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Položení věnců na hrob Bohumila Hrabala 
k 20. výročí jeho úmrtí

Společné foto účastníků vzpomínkové akce.                Foto: Petr Černohous

V pátek 3. února 2017 tomu bylo 20 let, co 
náhle (a snad na křídlech holubů) odešel je-
den z největších českých i světových spisova-
telů – Bohumil Hrabal. K uctění jeho památ-
ky se na hřbitově v Hradištku ten den v 10 
hodin sešla celá řada lidí nejen z různých míst 
České republiky, ale také z Maďarska.  

Za město a Městký úřad Nymburk to byl 
starosta PhDr. Pavel Fojtík, vedoucí odboru 
školství, kultury a památkové péče Ing. Jiří 
Černý a tiskový mluvčí Mgr. Petr Černohous.  
Z Lesního ateliéru KUBA nemohli chybět 
Jana a Bronislav Kubovi, kteří přijeli společně  
s  MUDr. Evou Tomkovou, autorkou stránek 

Svět Hrabal. Klub čtenářů Bohumila Hrabala 
a Městskou knihovnu Nymburk zastupovala 
ředitelka Helena Liptáková. Za Vlastivědné 
muzeum v Nymburce věnec položil František 
Sýkora.

Vzácnými hosty určitě byli přátelé z Ma-
ďarska – známý překladatel Hrabalova díla 
László Polgár a majitel stylové budapešťské re-
staurace, kde se točí a propaguje Postřižinské 
pivo, pan spisovatel Orvos Miklós. Ti dovezli 
na hrob originální vazbu ve tvaru půllitru. Mi-
lým účastníkem vzpomínkové akce byl Richard 
Hašek, vnuk Jaroslava Haška, majitel hostince a 
pensionu U České koruny v Lipnici n/S.

Zasněžený hrob rodiny Hrabalových 
pokryly věnce, květiny a svíčky, nechybělo 
ani nymburské a plzeňské pivo. Vzpomínalo 
se na různá setkání s panem spisovatelem  
a na smutek nějak nebyl čas.

Všichni účastníci se již těšili, jak se potkají 
na konferenci k 20. výročí úmrtí Bohumila 
Hrabala, která se bude konat v Nymburce ve 
dnech 30. března až 1. dubna 2017. Stejně tak 
milé bude dát si sklenici Postřižinského piva 
a potkat se s přáteli na 19. Hrabalově Kersku,  
které se bude konat na zahradě Lesního ateli-
éru KUBA v sobotu 20. května 2017.                   

Ing. Jiří Černý
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Březen - měsíc čtenářů je ce-
lostátní akce podporující a propa-
gující četbu, pořádaná každoročně  
v tomto měsíci. Každý rok se k této 
akci hlásí více než 400 veřejných 
knihoven z celé ČR.

Nymburská knihovna se snaží 
v březnu připravit pro své ná-
vštěvníky lákavý program. V tom  
letošním najdou čtenáři a ná-
vštěvníci všech věkových kategorií 
zajímavé a nevšední setkání se za-
jímavými lidmi.

Ve čtvrtek  9. března v 17 hodin 
bude naším vzácným hostem Mi-
chael Žantovský, ředitel Knihovny 
Václava Havla, který působil i jako 
prezidentův poradce a mluvčí.

Ve středu 29. března v 18 
hodin bude mít široká veřejnost 
vzácnou příležitost se zúčastnit 
přednášky prof. Dr. Holta Meyera 
z Univerzity v Erfurtu o české li-
teratuře v překladech do němčiny  
s důrazem na literaturu B. Hrabala. 

Pro dětské návštěvníky je připra-
veno v úterý 21. března  dvojjazyčné 
česko-slovenské loutkové předsta-
vení a také „Rozprávejme si roz-
právku – povídejme si pohádku“  
v podání herců z Divadla v Dlouhé  
a  ve čtvrtek 30. března  workshop 
s komiksovým scénáristou Danie-
lem Vydrou. 

V tomto měsíci  také oceňuje-
me naše čtenáře, v minulosti jsme 
oceňovali nejlepšího čtenáře, nej-
lepšího dětského čtenáře, čtenář-
skou třídu nebo tátu čtenáře. Le-
tos se chystáme ocenit čtenářskou 
babičku, které cenu předá náš host 
Michael Žantovský. 

V závěru mi dovolte trochu 
statistiky, za rok 2016 jsme přiví-
tali v nymburské knihovně celkem  
107 721 návštěvníků a vypůjčili jste 
si celkem 147 423 knih.    

Věřím, že si z nabídky progra-
mu vyberete a přijmete srdečné 
pozvání do knihovny, těšíme se  
na vás.             Helena Liptáková

ředitelka MěK Nymburk

Dvě lahve rumu si chtěl  
v sobotu dne 4.2.2017 odpoledne 
z prodejny Albert odnést bez za-
placení čtyřicetiletý muž. Jeho 
konání však zaznamenal pra-
covník ostrahy a přivolal na 
místo městské strážníky. Ti pře-
stupek proti majetku postoupí ke 
správnímu řízení. 

Dne 5.2.2017 v odpoledních 
hodinách  přijala městská policie 
telefonické oznámení o uhynu-
lé kachně v ul. U Cukrovaru. 
Strážníci ihned kontaktovali 
pohotovostní linku veterinární 
správy a dle bezpečnostních po-
kynů uhynulé zvíře sebrali. Ná-
sledně bylo předáno k odborné 

likvidaci na veterinární kliniku. 
Městský kamerový sys-

tém zaznamenal v neděli dne 
6.2.2017 osobu podezřelou  
z krádeže jízdního kola u hlavní-
ho nádraží. Pořízený kamerový 
záznam byl předán Policii České 
republiky. 

Na linku 156 oznámila  
v pondělí dne 6.2.2017 žena, že 
na parkovišti u prodejny Lidl 
pobíhá páv. Hlídka strážníků 
vyjela ihned na místo. Současně 
s hlídkou se na místo dostavil  
i majitel páva, který provedl jeho 
odchyt.

Simona Lazarová, vrchní 
strážník, MP Nymburk

Z událostí Městské policie Nymburk  

Ulice Dlabačova se dočká 
nového chodníku

Rada města odsouhlasi-
la výstavbu nového chodníku  
v ulici Dlabačova na Zálabí. 
Nový chodník by měl zdobit 
ulici už v létě letošního roku. 

Rada města Nymburk na 
svém posledním zasedání schvá-
lila vypsání veřejné zakázky 
na výstavbu chodníku v ulici 
Dlabačova na Zálabí. Podmínky 
výběrového řízení budou uve-
řejněny na webových stránkách 
města. Předpokládaná hodnota 
celé zakázky se pohybuje okolo  
5 milionů Kč s DPH. Po vy-
hodnocení nabídek a schvá-
lení výsledku veřejné zakázky, 
včetně uzavření smlouvy o dílo, 

se začátek realizace se očekává  
v měsíci dubnu. Dokončení celé 
zakázky se předpokládá do 31. 07. 
2017. Investiční akce je zahrnuta  
v rozpočtu města na letošní rok.

V rámci celé zakázky bude 
provedena výstavba chodníku  
v ulici Dlabačova včetně opravy 
krajnice v napojení na stávající 
chodník, odvodnění chodníku 
pomocí polopropustné dlažby, 
stavební úpravy veřejného osvět-
lení včetně kabelových propojení 
a nových svítidel, dále umístění 
a obnova drobných prvků mo-
biliáře (lavičky, odpadkové koše, 
atd.). Vše dle zadávací projek-
tové dokumentace vypracované 

Od 1. dubna 2017 mohou domácnosti opět počítat se svozem 
bioodpadu. Technické služby města Nymburk budou opět vyvážet 

biopopelnice připravené před domy jednou týdně, vždy v úterý.  
V březnu budou vydávány registrační známky na biopopelnice. 

 P. Černohous   

Svoz bioodpadu bude znovu obnoven 

Z událostí Městské policie Nymburk. Foto 5x: archiv Městské policie 

společností Projekce Máša, s.r.o.
      Petr Černohous



strana 3

Díky upo-
zornění ob-
čanů, kteří přišli  
k nám na 
radnici, jsme 

se dozvěděli, že městem obchází 
prodejci firmy České aukce, s.r.o., 
a lživě se odvolávají na spoluprá-
ci s městem Nymburk. Na našem 
webu jsme vydali na tuto klamavou 
praktiku prodejců upozornění  
a prohlášení vedení města, že s tou-
to firmou nemáme nic společného 
(bylo také vyhlášeno městským 
rozhlasem). Tato firma nabízí auk-
ce energií a plynu, samozřejmě  
s vidinou úspor pro spotřebi-
tele. Na zákaznickou linku, ani 
konkrétnímu prodejci, na které 
jsme dostali od občanů kontakt, 
jsem se samozřejmě nedovolala. 
Na SMS zprávu nereagují. Telefon 
marně vyzvání. I to je jasná vizitka 
neserióznosti společnosti. 

