovali, jako každoročně, další ročník lyžování pro základní školy. Závody v Krkonoších proběhly za
krásného počasí.
Ani chřipková epidemie nezastavila formu brandýských klubů
v probíhající sezoně.
Florbalisté boleslavské Orky sehráli dramatický zápas s favoritem
ze Střešovic, když bod za remízu zachraňoval v závěru Veselý.
Fotbalisté Staré Boleslavi odlehčili tréninkovou zimní přípravu na
tradičním Fotbalovém plese v Čelákovicích.
Boleslavská atletka Markéta Červenková přivezla zlatou medaili
z halového Mistrovství ČR juniorů ve Stromovce. Ve vrhu koulí zvítězila výkonem 14,28m.
Baskebaloví žáci BK Brandýs drtí jednoho soupeře za druhým,
tentokráte vyprovodili stovkovým přídělem tým Mělníka (6:143!).
120 sekund. Takovou dobu potřebovala Anna Pačesová z Čelákovic, aby získala v Moskvě titul mistryně světa juniorek ve sportovním aerobiku. Svěřenkyně trnérky Vlaďky Barešové byla v ruské
metropoli suverénní.
Basketbalisté BK Brandýs se proměnili ve filmové hrdiny. Na tradičním plese v Sojovicích byl viděn třeba pirát z Karibiku (manažer
Čeněk), Shrek či Fiona.

nejmladší kategorie se běžel v areálu místního hřiště pouze v délce
sta metrů, ale řádně rozparádil přítomné diváky.
Basketbalistky BK Brandsý se loučily se sezonou dvěma výhrami. Nejrpve vyloupily Toužim a poté i Sokolov.
Brandýské taekwon-do přepisuje historii. Na 15. Mistrovství Evropy v Polsku zazářili i dva zástupci brandýského oddílu. Junior
Ondřej Malý a seniorka Jana Kovářová získali senzačně bronzové
medaile.
Ve španělském Blanes se konalo Mistrovství Evropy ve sportovním aerobiku. Čelákovická Denisa Barešová na něm po šestiletém
čekání vybojovala pro Česko zlatou medaili.
Boleslavské atletky zahájily sezonu na Strahově. V tvrdé konkurenci obstály, když obsadily celkové šesté místo.
V brandýské Sportcentru se konalo Mistrovství ČR ve sportovním šermu šavlí.
Basketbaloví dorostenci BK Brandýs se stali mistry kraje, ačkoliv
byli nejmladším týmem v soutěži. V dohrávkách porazili dvakrát Beroun a potvrdili tak hegemonii Brandýsa v Chlapeckých krajských
soutěžích.

ČERVEN

Brandýští šermíři bravurně ovládli Mistrovství ČR, které se konalo na jejich domácí půdě, v hale místního Sportcentra. Svou převahu nad soupeřkami dokázala ziskem tří zlatých medailí a jedné
stříbrné hlavně Eliška Ďásková.
Boleslavští atleti Hájek se Škaloudovou byli stříbrní na Mistrovství ČR ve vícebojích v Jablonci. Markéta Červenková se stala mistryní ČR na MČR v Ostravě ve vrhu koulí.
Pro BK Brandýs skončilo 39 let dlouhé čekání na ligovou soutěž.
Tu vybojovali dorostenci v kategorii U16, když uspěli v kvalifikaci
proti Kladnu.
Ondřej Malý, člen taekwon-do Brandýs se stal mistrem Národní
ligy.
V Brandýse se uskutečnil basketbalový Brandýský pohár 2009.
Jedna z největších basketbalových akcí ve střední Evropě se konala
za účasti 32 týmů z ČR, Estonska, Maďarska, Polska a dalších zemí.

BŘEZEN

Fotbalová jarní sezona začala prvním kolem. Lídr z Ovčár nestačil na pražské Bohemians, Čelákovice pro změnu na rezervu Teplic.
V přeboru se radovala Litol po výhře nad Libiší (1:0) a Zápy. Ty
doma v derby deklasovaly Semice (5:1), když se hattrickem blýsknul bývalý exligista, čtyřicetiletý R. Veselý. Brandýs vydřel bodík
v dalším derby v Neratovicích (1:1), zato Stará Boleslav doma padla
s Nymburkem (2:3).
Olympionik Ludvík Liška oslavil osmdesátiny. Nejstarší člen staroboleslavského Slavoje proslul mimo jiné světovým rekordem ve
štafetě na 4krát 800m.
Basketbalista Brandýsa Kusko nastřílel ve dvou utkáních celkem
55 bodů!