V červenci 2015 se město 
Nymburk připojilo k mnoha 
dalším městům a svým nařízením 

Aktuality 

Nové trasy autobusů povedou přes Nymburk  
a nahradí i městskou hromadnou dopravu

zakázalo na svém území podo-
mní a pochůzkový prodej. Pokud 
si tedy s takovým prodejcem pře-
dem telefonicky či e-mailem ne-
sjednáte schůzku a on nečekaně 
zazvoní na váš zvonek, dopouští 
se porušení tohoto zákazu a tím 
i přestupku. Půjde-li o prodejce - 
nepodnikající fyzickou osobu, lze 
za tento přestupek uložit v blo-
kovém řízení pokutu až do výše 
5 000 Kč, ale jen za předpokladu, 
že bude „chycen při činu“ a bude 
ochoten na místě pokutu zaplatit. 
Nebude-li ochoten zaplatit, předá 
se věc do správního řízení, kde 
mu může být uložena pokuta až 
30 000 Kč. Nejčastěji se ale po-
rušení zákazu dopouštějí podni-
kající právnické nebo fyzické 
osoby – pak se jedná o správní 
delikt, který musí být projednán 
správním orgánem ve správním 
řízení. Těmto osobám hrozí 
pokuta až do výše 200 000 Kč. 

Bohužel, i když smlouva byla 
podepsána přes tento zákaz, nelze 

Pozor na podomní prodejce se slevami na energie!
ji, jen z tohoto důvodu, prohlá-
sit za neplatnou. Při uzavření 
smlouvy mimo obchodní prosto-
ry (nebo na dálku), má spotřebi-
tel možnost ve lhůtě 14 dnů ode 
dne uzavření smlouvy (nejčastěji 
tedy od jejího podpisu) odstoupit 
od smlouvy. Občanský zákoník 
říká, že odstoupit lze jakouko-
li formou, lze ale jen doporučit 
odstoupení písemné (doporu-
čeně s dodejkou), neboť důkazní 
břemeno nese spotřebitel. Lhůta 
je zachována, pokud je v těchto 
14 dnech odstoupení podáno na 
poštu. Nadto smlouvu o dodáv-
kách energií lze (dle energetické-
ho zákona) ještě vypovědět bez 
sankcí v době od jejího uzavření 
do 15. dne po zahájení dodávky 
energií nebo plynu. Bohužel 
ale podnikatel nemá povinnost 
informovat spotřebitele o zahá-
jení dodávek, takže běh lhůty 
nelze dost dobře rozpoznat.

Proto pečlivě zvažujte 
umožnění vstupu osob do svých 

domů a bytů. Stejně tak přijetí 
jakékoliv nabídky energií a slu-
žeb, které se mohou jevit jako vý-
hodné. U každé takové výhodné 
nabídky obvykle existuje množ-
ství nevýhodných podmínek. 
Vždy pečlivě pročtěte listiny, nic 
nepodepisujte ihned a nejlépe 
nikdy ten samý den. V případě 
zájmu si pouze listiny převezmě-
te, pečlivě prostudujte, nejlépe 
se s někým ještě poraďte, a pak 
teprve něco podepisujte. Pokud 
prodejce takový způsob odmítá 
či se vás snaží neustále přesvěd-
čovat k podpisu ihned, tak není 
pravděpodobně něco v pořádku. 

Pokud tedy zaznamenáte ve 
svém domě činnost těchto (či 
jiných) podezřelých prodejců, 
volejte ihned městskou policii, 
linku 156. Možná tím pomůže-
te několika starým lidem, kteří 
(jako v tomto případě) podlehli  
a podepsali a nyní se snaží zvrátit 
své unáhlené rozhodnutí.

 Mgr. Adriena Gabrielová

Ke konci března se Pražská 
integrovaná doprava rozšíří 
do oblasti Nymburska. Nej-
větší změny zaznamená právě 
Nymburk, který se po Lysé nad 
Labem, Milovicích a Čelákovi-
cích také připojí k Pražské in-
tegrované dopravě, která nahra-
dí městskou dopravu ve městě. 

 „Věříme, že nové autobusové 
linky usnadní dopravu občanům 
Nymburka i přilehlých obcí po 
městě a po okolí. Cílem je při-
vést lidi k většímu využívání 
autobusů při pohybu po městě 
a omezit tak provoz aut v centru 
města. Změnou dojde k posílení 
linek v odpoledních i večerních 
hodinách, takže bude jednoduš-
ší cestování od vlaků na sídliště 
nebo na Zálabí,“ informoval sta-
rosta PhDr. Pavel Fojtík.

Plánovaný termín změn je 
od neděle 26.3.2017, kdy dojde 
k rozšíření Pražské integrované 
dopravy konkrétně do oblasti 
mezi Poděbrady, Nymburkem, 
Vlkavou, Pečkami, Sadskou, Mi-
lovicemi a Lysou nad Labem. 
Nová linka PID vyjede také přes 

Loučeň do Seletic. Zavedeno 
bude 7 nových autobusových li-
nek PID a rozšířen bude provoz  
4 stávajících linek PID. Ty nahra-
dí 14 stávajících linek Středočes-
ké integrované dopravy včetně 
městské dopravy v Nymburce. 
Nově bude do systému PID zapo-
jeno město Nymburk, kde se lidé 
dočkají přehlednějších názvů za-
stávek, to znamená, že například 
původní zastávka Drupol bude 
mít takový název, který je volen 
podle přilehlé ulice a jasně napo-
ví cestujícímu, kde vystupuje.

Dopravcem nových linek PID 
bude Okresní autobusová do-
prava Kolín a Arriva střední Če-
chy. Jízdní řády linek se aktuálně 
dokončují a budou v předstihu 
zveřejněny. V první polovině 
března se předpokládá vydání 
informačních brožur s jízdní-
mi řády, mapou a informacemi  
o jízdném. 

Dospělí nad 70 let a děti do  
6 let mají jízdné zdarma. 

Podrobné informace o změnách 
linek, tarifní informace, jízdné  
a mapu nově integrované oblasti na-

jdete na webových stránkách Pražské integrované dopravy: 
https://ropid.cz/integrace-nymbursko-2017/

Petr Černohous

Nové autobusové linky PID
442 Lysá nad Labem – Benátky nad Jizerou (nové číslo pro 
 původní linku 434)
480 Nymburk – Kostomlaty nad Labem – Stratov – Ostrá – Lysá
 nad Labem
483 Nymburk – Kamenné Zboží
493 Nymburk – Kovanice – Poděbrady
497 Nymburk – Kostomlaty nad Labem – Milovice
498 Poděbrady – Vrbová Lhota – Ratenice – Pečky
499 Nymburk – Krchleby – Loučeň – Mcely – Seletice
Změny tras stávajících linek PID
432 Prodloužena do trasy: Lysá n. L. – Milovice – Zbožíčko
  – Straky – Všejany – Čachovice – Vlkava
433 Prodloužena do trasy: Pečky – Sadská – Zvěřínek / Písková
 Lhota – Hořátev – Nymburk
434 Nová trasa: Nymburk – Dvory – Čilec – Straky – Milovice 
 – Benátecká Vrutice – Benátky nad Jizerou (původní linka 
 je přečíslována na 442)
436 Prodloužena do trasy: Milovice – Boží Dar – Lipník 
 – Čachovice – Vlkava – Nymburk
443 Prodloužena do trasy: Čelákovice – Sadská – Zvěřínek 
 – Nymburk
Změny tras stávajících linek mimo systém PID
260130  Zkrácení o úsek Vlkava – Lipník (nahrazeno linkou 436)
260432  Nová linka v trase Mladá Boleslav – Luštěnice – Vlkava 
 (neintegrovaná část původních linek H19, H52 a 260130)
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Kde vzít za kliku 
Restaurace (jídelna) Klíček

Zpráva o otevření zdravé restaurace Klíček přišla na podzim 
loňského roku a rychle se roznesla Nymburkem. Po první ná-
vštěvě jsem zjistila, že se zde pokrmy nevaří, ale denně dovážejí  
z poděbradské restaurace Klíček. Je jistější si jídlo dopředu te-
lefonicky zamluvit, protože po poledni je mnohdy již vypro-
dané. A to svědčí o opravdu velkém zájmu veřejnosti. Jídelna 
je otevřená pouze ve všední dny od 10 do 15 hodin. Obsluha je 
vždy ochotná a usměvavá. Interiér jde ruku v ruce s přírodními 
materiály i barvami a působí harmonicky. 

Na výběr je denně ze dvou hlavních jídel, polévky, salátu  
a několika dezertů. Po skvělém obědě si můžete dát některou  
z vybraných druhů kávy a domů si zakoupit další zdravé potraviny. 

Maso zde nehledejte. Strava je vegetariánská, veganská, 
bezlepková, ale hlavně výborná! Rozhodně boří mýtus, že 
zdravé jídlo nemůže být chutné. Adresa Velké Valy 234 je tím 
pravým místem, kde vzít za kliku.                            Diana Váňová

Ve věku 72 let zemřel 27. led-
na 2017 nymburský rodák Jiří 
Čmugr, syn Jindřicha Čmugra 
(1918 – 2003), bývalého ředitele  
a pedagoga nymburské ZUŠ. Po 
absolvování Gymnazia Nymburk  
v roce 1962 vystudoval violoncello 
na Pražské konzervatoři u profe-
sora J. Chuchra.

Uměleckou dráhu zahájil 
jako sólocellista v Landestheater  
v Detmoldu v Německu. Od roku 
1972 se stal členem Pražského ko-
morního orchestru bez dirigenta. 
Během svého života vystupoval ve 
více než 50 zemích a na všech vý-
znamných podiích světa.

Od roku 1999 působil jako vi-
oloncellový pedagog v Základní 
umělecké škole Fr. Kmocha  

v Kolíně, kde založil smyčcový 
orchestr ARCHI, složený z žáků 
nejen z Kolína, ale i z Nymburka. 

Orchestr se pod jeho di-
rigentskou taktovkou brzy vy-
pracoval mezi nejlepší orchestry 
základních uměleckých škol, 
které bylo završeno řadou oceně-
ní na soutěžích. Nejvýznam-
nějšího úspěchu dosáhl orchestr  
v roce 2009, když získal 1. cenu 
na prestižním festivalu mládeže  
v Neerpeltu v Belgii.

Tradičně v předvánočním čase 
s tímto orchestrem vystupoval  
s Českou vánoční mší J. J. Ryby v 
nymburském divadle, ve kterém 
byl i za rok 2015 uveden do Síně 
slávy ankety Nymburský Otík.

Jiří Čmugr ml.

Zemřel violoncellista, hudební 
pedagog a dirigent Jiří Čmugr

V neděli 29.1.2017 proběhlo  
v sokolovně historicky první 
prověřování zdatnosti dětí a ju-
niorů v izraelském sebeobranném 
systému Krav Maga v Nymbur-
ce. Testování se účastnilo celkem 
27 dětí. Některé z nich se účastní 
pravidelných tréninků již třetím 
rokem. Všechny děti prošly fy-
zickými i technickými testy na 
jedničku.

Aby vše probíhalo spravedlivě 
a objektivně, testy vedl manager 
dětské sekce Krav Maga Global 
pro Českou republiku - Michal 
Friedrich. Osobně je provedl 
jednotlivými disciplínami a s dět-
mi vše diskutoval a poukazoval na 
případné nedostatky. Po úvodním 
seznámení došlo na akční zahřátí  
a protáhnutí. Následovaly 
jednotlivé techniky úderů a se-
beobranných technik. Na závěr 
si všechny děti vyzkoušely če-

lení „opravdovému“ útoku od 
instruktora Jirky Ježka, který 
zmizel pod chrániči celého těla. 
Děti tak mohly reálně vyzkou-
šet všechny nabyté dovednosti 
a vyzkoušet si naučené techniky  
i ve stresové situaci, která je nejblí-
že realitě v případě napadení.

Sebeobranný systém Krav 
Maga je v Nymburce vyučován již 
sedmým rokem Janem Černým  
a jeho kolegy. Za tuto dobu prošlo 
tréninky na desítky kluků, holek, 
ale i dospělých. Pravidelně jsou 
pořádány praktické semináře pro 
ženy i děti. Novinkou jsou KMG 
Pizza Night, kde děti tráví v tělo-
cvičně celou noc.           Jan Černý a 

Marek  Velechovský

 Historicky první testování dětí  
z Krav maga Nymburk

V sobotu 14. ledna 2017 zemřel 
ve věku 95 let v německém Karl-
sruhe vynikající český sportovec, 
pan PhDr. Miroslav Horčic.  Na-
rodil se 3. srpna 1921 v Nymburce  
a již od mládí se věnoval sprin-
tům, v nichž později obdržel řadu 
národních rekordů. Získal me-
daile na univerziádě a zúčastnil 
se také olympiády v Helsinkách 
v roce 1952. Výčet jeho mi-
strovských titulů a rekordů by byl 
značně obsáhlý. Běhal zejména 
100 a 200 metrů a štafetu 4 x 100 
metrů. Republiku reprezentoval  
v 21. mezistátních utkáních (1947 
– 1956) a čtyřikrát se stal pře-
borníkem křesťanské organizace 
Orel. Vydal několik odborných 
publikací o lehké atletice, např. 
„Od startu k cíli“ spolu s Janem 
Hančem (1962).

V 60. letech 20. století 
emigroval do Německa. Působil 
jako trenér a učitel na sportovním 

institutu v Karlsruhe. 
V roce 1998 mu Zastupitelstvo 

města Nymburk udělilo městské 
vyznamenání Nymburský lev 
I. třídy za vynikající sportovní 
reprezentaci. Miroslav Horčic byl 
bratrem známého nymburského 
optika, myslivce a divadelního 
ochotníka, pana Ladislava Horči-
ce (1924 – 2012).

Ing. Jiří Černý

Poslední  běh Miroslava Horčice

Miroslav Horčic. Foto: rodinný archiv

Jiří Čmugr. Foto: archiv Jiří Čmugr ml.

Děti při testování z Krav maga. 
Foto:  Marek Velechovský
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Fotosoutěž Nymburského zpravodaje

Výhru získá pozorovatel, který zašle poštou nebo e-mailem správné místo odkud se fotografie 
nacházejí. Nezapomeňte na kontaktní údaje a předmět - ,,Fotosoutěž - březen‘‘. 

Adresa redakce: Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk, e-mail: petr.cernohous@meu-nbk.

 Nechodíte po svém městě s černou páskou na očích? 
Umíte se kolem sebe rozhlížet a vnímat zdánlivě nepodstatné drobnosti, které ale dotvářejí 

kolorit našeho města? 

Zkuste to s naší čtenářskou soutěží. 

Napište nám do 1.4., kde se detail z fotografie nachází. Tři zaslané správné odpovědi mohou 
pro bedlivého pozorovatele přinést pěknou knihu, která se vztahuje k městu Nymburk.

Koncem ledna proběhl ve sportovní hale v Nym-
burce galavečer MMA GCF 37.

A to tak, že večer byl úspěšný! Dorazilo přes 1000 
návštěvníků z Nymburka a okolí, všech věkových ka-
tegorií, kteří vytvořili krásnou atmosféru.

Uskutečnilo se zde jedenáct zápasů za účasti 
předních zápasníků, převážně z Nymburka a okolí. 
Jeden zápas proběhl pro dobrou věc a to vybrat fi-

Na nymburský galavečer MMA dorazilo 
přes 1000 návštěvníků

„Při příležitosti otevření nové sociální služby 
Vás srdečně zveme na 

Den otevřených dveří v Chráněném bydlení  
v Nymburce 

dne 9.3. 2017 od 10:00 do 14:00 
v ulici Černohorského 726/3, 

Nymburk.
Přijďte si prohlédnout zázemí chráněného 

bydlení, ochutnat pohoštění klientů nebo si jen 
přátelsky popovídat u kávy a čaje a dozvědět se více 

nejen o klientech.
Těšíme se na Vás 

FOKUS Mladá Boleslav, z.s., středisko 
Nymburk“

Pozvánka

V březnu 2017 se chystají na zdejší zá-
kladní škole odstartovat nový způsob za-
vádění průřezového tématu Multikulturní 
výchova do výuky. Prvotní motivací byla 
účast na  semináři se zaměřením na lid-
ská práva a inkluzi v nejširším slova smys-
lu (Regionální slovensko-české akademie 
2016). Škola plánuje uspořádat  každoročně 
jeden projektový den zaměřený na soužití  
s národnostními menšinami zastoupenými 
mezi svými žáky. Podle vlastního sloganu 
chce představit svět (rozuměj: školu)    jako 
prostředí veselých barev naplněné vzá-

Svět s veselými barvami a vzájemnou úctou 
vidí na ZŠ a MŠ, Letců R.A.F Nymburk

V sobotu 11. břez-
na 2017 přivítá nym-
burský zimní stadion 
bezmála 150 mladých 
krasobruslařů a kra-
sobruslařek z celé ČR, 
kteří budou soutěžit v 17 kategoriích na již 
29. ročníku závodu Nymburská stuha.