V dubnu se konala v jezdeckém areálu v Hluchově tradiční Cena
města Brandýsa nad Labem- Staré Boleslavi.
Fotbalové jaro je v plném proudu. Ovčáry si hlídají první místo
v divizi, na postupové příčce se drží v 1. A třídě i tým Brandýsa. Na
Spořilově se tleskalo vestoje při výhře domácího Brandýsa s Kouřimí (5:0). Čelákovice hrají v divizní skupině B v klidném středu i přesto, že padly v Jirnech (4:2). Na horké zápské půdě trpěl bývalý
ligový a mezinárodní sudí Josef Zvonič v roli manažera při prohře
svých Řevnic (2:0). Čelo přeborové tabulky a divizní sen sní stále
fotbalisté Litole.
Drama se Žatcem (6:4) přineslo nohejbalistům Čelákovic první
extraligovou výhru v historii klubu!

KVĚTEN

106. ročník slavného běžeckého závodu Praha - Brandýs okořenil na Sokolském hřišti v Brandýse i běh nejmladších nadějí. Běh

Zlato vybojovala pro Slavoj koulařka Radka Hejretová, která navrch
ještě přidala stříbro v hodu kladivem. Vrh koulí byl záležitostí boleslavských atletek, stříbro v něm získala také Markéta Červenková.
Ta byla úspěšná i v hodu diskem, kde brala bronz.
V Brandýse se konal 41. ročník Polabského poháru, mezinárodní
veslařské regaty.
Nohejbalisté čelákovického Spartaku spěchají za záchranou
v extralize, na domácím hřišti zdolali v play-out nebezpečný Děčín
a udrželi soutěž i pro další ročník.
Fotbalová sezóna je v plném proudu, daří se hlavně Ovčárům,
které ještě neokusily ve třetí lize jako nováček hořkost porážky.
Deblkanoisté brandýské Dukly a reprzentace ČR Jarosalv Volf
s Ondřejem Štěpánkem přijeli z Mistrovství světa ve Španělsku bohužel bez medaile, když zůstali na čtvrtém místě.
V Brandýse slavnostně otevřeli nové fotbalové hřiště s umělým
trávníkem za účasti vedení města. Slavnostní odpoledne vrcholilo
zápasem starých gard mezi domácím týmem a Spartou Praha.
Pro BK Brandýs začala basketbalová sezona.
Odchovanec VK Kondor Brandýs, veslař Jan Gruber, získal na
Mistrovství Evropy v běloruském Brestu stříbrnou medaili v kategorii čtyřka bez kormidelníka.

ŘÍJEN

DUBEN

Brandýské basketbalové mládí se ocitlo mezi mocnými. Starší
žáci BK Brandýs přepisovali pod vedením trenéra Chábka dějiny,
když se probojovali na Mistrovství ČR mezi takové týmy jako Ostrava, Pardubice, Písek, Zlín atd.
Nohejbalisté čelákovického Spartaku si porpvé v historii zahráli
nohejbalovou extraligu. V premiéře ovšem na mistra z Modřic nestačili a odešli s porážkou 6:1.
I v Brandýse rostou hokejoví mistři. Erik Čermák a Jan Škorpík
v dresu pražské Sparty vybojovali na Grand Prix Vyškov zlaté medaile.
Odchovanec Staré Boleslavi, současný reprezentant a hráč druholigového anglického Readingu Marek Matějovský byl vyřazen po
známém flámu z reprezentace. Zúčastnil se totiž pitky v pražské
restauraci U Ševce Matouše po nevydařeném kvalifikačním utkání
se Slovenskem.
Šok zažili v Kostelní Lhotě. Tamní fotbalové hřiště bylo přes noc
zoráno! Stalo se tak v noci před výkopem mistrovských bojů nižších
tříd. Za vším stály zřejmě spory o pozemek.
Jezdecký klub Stará Boleslav zahájil sezonu tradiční Cenou
města Brandýsa nad Labem - Staré Boleslavi.

Na stadionu U Hájku se konal tradiční letní fotbalový turnaj O pohár
starosty města za účasti ligových týmů. Na snímku ve výskoku hráči Slavie a Viktorie Žižkov.