Milovníci tohoto krásného sportu se 
mohou po celý den (od 8 do 19 hodin) 
zdarma přijít podívat na naděje českého 
krasobruslení od nejmenších dětí až po 
juniory a zažít závodní atmosféru na 
vlastní kůži. Běžnou tradicí závodních 
dní je také možnost zakoupit nezbytné 
krasobruslařské vybavení od termooble-
čení, sukýnek až po samolepky či třpytivé 
doplňky.

Na diváckou podporu domácího 
publika se těší 12 závodnic a závodní-
ků z nymburského krasobruslařského 

klubu. Přesný 
časový rozpis 
bude k dispo-
zici na nově 
z a l o ž e n é m  
facebookovém 
profilu Kraso-
bruslařského 
klubu Nym-
burk. Tak přijď-

te (a teple se oblečte). 
Štěpánka Šoupalová

Piruety a skoky na 
nymburském ledu

Zápasy galavečera. Foto: www.czechfighters.cz

Foto 2x: Honza Řehounek

nanční prostředky pro dvojčata Čamrovy 
z Krchleb, které trpí dětskou mozkovou 
obrnou! Po zápase jsme rodině předa-
li částku bezmála 150 000 Kč. Galavečer 
chceme pořádat každý rok. A už teď víme, 
že tato akce oslovila spoustu mladých, pro-
tože se hromadně hlásí do sportovních klu-
bů.                                Jarmil Michal

jemnou úctou. Vždyť ve škole ke společné 
práci a dílu usedají děti české i  romské, 
slovenské, ukrajinské, vietnamské, mol-
davské....  Kluci a holky budou mít příleži-
tost  zamyslet se nad významem hledání 
společné řeči, uznání a zapojení se. Nejen 
žákům, ale i rodičovské veřejnosti se nabízí 
možnost seznámit se během března 2017  
s romskou kulturou, společně zjistit,  co nás 
spojuje i rozděluje, jak posilovat přijímání 
odpovědnosti za kvalitu našeho vzájem-
ného  soužití.                           Jitka Pencová
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Řádková inzerce: 
► Koupím JAWA-ČZ motocykl, skútr, moped s SPZ i bez. Také díly i nekompletní vraky. TEL.: 777 589 258. 

Město Nymburk má své okrskáře

Rozdělení jednotlivých okrsků. Mapa: Tomáš Kukal

Hlavním úkolem městské po-
licie je zabezpečování místních 
záležitostí veřejného pořádku ve 
městě. Od března mají strážníci 
město rozděleno do šesti částí, 
tzv. okrsků. Každý okrsek má 
svého strážníka, kterého v jeho 
dlouhodobé nepřítomnosti za-
stupuje jiný strážník. Strážníci 
zde dohlížejí na dodržování do-

pravního značení, dodržování 
obecně závazných vyhlášek  
a nařízení, provádějí dohled 
nad dodržováním čistoty na ve-
řejných prostranstvích, zjišťují 
vzniklé závady, činí opatření  
k jejich nápravě a podílí se zde 
na prevenci kriminality. Jedním 
z dalších  připravovaných opat-
ření je nákup fotopastí, které 

budou umístěny tam, kde ne-
oprávněně vznikají skládky  
a dochází k odkládání odpad-
ků a odpadu mimo vyhrazená 
místa. Strážníci budou při své 
činnosti aktivně spolupracovat 
s asistenty městské policie, kte-
ré jim poskytuje úřad práce. 
Pro každý „okrsek“ byla vy-
tvořena nová e-mailová adresa, 

kam mohou občané psát své 
stížnosti, oznámení a poznatky 
týkající se veřejného pořádku  
v dané lokalitě. Možnost využít 
k tomuto účelu schránky důvě-
ry městské policie a bezplatnou 
telefonní linku 156 však i nadá-
le zůstává.       

Simona Lazarová, vrchní 
strážník, MP Nymburk

OKRSEK č.1:
lokalita: historické centrum města, nádraží - město
strážník: č.0500 – Zdeněk Jílek
zástupce: strážník č. 3122 – Martin Rajl
kontakt: okrsek01@meu-nbk.cz

OKRSEK č.2:
lokalita: Boleslavská třída, za nadjezdem, 
Všechlapský vrch
strážník: č.0499 –  Bc. Tereza Musilová
zástupce: strážník č. 0501 – Adriana Poupová
kontakt: okrsek02@meu-nbk.cz

OKRSEK č.3:
lokalita: Palackého třída, hlavní nádraží, 
Babín, Habeš
strážník: č.0498 –  Mgr. Roman Poláček
zástupce: strážník č. 0687 - Daniel Kolář
kontakt: okrsek03@meu-nbk.cz

OKRSEK č.4:
lokalita: staré sídliště, Jankovice
strážník: č.1985 - Tomáš Řehák
zástupce: strážník č. 2904 - Leoš Jeřábek
kontakt: okrsek04@meu-nbk.cz

OKRSEK č.5:
lokalita: Drahelice, hřbitov, Labská terasa
strážník: č.0485 –  Tomáš Břinčil
zástupce: strážník č.1978 - Josef Kozák
kontakt: okrsek05@meu-nbk.cz

OKRSEK č.6:
lokalita: Zálabí, Komárno
strážník: č.1404 – Milan Bačovský
zástupce: strážník č.1850 – Iveta Bíšková
kontakt: okrsek06@meu-nbk.cz
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Schizofrenická historiografie
Literatura Bohumila Hrabala v dějinných zlomech krátkého 20. století

Mezinárodní konference k 20. výročí úmrtí Bohumila Hrabala
Datum: 30. březen – 1. duben 2017

Místo: Nymburk
PROGRAM KONFERENCE

Čtvrtek 30. 3. 2017
Místo konání: AUDITORIUM ZŠ KOMENSKÉHO
9:00  Registrace
9:30  Zahájení dopoledního bloku - „Estetický realismus“ a intertextualita

Pojídač dějin Bohumil Hrabal - Petra James 
(Université Libre de Bruxelles, Belgie)
„Estetický realismus“. Legitimizační strategie v pozdní tvorbě 
Bohumila - Hrabala - Aleksander Kaczorowski (Instytut Slawistyki 
Zachodniej i Południowej Uniwersytet Warszawski, Polsko)
Dějinná změna jako princip ozvláštnění - Jakub Češka 
(Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy)
„Abych uviděla věci, o kterých mne nemohl poučit ani sám 
Leibniz“: Způsoby konstruování obrazu dějin v Hrabalových 
prózách Obsluhoval jsem anglického krále a Příliš hlučná samota - 
Petr A. Bílek (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy)

12:00 – 13:00 Přestávka na oběd
13:30  Slavnostní zahájení – PhDr. Pavel Fojtík, starosta města Nymburk
Místo konání: AUDITORIUM ZŠ TYRŠOVA

Bohumil Hrabal – spisovatel český a jeho lid - Pavel Kosatík
Nymburské aktivity k Bohumilu Hrabalovi - Jan Řehounek

15:10 – 15:30 přestávka na kávu
15:30  Historiografie, topografie, akademie

Bohumil Hrabal – studentská léta v Nymburce - Pavel Fojtík 
„...a z malýho vápna nezadržitelně vsítil míč pod futro“
(S Hrabalem za fotbalem) - Radek Diestler 
(Muzeum a archiv populární hudby, Praha) 
Hrabalovo Zálabí. Představy a skutečnost - Michal Plavec 
(Národní technické muzeum, Praha)
Libeňský genius loci a česká literatura - Josef Tomeš 
(Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, Praha)
„Akademický slib vykonán.“ Bohumil Hrabal jako člen akade-
mické obce a absolvent Univerzity Karlovy - Marek Ďurčanský 
(Ústav dějin a archiv Univerzity Karlovy)

18:00 – 19:00  Návštěva expozice a výstavy k výročí B. Hrabala ve 
Vlastivědném muzeu, Tyršova ul. čp. 174, vstupné zdarma

Pátek 31. 3. 2017
Místo konání: MALÝ SÁL OBECNÍHO DOMU
9:00  Registrace
9:30  Zahájení dopoledního bloku - Obrazy kultu jako historiografického rámce

Generalissimův pomník a Zrada zrcadel - Hana Píchová 
(The University of North Carolina at Chapel Hill, USA)
Zá(zrak) - Xavier Galmiche (Université Paris-Sorbonne, Francie)
(Sebe)obrazy středoevropanství u Bohumila Hrabala - Blanka 
Činátlová (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy)

V zajetí perspektivy: Hrabal jako podvratná alternativa bu-
dovatelských fikčních světů - Vít Schmarc 

12:00 – 12:30  Přestávka na oběd
12:45 – 14:15  Exkurze (Gymnázium Bohumila Hrabala v Nymburce, 
historické centrum města a jeho památky)
14:30  Zahájení odpoledního bloku - „Autobiografická“ Hrabalova 
próza: schizofrenická naratologie a historiografie
Místo konání: MALÝ SÁL OBECNÍHO DOMU

Svatby v domě: příběh v historii, historie v příběhu - Jiří Pelán
(Filozofická fakulta Univerzity Karlovy)
Barthesovy Masky v Hrabalových Prolukách - Holt Meyer 
(Universität Erfurt, Německo)
Hledání vlastní identity – trilogie Svatby v domě - Miloslava 
Slavíčková  (Lunds universitet, Švédsko)

18:30 – 23:00 Přednášky a společenský večer ve foyer Hálkova měst-
ského divadla
Místo konání: HÁLKOVO MĚSTSKÉ DIVADLO, 
(omezená kapacita foyer, jen pro registrované účastníky) 
18:30 – 20:30 Přednášky k problematice hrabalovské autobiografie: 

Návrat do dětství v pozdních textech Bohumila Hrabala - Ger-
traude Zand (Universität Wien, Rakousko)
„Kdo jsem?“: autobiografický mýtus v pozdních textech Bohu-
mila Hrabala - Jan Tlustý (Masarykova univerzita v Brně)

20:30 – 23:00 Společenský večer s divadelním vystoupením Jaroslava 
,,Pepina‘‘ Šturmy a Zdeny Hadrbolcové

Sobota 1. 4. 2017
9:30 – 12:00  Bohumil Hrabal v interdisciplinárních perspektivách 
Místo konání: MALÝ SÁL OBECNÍHO DOMU

Hrabal: Komedie a Tragédie - Francesco Tava 
(Université catholique de Louvain, Belgie)
Proč Poláci milují Hrabala? - Joanna Goszczyńska 
(Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytet Wars-
zawski, Polsko)
Spisovatel jako filolog. Hrabalova schizofrenická (?) literární 
historie - Anna Förster  (Ludwig-Maximilians Universität 
München, Německo)
Dětství podle Bohumila Hrabala - Josef Fulka 
(Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy)
Přehrabalováno? Bohumil Hrabal jako dobový módní autor 
šedesátých let 20. století - Martin Franc 
(Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, Praha)

12:15 – 12:45 Oběd
13:00 – 16:00 EXKURZE po hrabalovských místech v Nymburce a 
jeho okolí s průvodcem Janem Řehounkem
Omezená kapacita 20 míst, jen pro registrované účastníky. 
Odjezd od Obecního domu Smetanova ul. čp. 55.



strana 8 Prezentace nymburských MŠ

•  Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.
•  Nově je školským zákonem určeno období, kdy mají proběhnout zápisy do mateřských škol, a sice v období od 2. do 16. května – 
v Nymburce je termín zápisu do mateřských škol stanoven na středu 3. května 2017 (13:00 – 17:00), náhradní termín zápisu je středa  

10. května 2017 (13:00 – 16:00) – toto se netýká Lesní mateřské školy Cílek (zde je zápis řešen individuálně, viz dále).
•  Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je 

Velký přehled nymburských mateřských škol

Vážení přátelé, zveme vás na čtvrté setkání z cyklu 
Inspirativních kaváren 

vzájemná diskuze na témata z oblasti vzdělávání.

 Přijďte poznat naše školy a školky – zápis se blíží
Jaká je nabídka mateřských škol v Nymburce a blízkém okolí?

Co zajímavého mohou Nymburské školy nabídnout?
Jaké zajímavé metody a způsoby výuky pedagogové využívají? 

Máte-li tyto či další otázky, přijďte se podívat na prezentaci tradičních  
i méně tradičních škol a školek z Nymburka a blízkého okolí, diskutovat  

a možná se vzájemně inspirovat 
do Hálkova městského divadla Nymburk

od 16.30 do 18.30 dne 7. března 2017.

Akce se realizuje pod hlavičkou vzdělávacího projektu 
Místní akční plán vzdělávání v ORP Nymburk (MAP Nymburk) a je 

pro všechny účastníky ZDARMA!
www.vzdelavani-spolecne.cz 

Mateřská škola Čtyřlístek
Součást Základní školy a Mateřské školy Nymburk, Komenského 589 

Mateřská škola se nachází ve středu města, blízko vlakového  
a autobusového nádraží. Děti jsou podle věku rozděleny do tří 
tříd. Provozní doba školy je od 6:30 do 16:30 hodin. V této mateř-
ské škole se mohou děti těšit na třídní keramické dílničky, spous-
tu  výletů a akcí pořádanými pro všechny děti a jejich rodiny.
Den otevřených dveří v MŠ: 19.4.2017 (15:00 – 17:00)

Zápisy do mateřských škol se blíží

Mateřská škola Sluníčko
Součást Základní školy a Mateřské školy Nymburk, Komenského 589

Školka se třemi třídami se nachází v centru Nymburka. Provoz-
ní doba MŠ je od 6:15 do 16:15 hodin. Mateřská škola přistu-
puje k dětem citlivě a kamarádsky. V budově MŠ se nachází 
keramická pec, díky které je školka zaměřena na tvoření a práci  
s hlínou. Dále školka nabízí cvičení na balančních míčích a jógu.
Den otevřených dveří v MŠ: 27.4.2017 (9:30 – 11:30, 14:30 – 16:00)

adresa: Resslova 247, 
288 02 Nymburk
tel. 325 512 418
e-mail: 
msslunicko-nbk@seznam.cz
webové stránky: 
www.msslunicko-nbk.cz
kapacita MŠ: 75 dětí

adresa: Masarykova 1585, 
288 02 Nymburk
Tel. 325 512 891 
e-mail: msctyrlistek@zs-
komenskeho.cz
webové stránky: 
www.msctyrlistek-nbk.cz
kapacita MŠ: 74 dětí

předškolní vzdělávání povinné - konkrétně předškolní vzdě-
lávání je od 1.9.2017 povinné pro všechny děti, které dosáh-
nou do 31.8.2017 pěti let, je rovněž povinné i pro děti, které 
jsou starší a mají odklad povinné školní docházky - prakticky 
tato změna znamená, že všichni rodiče, jejichž dítě je naro-
zené od 1.9.2011 do 31.8.2012, jsou povinni své dítě přihlásit 
k zápisu do mateřské školy pro školní rok 2017/2018.

•   Děti, kterých se tato povinnost týká, a již některou ma-
teřskou školu navštěvují, se znovu zapisovat nemusí.

•   Povinné předškolní vzdělávání je bezplatné.
•  Povinné předškolní vzdělávání je možné plnit i v za-

hraniční škole, formou individuálního vzdělávání nebo v pří-
pravné třídě ZŠ – rodič nebo zákonný zástupce je povinen 
tuto skutečnost oznámit řediteli své spádové (nebo vybrané) 
mateřské školy nejpozději 3 měsíce před zahájením školního 
roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání, tj. 
pro nadcházející školní rok 2017/2018 do 31.5.2017.

•  Školským obvodem pro všechny mateřské školy zři-
zované městem Nymburk je celé území města Nymburk, tzn., 
že všechny MŠ v Nymburce jsou spádové.

•  Od 1.9.2017 je rovněž zaváděno přednostní přijímání 
čtyřletých dětí do MŠ.

•  Rodiče si mohou vyzvednout (popř. stáhnout z webových 
stránek jednotlivých MŠ a ZŠ) pouze jednu přihlášku pro kaž-
dý subjekt, tj. jednu přihlášku pro ZŠ a MŠ Komenského (MŠ 
Sluníčko, MŠ Čtyřlístek), jednu pro ZŠ a MŠ Letců R. A. F.  (MŠ 
Adélka, MŠ Větrník, MŠ U pejska a kočičky) a jednu pro ZŠ  
a MŠ Tyršova (MŠ Růženka) – celkem 3 přihlášky. Rodiče 
musí mít při odevzdávání přihlášky do mateřské školy s se-
bou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. Součástí přihláš-
ky je vyjádření dětského lékaře.