Boleslavským atletům se v loňském roce nadmíru dařilo. Petr Ogoun
to dokumentoval ve skoku vysokém na výšce 190cm.
Skončilo fotbalové jaro. Z postupu do třetí ligy se radují po dvou
letech Ovčáry, Čelákovice zůstaly na šestém místě. Brandýs a Neratovice postoupily do krajského přeboru. Zato Stará Boleslav se
s ním pro změnu rozloučila sestupem. Libiš, Litol a Zápy se seřadili
v první šestce přeboru.
S fotbalovou kariérou se rozloučil v Zápech „makedonský princ“
Zoran Jovanoski. Dlouholetý bývalý ligový hráč, který přišel do
Čech před šetnácti lety a hrával ve Slavii, Č. Budějovicích, Xaverově a dalších týmech.
Nohejbalisté čelákovického Spartaku úspěšně bojují v extralize,
tentokráte skolili Karlovy Vary.

ČERVENEC

Trojského koně vyhráli Volf se Štěpánkem. Mezinárodní závod
ve vodním slalomu v pražské Tróji ovládli čeští kanoisté. Zlato si
odvezli kromě jiných i závodníci brandýské Dukly deblkanoisté Volf
se Štěpánkem či Štěpánka Hilgertová.
Fúze nesmiřitelných skutkem. Odvěcí rivalové Brandýs a Boleslav se nečekaně sjednotili v jeden klub. Ten bude v příští sezoně
vystupovat pod novým názvem „BB“ Brandýs-Boleslav.
Olympionik Raška prohrál v petanque. Prvního ročníku Festivalu
sportu se v Brandýse zúčastnili i dva olympijští vítězové z let minulých, skokan Raška a střelec Kůrka.
V Brandýském Sportcentru rozbila tábor Fotbalová akademie.
Na 160 mladých fotbalistů se tady zúčastnilo tradičního letního kursu pod vedením profesionálních trenérů. Na následné besedě si
popovídal s mladými fotbalisty i reprezentant Martin Fenin.
Jakub Koloc a Monika Nováková se stali na MČR juniorů mistry
republiky. Nováková na čtyřce bez kormidelníka a Jakub Koloc na
skifu a dvojskifu.
Atleti boleslavského Slavoje úspěšní. Tým žen skončil sedmý
v extralize, tým mužů zvítězil v první lize a zajistil si účast v baraáži
o extraligu.
V Čelákovicích se konal tradiční fotbalový turnaj O pohár starosty města za účasti ligových klubů Slavie Praha, Brna, Liberce
a Viktorie Žižkov. Vítězem se poté stala mistrovská Slávia, když ve
finále deklasovala Brno 5:1.
Písek v Čelákovicích patřil Bonnerové s Hermannovou. Tato dvojice vyhrála MČR juniorek v beachvolejbale.
Červenková kousek od senzace. Atletka Slavoje Markéta Červenková byla na ME v Novém Sadu blízko od velkého překvapení.
Boleslavská koulařka dlouho bojovala o medaili, bohužel nakonec
skončila šestá.

SRPEN

Rozjel se fotbalový podzim. Úspěně do něj vstoupily fotbalové
Ovčáry, když porazily v úvodních dvou kolech Vyšehrad (5:1) i Jablonec B (1:2). Premiéra naopak nevyšla nově sloučenému týmu
Brandýsa-Boleslavi, který podlehl nováčkovi z Neratovic 1:2.
Nohejbalisté čelákovického Spartaku se zúčastnili mezinárodního turnaje trojic a nakonec vybojovali krásné čtvrté místo.
Na hřišti v Zápech se představili v utkání starých gard fotbalisté Bohemians. K vidění tam byly osobnosti let minulých jako Karol
Dobiáš, František Jakubec, Zdeněk Prokeš, Zdeněk Hruška a další.
Krásný zápas v dobré atmosféře nakonec skončil remízou 4:4.

ZÁŘÍ

Boleslavští atleti přivezli čtyři medaile z MČR do 22 let v Plzni.