Dny otevřených dveří:

MŠ Větrník  5.4.2017 (9:00 – 11:00)
MŠ Růženka  6.4.2017 (14:30 – 16:30) 
MŠ U pejska a kočičky 12.4.2017 (9:00 – 11:00)
MŠ Čtyřlístek  19.4.2017 (15:00 – 17:00)
MŠ Adélka  21.4.2017 (9:00 – 11:00)
MŠ Sluníčko   27.4.2017 (9:30 – 11:30, 14:30 – 16:00)
Lesní MŠ Cílek  po předchozí domluvě
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Mateřská škola Růženka
Součást Základní školy a Mateřské školy Nymburk, Tyršova 446

Mateřská škola se nachází v klidném prostředí nymburského 
Zálabí. Budova školy je obklopena rozsáhlou zahradou, která 
je bohatě vybavena pro odpočinek i sportování. Školka má dvě 
věkově smíšené třídy a provozní dobou od 6.15 do 16.30 hodin.
Den otevřených dveří v MŠ: 6.4.2017 (14.30 – 16.30) – bude pro 
vás připravena výtvarná dílnička

Mateřská škola U pejska a kočičky
Součást Základní školy a Mateřské školy Nymburk, Letců R.A.F. 1989

Školka má pět oddělení. Ve čtyřech odděleních jsou děti rozdě-
leny podle věku a jedno oddělení je věkově smíšené podle přání 
rodičů. Školka nabízí spoustu kroužků, výletů a zahradních zá-
bavných akcí. Její prioritou je velmi dobrá spolupráce s rodiči. 
Provozní doba MŠ je 6.15 až 17 hodin.

Den otevřených dveří v MŠ: 12.4.2017 (9.00 – 11.00)

Mateřská škola Větrník
Součást Základní školy a Mateřské školy Nymburk, Letců R.A.F. 1989

MŠ se nachází ve velmi klidné části Nymburka. Náleží k ní roz-
lehlá zahrada s množstvím zeleně a dobře vybavenými hřišti pro 
celoroční vyžití dětí. Školka nabízí velké prostory pro hru, spor-
tování a tvořivou činnost dětí. Pracuje formou hravých metod a 
individuálním přístupem. Systematicky připravuje děti pro vstup 
do ZŠ po stránce poznatkové, dovednostní, grafomotorické, 
smyslové, komunikační a sociální. Provoz MŠ je od 6.15 do 17 
hodin. 
Den otevřených dveří v MŠ: 5.4.2017 (9.00 – 11.00)

Mateřská škola Adélka
Součást Základní školy a Mateřské školy Nymburk, Letců R.A.F. 1989 

Největší nymburská mateřská škola se šesti třídami a provozem 
od 6.30 do 17 hodin se nachází v areálu ZŠ Letců R.A.F.. Školka 
jako svoji výhodu nabízí věkově smíšené třídy, kdy starší děti po-
máhají mladším snadněji si zvyknout a zařadit se do kolektivu. 
Nespornou výhodou je i to, že sourozenci nejsou odděleni od 
sebe. MŠ Adélka je školkou se sportovním programem. Mimo 
jiné je v programu bezplatná výuka bruslení, gymnastiky, anglič-
tiny a hry na zobcovou flétnu. Každý měsíc chodí MŠ do divadla 
a jezdí na výlety. Pořádá jarní a zimní školu v přírodě (v zimě  
s lyžováním). 
Den otevřených dveří v MŠ: 21.4.2017 (9.00 – 11.00)

Fotografie: archiv jednotlivých mateřských škol

Lesní mateřská škola Cílek z.s.

Lesní školka letos v září již třetím rokem otevře svou lesní 
bránu všem dětem, které rády běhají, tvoří i odpočívají v pří-
rodě za každého počasí. Docházka do lesní školy je možná i po 
část týdne. Zápisy na školní rok 2017/2018 budou probíhat od 
března do května.
Den otevřených dveří v MŠ: do školky je možné se přijít podívat 
kdykoli po předchozí telefonické či e-mailové domluvě.

adresa: Písty u Nymburka
Poděbradská 1867/7, 
288 02 Nymburk (sídlo 
spolku)
tel. 734 472 224
e-mail:  
skolkacilek@email.cz
webové stránky: 
www.skolkacilek.cz
kapacita MŠ: 17 dětí

adresa: Kolínská 1236, 
288 02 Nymburk
tel. 325 513 308
e-mail: 
skolka@zstyrsova.cz
webové stránky: 
www.zstyrsova.cz/ma-
terska-skolka
kapacita MŠ: 50 dětí

adresa: Letců R.A.F. 1989, 
288 03 Nymburk
tel. 325 533 145
e-mail: 
rydlova.jana@mirnet.cz
webové stránky: 
www.msadelka.ic.cz
kapacita MŠ: 148 dětí

adresa: Karla Čapka 1968, 
288 03 Nymburk
tel. 325 532 092, 
603 846 343
e-mail: 
info@msupejskaakocicky.cz
webové stránky: 
www.msupejskaakocicky.cz
kapacita MŠ: 115 dětí

adresa: Okružní 2076, 
288 03 Nymburk
tel. 325 532 770
e-mail: 
msvetrnik@seznam.cz, 
info@msvetrnik.info
webové stránky: 
www.msvetrnik.info
kapacita MŠ: 100 dětí
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Zajímavé akce z Nymburka    Vlastivědné muzeum Nymburk

Málokterý nymburský občan by za první republiky předpoklá-
dal, že mladý pán z pivovaru bude jednou velkým spisovatelem. 
Syn správce oblékaný podle poslední módy se procházel po městě, 
navštěvoval hostince a obdivoval krásné slečny. Moc nečetl, ve ško-
le propadal, byl často beznadějně zamilován. Přes svůj vypravěčský 
talent se před slečnami styděl, červenal se.

Jeho velkou inspirací se stal strýc Pepin, starší Francinův bratr 
Josef, úžasným vypravěčem byl prý i Hrabalův mladší bratr Břeti-
slav. Dalším inspiračním zdrojem jeho tvorby byl i strýc Bohuslav 
Kilian, Hrabalova sestřenice Eva Kilianová „měla vždy pocit, že její 
otec vyprávěl to, co později Hrabal psal“.

Ačkoliv se veřejnosti představil až ve svých 49 letech, psával 
od dob vysokoškolského studia. První Hrabalovy texty byly pro 
čtenáře zjevením, hlavně svým koncentrovaným dějem, stylem  
a prací s jazykem. Jeho pomůckami byly psací stroj, nůžky a lepidlo,  

Foto 3x: Vlastivědné Muzeum Nymburk

Výstava je otevřena od 3. února 2017 denně mimo pondělí  
od 9 do 17 hodin ve výstavních prostorách  

Vlastivědného muzea Nymburk.

Knižní svět Bohumila Hrabala

k prvním povídkám se vracel, pře-
pracovával je. 

Přesto texty nevycházely lehce,  
v prvním vydaném souboru poví-
dek Perlička na dně nebyla zařazena 
povídka, která dala souboru název. 
První cenzurní zásah?

Vydavatelé jeho Sebraných spi-
sů proto v 90. letech hledali v ker-
ské chatě texty z první ruky, ještě 
neupravené redaktorskými a auto-
cenzurními zásahy.

VI. DIVADELNí PLES ANEB JELIBáL
3. 3. od 19.30 hodin, ve velkém sále Obecního domu. Tématem je 

osobnost Bohumila Hrabala. K tanci a poslechu zahraje kapela Tri-
oda. Rezervace na jelita@jelita.eu. Předprodej v Nymburském kul-
turním centru (Palackého 449).  Vstupné stání 130 Kč/sezení 180 Kč.

ZAHRADNICKý PLES  
4. 3. od 19.30 hodin, ve velkém sále Obecního domu. Předprodej 

vstupenek v Květinovém ateliéru – Jan Janek (Zbožská 426). Před-
tančení Holčičí cvíčo, hvězdou večera bude Roman Tomeš, módní 
přehlídka svatebních šatů salonu Klaudie. Bohatá tombola. K tanci 
a poslechu zahraje kapela Proč ne. Vstupné 250 Kč.

AUTOGRAMIáDA SPISOVATELE JANA ŘEHOUNKA
7. 3. od 14 hodin, v Turistickém informačním centru (Náměstí 

Přemyslovců 165).
XVIII. PLES ČAJOVNy  
11. 3. od 20 hodin, v sále Dělnického domu. K tanci a posle-

chu zahraje kapela Fortuna 77. Předprodej vstupenek v Čajovně Na 
Valech. Vstupné 150 Kč.

DESKOHRANí
12. 3. od 9 do 13 hodin, přijďte si zahrát moderní deskové hry!  

V DDM Nymburk, určeno pro děti i dospělé. Vstupné 30 Kč. 
SPOLEČENSKý PLES MěST A OBCí 
NyMBURSKéHO REGIONU 
18. 3. od 20 hodin, v obou sálech Obecního domu. K tanci a posle-

chu zahraje Taneční orchestr TOX a DJ Březina, hostem plesu bude 
Petr Kolář. Předprodej vstupenek v Turistickém informačním cent-
ru Nymburk (Nám. Přemyslovců 165) nebo v Lesním ateliéru Kuba  
v Kersku. Vstupné 300 Kč.

JARO V MODELOVéM KOLEJIŠTI  
25. 3. od 10 do 17 hodin, (Nymburk, Drahelická 181). Můžete 

si prohlédnout modelové kolejiště a děti si mohou vyrobit zvířátko  
z korálků, vybarvit hliněný zápich, sypáním písku vytvořit obrázek. 
Bude i mlsání pro děti a dospělé. Více na www.mknbk.cz. 

NyMBURSKý KOMORNí ORCHESTR  
27. 3. od 18 hodin, v Husově sboru. Koncert Nymburského ko-

morního orchestru se sborem ZUŠ Bohuslava Matěje Černohorské-
ho Nymburk. Na programu zazní: Pergolesi: Stabat Mater, Bach: 
Air, A. Vivaldi: Koncert D-Dur pro kytaru a smyčce, L. Janáček: 
Suita, A. Dvořák: Tři biblické písně. Vstupné dobrovolné.

VELIKONOČNí PáRTy  
28. 3. od 15 do 17 hodin, v Centru pro všechny ve vile Tortuga. 

Vhodné pro rodiny a děti od 2 do 10 let. Odpoledne plné naučně-zá-
bavných a výtvarných stanovišť. Více na www.centrumprovsechny.
cz (sekce kalendář akcí). Vstupné pro členy 80 Kč/pro nečleny 100 Kč

MEZINáRODNí KONFERENCE K 20. VýROČí 
SMRTI BOHUMILA HRABALA  
30. 3. až 1. 4., konference na téma „Schizofrenická historio-

grafie. Literatura Bohumila Hrabala v dějinných zlomech krátkého  
20. století“ se zúčastní specialisté na Hrabalovo dílo z Belgie, České 
republiky, Francie, Itálie, Polska, Německa, Rakouska, USA. Více 
informací a program naleznete na www.hrabal-nymburk.cz

Edukativní kurzy pro rodinné příslušníky osob s dlouhodo-
bým duševním onemocněním

V Centru sociální rehabilitace v Nymburce, Komenského 586/15. 
Účast na tématech je dobrovolná, vstupné je zdarma. Bližší infor-
mace - Bc. Martina Šormová 775 562 034, sormova@fokus-mb.cz. 
Pořádá Fokus MB, středisko Nymburk (www.fokus-mb.cz):

14. 3. od 17 do 19 hodin Mgr. Veronika Křičková - Psychote-
rapie a možnosti využití kognitivně behaviorální terapie (u Obse-
dantně kompulsivní poruchy).

21. 2. od 17 do 19 hodin Mgr. Ludmila Vodičková - Adiktologie - 
závislost na tabáku a psychiatrická komorbidita kuřáků.

Program Klubu důchodců

středa  1. 3. Cyklus přednášek: Žena a já 
pondělí 6. 3. Volná zábava
středa 8. 3. Harmonika
pondělí 13. 3. Volná zábava
středa 15. 3. Pokračování cyklu přednášek: Žena a já
pondělí 20. 3. Volná zábava
středa 22. 3. Příběhy světců
pondělí 27. 3. Volná zábava - příprava na velikonoce
středa 29. 3. Rudolfinum – pro přihlášené 
  Volná zábava – příprava vajec na velikonoce

Pondělí a středa pravidelné cvičení.

Změna programu vyhrazena - změna vždy za oknem KD.
Termíny vlakových zájezdů ve vývěsní skříňce

Výbor Klubu důchodců
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Program knihovny

VýSTAVA
Dřevomalby - Tomáš Záborec 
3. 3. – 31. 3. 

PŘEDNáŠKy
Michael Žantovský  - Odkaz Václava Havla
9. 3. od 17 hodin. Ředitel Knihovny Václava Havla, překladatel, 

textař, zakládající člen Občanského fóra, poradce a mluvčí Václava 
Havla, autor knižního životopisu Havel, politik a diplomat  Michael 
Žantovský. Václav Havel, který zemřel před Vánocemi roku 2011, 
by v loňském roce oslavil 80. narozeniny. Michael Žantovský a Vác-
lav Havel - oba muži spolu dlouhá léta úzce spolupracovali, pojilo 
je blízké přátelství. Vstupné 50 Kč.

Co si počít s problematickými Žalmy
14. 3. od 17 hodin. Výklad Petr Plaňanský z Křesťanského 

společenství Nymburk. Písně v dobách dobrých i zlých. Tentokrát 
se zaměřením na výběr žalmů, které se něčím vymykají. Pravidelná 
setkání s povídáním o vybraných biblických Žalmech. Po výkla-
du následuje společná diskuse o morálních tématech společnosti. 
Vstupné dobrovolné.

Soběstačný život nejen na cestách
16. 3. od 17 hodin. Ondřej Landa žil v Japonsku a v budhis-

tických klášterech východní Asie. Pobýval na posvátných místech 
Indie i v pravoslavných klášterech východní Evropy. Jako anga-
žovaný etnograf studoval malajské muslimy, domorodé Maory 
Nového Zélandu, i tradiční českou komunitu v rumunském Baná-
tu. Přednáška Ondřeje Landy o samostatnosti, nízkonákladovém 
cestování, o nezávislých řemeslech a uměních, a o farmářském 
životě. Součástí přednášky budou vzájemné souvislosti soběstačné-
ho způsobu života a umění meditace. V rámci tohoto tématu pak 
přijde řada i na krátké ukázky cvičení fyzické sebekontroly v podo-
bě některých praktik hathajógy a vybraných disciplín artistiky  
a jevištního umění. Více na www.offcompany.org, vstupné 30 Kč.

Sedm perel astronomie
21. 3. od 17 hodin. Petr Horálek
Mimořádné nebeské úkazy jsou pro laika  nejvděčnějším po-

jítkem s astronomií. Ačkoliv některé z nich můžeme mimořádně 
přesně předpovědět, je každý z nich studnou nových a fascinujících 
objevů. Na obloze je takových 7 perel as-
tronomie, které by měl každý pozemšťan 
aspoň jednou zažít. Jak pozorovat  
(a nepřijít) o nebeské úkazy století? 
Proč se vyplatí cestovat i půlku svě-
ta kvůli prchlivému okamžiku při po-
hledu do nebe? A hlavně - jaké vzácné 
úkazy nás teprve čekají?  Petr se v 
profesním i volném čase věnuje po-

Foto: archiv Tomáše Záborce

Foto: archiv Ondřeje Landy

pularizaci astronomie, především prostřednictvím populárních 
astronomických článků. Nedávno byl hostem pořadu Karla Šípa 
Všechnopárty. Petr je rovněž úspěšný astro-fotograf, který má 
spoustu fotografií nočního nebe a vzácných nebeských úkazů.  
Vstupné 30 Kč.

Současná česká literatura v překladech do němčiny 
29. 3. od 18 hodin. S důrazem na Hrabalovskou literatu-

ru přednáška prof. Dr. Holta Meyera  
a z Univerzity v Erfurtu Mgr. Petra James 
Ph.D z univerzity v Bruselu.. Přednáška  
v českém jazyce. Vstup volný

KNIHOVNA DěTEM
„Rozprávajme si rozprávku – Povídejme si pohádku“
21. 3. od 9 a 10.15 hodin. Dvojjazyčné česko–slovenské lout-

kové představení pro nejmenší děti, které se hravou pohádkovou 
formou vzdělávají v etické, sociální a morální oblasti, učí se 
správně reagovat na  různé podněty ve společnosti a řeší nastíně-
né modelové situace společně s 
princeznou, králem, zvířátky i 
loupežníky a přitom se sezná-
mí se slovenštinou. Hrají Vie-
ra Kučerová a Martin Matějka, 
člen divadla v Dlouhé. Pohádka 
poutavým způsobem přibližuje 
dětem slovenštinu, jazyk, se kte-
rým se české děti téměř nesetkávají. Vstupné 20 Kč. 

Komiksový workshop - Daniel Vydra
30. 3. od 8.30 a 10.15 hodin. Děti 

se v něm seznámí s principy tvorby ko-
miksu, zejména komiksového scénáře 
a samy týmovou prací  komiks vytvoří. 
Témata jsou vtipná a děti si tak zábavnou 
formou ověří svoje textové, prezentační 
i dramatické schopnosti. Workshop je 
určený pro věkovou kategorii 2. stupně 
ZŠ v počtu do 35 účastníků, děti pracují 
ve skupinách, časově vychází na cca 1,5 
hodiny.  Vstupné 30 Kč.

Noc s Andersenem
31. 3. od 18 hodin. Pohádková noc pro čtenáře knihovny plná 

soutěžení, čtení, tvoření, hádanek, hostů a různých aktivit, kdy  
o překvapení není nouze. Přihlášky k vyzvednutí v dětském oddě-
lení. Doporučený věk účastníků 7 až 12 let. Při větším počtu zájem-
ců se budou účastníci losovat.