Ski Club Brandýs uspořádal 21. ročník tradičního Houšteckého
nanukáče, plavecko - běžeckého duatlonu pro děti a mládež.
Turistická skupina MOV Střelka z Kostelce nad Labem spolu
s oddílem Enti Brandýs nad Labem uspořádala 6. ročník turistického pochodu a jízdy na kole „Podzimní stezka Polabím“.
Derby ve fotbalovém krajském přeboru mezi BB Brandýs a Zápy
rozhodně nenadchlo. Favorit ze Záp zklamal a z výhry se tak po
gólu Macháčka radovali domácí. Překvapení třetí ligy v podání Ovčár pokračuje, místní tým senzačně vede třetí ligu.
Florbalová Orka zahájila druhou ligu porážkou, když nestačila na
modřanské vosy.
Stolní tenisté TTC Brandýs pokračovali v divizní soutěži, po dramatické bitvě remizovali s Kladnem 9:9.
Nevídanou rošádu zažili fotbalisté Brandýsa-Boleslavi. Při utkání
rezervy se Zelenčí se vystřídali v domácí brance v jednom utkání
hned čtyři gólmani. Po zraněném Bláhovi musel ze hřiště vyloučený Chrpa, a když viděl červenou poté znovu Cruz, dochytal utkání
Matějovský. Přesto BB tým dokázal zápas i v sedmi lidech vyhrát!
Ve staroboleslavské tělocvičně U Karla duněly pěsti, konalo se
tam oblastní kolo boxu. Vítězně odcházel z ringu mimo jiné i domácí
borec David Pisařík.

LISTOPAD

Nohejbalisté Čelákovic se zúčastnili Mistrovství ČR jednotlivců,
které se konalo v brandýském Sportcentru. Největší želízko v ohni,
Michal Kolenský, tak mohlo slavit bronzovou medaili.
Zápští „Galacticos“ se krčí ve fotbalovém přeboru až na jedenáctém místě. V závěsu za ním je BB tým, který prohrál v Litoli.Poprvé
v soutěži poznaly porážku Ovčáry, které v ČFL padly na hřišti Králova Dvora.
Stolní tenisté TTC Brandýs jedou divizí. Nezastavili je ani sousedé z Neratovic.
Významného jubilea 60. let se dožil nestor brandýského basketbalového klubu pan Jiří „Olin“ Zeman.
Fotbalový podzim skončil. V tradičních sestavách Toku kralovali
fotbalisté Ovčár. Ovčáry vedou třetí ligu, v divizi táhli čelákovický
Union mladíci, v přeboru zklamaly zápské hvězdy, Litol je v klidném
středu, překvapením je šesté místo Neratovic.
Skifařka Knapková se stala veslařkou roku, Ondřej Synek, odchovanec VK Kondor skončil „až“ druhý.
Trojice čelákovických nohejbalistů Spilka, Flekač, Štěpánek byla
úspěšná na turnaji v Týně nad Vltavou, kde získala bronz.

PROSINEC

Neuvěřitelný den prožili boxeři ASK Brandýs-Boleslav, kteří po
dramatických bitvách v Roudnici nad Labem ve všech utkáních remizovali.
Basketbalistky BK Brandýs se činily, rozdílem třídy porazily na
domácí palubovce v utkáních druhé ligy Jičín i Pardubice. Výhry
mužů režíroval pro změnu skvělý Chábek.
V Brandýském Sportcentru se konal další díl závodů sportovních
modelů Lestr Cup 2009.
Fotbalisté nelenili a ve Sportcentru proběhly hned dva halové
turnaje za účasti nejen hráčů reegionu. Vánoční trunaj vyhrál tým
Cotton Italy, na Polstavu 2009 dominoval poté těsně před koncem
roku pořádající tým.
Vícemistryně České národní ligy 2009 Jana Kovářová (bronzová
medailistka z ME 2009 ve Španělsku) vybojovala pro Brandýs další
zlatou medaili na Mezinárodní soutěži Taekwon-Do v Třeboni.
Nohejbalisté Čelákovic se zúčastnili posledního turnaje v roce,
prestižní Poslední smeče v Praze na Pankráci. Bohužel ze skupiny
nepostoupili.
Na brandýském zámku se uskutečnila premiérová anketa o nejlepšího sportovce města Brandýsa-Boleslavi. Za přítomnosti vedení města se vyhlašovaly čtyři kategorie. V kategorii chlapců si odnesl prvenství veslař Jakub Koloc, mezi dívkami kralovala šermířka
Eliška Ďásková. Trenérem roku se stal fotbalový kouč Libor Staněk
a kolektivem roku byl zvolen tým basketbalových žáků BK Brandýs
vedený trenérem Lukášem Chábkem