OTEVŘENá SOBOTA 4. 3.  OD 9 DO 11 HODIN
Bližší informace na internetových stránkách www.knihovna-nbk.cz.

V případě zájmu nás můžete kontaktovat prostřednictvím  
e-mailu: knihovna@knihovna-nbk.cz nebo  

na telefonním čísle: 325 512 723.

Foto: archiv Daniel Vydra

Foto: archiv Petra Horálka

Foto: archiv knihovny

    Strojní a tlakové čištění 
             ucpané kanalizace                ________________

                      www.instal-hampl.net
                     603 206 370, 325 51 54 04               ________________

OBCHOD –  INSTALATÉRSKÉ POTŘEBY

Miloš Hampl, Maršála Koněva 1069, Nymburk 

     INZERCE                                                                                                                                                                                                                                       
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Program NKC

odpoledne s dětmi

NE 19. března 2017 od 14 – 17 hod
Obecní dům v Nymburce

JARNÍ

tvořivé dílny s jarní tématikou, dětské písničky, taneček, hry,
pohádkové postavy, občerstvení, vstupné 40,- 

ČAS NA ČAJ
7. 3. od 14 do 17 hodin, ve velkém sále Obecního domu, 

k tanci a poslechu zahraje kapela SUZA od Bacha po Vlacha, 
vstupné 30 Kč. 
JARNí HRANí 

19. 3. od 14 do 17 hodin, ve foyer a ve velkém sále Obecní-
ho domu - vstupné pro dítě 40 Kč, doprovod zdarma. Přijď-
te si s dětmi užít tvořivé odpoledne pod vedením šikovných 
řemeslníků. Zatančíme si, zazpíváme, pohrajeme, prostě si to 
užijeme. 
JARNí BURZA 

27. 3. až 31. 3., v Obecním domě v Nymburce budete moci 
prodat a nakoupit jarní a letní oblečení a sportovní potřeby pro 
děti a dospělé.

PO  27.3. příjem 08 – 17 hod.
ÚT  28.3. prodej 08 – 17 hod.
ST 29.3.  prodej 08 – 15 hod.
ČT 30.3. výdej 14 – 17 hod.
Pá 31.3. výdej 08 – 11 hod. 

Informace pro prodejce:
K uvedeným věcem určeným k prodeji je potřeba mít vy-

plněný formulář, který je ke stažení na webových stránkách 
Nymburského kulturního centra nebo k vyzvednutí v Obecním 
domě a kanceláři NKC na Palackého třídě. Přijímat budeme 
maximálně 25 ks na osobu pouze s vyplněným formulářem. 
NOVĚ budeme přijímat pouze 4 páry obuvi na osobu. Při-
nést můžete jarní a letní oblečení, obuv, kabelky, sportovní 
potřeby (helmy, brusle, kola), hračky a knížky. Nebudeme 
přijímat zimní oblečení, spodní prádlo, dětské kočárky nebo 
věci poničené, špinavé a děravé. Z oblečení se platí poplatek  
2 Kč, za obuv 4 Kč, ostatní věci dle velikosti od 5 Kč do 20 Kč.  
Z celkové částky za prodané věci připadne 10% NKC. Výdej ne-
prodaných věcí a výplata peněz za prodané věci bude ve čtvrtek 
a v pátek ve výše uvedených hodinách.

Nevyzvednuté věci a peníze propadají ve prospěch NKC. 
Nastavte si ceny tak, aby byly věci prodejné, a Vy jste je zby-
tečně nenesli domů.

PŘIPRAVUJEME - DUBEN
Pátek 7.4. Slavnostní zahajovací koncert Mezinárodního 

festivalu B. M. Černohorského 2017, Virtuosi Nymburgense, dětský 
smyčcový orchestr ZUŠ Nymburk a kvarteto Pražského filmového 
orchestru, ve velkém sále Obecního domu. Vstupné 100 Kč.

Sobota 8.4. Velikonoční setkání řemeslníků 
Na Rejdišti 9 -16 hodin 

Středa 19. 4. Mezinárodní festival BMČ 2017, Velikonoční 
Alleliua - VOX Nymburgensis a anglický sbor The Rowland 
Singers, kostel sv. Jiljí

NyMBURSKé KULTURNí CENTRUM
Palackého třída 449/64
Nymburk 288 02
tel.: +420 325 513 785
mail: nkc@nkc-nymburk.cz
www.nkc-nymburk.cz

Pro milovníky umění připravilo Kino Sokol v nejbližších měsících 
skutečnou lahůdku. Třikrát „M“ jako malíři světového významu, třikrát 
„M“ jako Monet, Munch a Matisse. V každém z jarních měsíců převe-
deme malířská plátna na plátno filmové. V každém měsíci jeden film, 
jiný malířský směr. 

První z těchto dokumentů uvidíte 18. 3. 2017 od 20 hodin. Já, Claude 
Monet, film, v němž prostřednictvím soukromých dopisů odhaluje oce-
ňovaný režisér Phil Grabsky zcela nový pohled na muže, který nejenže 
se svými obrazy zasloužil o zrod impresionismu, ale byl také možná nej-
vlivnějším a nejúspěšnějším malířem 19. a počátku 20. století. Přesto,  
a snad právě proto Monetův život představuje strhující příběh muže, 
který pod rouškou svých sluncem rozjasněných pláten trpěl pocity 
deprese, osamělosti a dokonce inklinoval k sebevraždě. Jak se ale jeho 
umění vyvíjelo a jeho láska k zahradničení vedla ke slávě jeho zahra-
dy v Giverney, objevuje se v jeho dopisech humor, porozumění a láska  
k životu.

V dubnu nás čeká expresionista Edvard Munch. Mnozí znají Mun-
cha jako člověka, který maloval Výkřik, ale jeho sebraná díla jsou pozo-
ruhodná a zajišťují mu prestižní místo mezi největšími umělci, kteří kdy 
žili. Výstavu Munch 150 (k 150. výroční narození E. Muncha) uspořá-
dalo Národní muzeum ve spolupráci s Munchovým muzeem v Oslu. 
Výstava obsahovala 220 obrazů, což byl největší počet umělcových děl 
na jednom místě. Film ukáže i zákulisí procesů uvedení výstavy, stejně 
jako poskytne hloubkovou biografii muže, který žil od poloviny 19. 
století až po německou okupaci Norska za Druhé světové války. V nym-
burském kině 22.4.2017. 

A do třetice se setkáme 20. 5. 2017 s čelním představitelem fauvismu. 
Henri Matisse ve filmu režiséra Phila Grabského, který je navíc doplněn 
o exkluzivní záběry z výstavy v newyorské galerii MoMa Henri Matisse: 
The Cut-Outs.                              Lukáš Kadava, NKC

3xM - z malířského plátna na  
filmové plátno 

trilogie světového umění v kině
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STAŇTE SE NAŠIMI POJIŠTĚNCI…

…a využívejte všech výhod, 
které nabízíme.

Zaregistrujte se k nám 
 co nejdříve 

do 31. 3. 2017 
a staňte se našimi pojištěnci 

od 1. 7. 2017.

Byli jsme 
vyhodnoceni 

ve dvou celostátních 
průzkumech jako 

Nejlepší zaměstnanecká zdravotní 

pojišťovna roku 2016
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1. ST / 2. ČT   19.00
FR / komedie / 118 minut / s titulky  / 110,– / do 12 let 
nevhodný

I DVA JSOU RODINA
Omar Sy nachází cestu k malému děvčeti, o němž si 
myslí, že je jeho dcera.

3. PÁ                   19.00
Švédsko / drama / 110 minut / s titulky / 90,– / do 12 let
nevhodný        SEVERSKÉ NOCI

SÁMSKÁ KREV
Současná skandinávská kinematografie. Sámská dívka 
se věnuje chovu sobů. Vystavena rasismu éry třicátých 
let minulého století začne snít o novém životě. K jeho 
dosažení je ale nutné stát se někým jiným.

4. SO            16.00
USA / animovaný / 104 minut / české znění / 110,– 
/ přístupný    ODPOLEDNÍ DĚTSKÉ

LEGO BATMAN FILM
V neotřele odlehčeném duchu, díky kterému se film 
„LEGO příběh" stal celosvětovým fenoménem, se 
dočkal vlastního filmového dobrodružství přirozený 
vůdce celého ansámblu – LEGO Batman.

5. NE      19.00
USA / thriller / 146 minut / s titulky / 120,– / do 15 let 
nepřístupný 

LÉK NA ŽIVOT
Sanatorium v Alpách. Personál zde poskytuje životem 
a prací vyčerpaným boháčům speciální očistnou léčbu. 
Ale nabízené procedury nejsou tak úplně běžné a po-
byt zde tak úplně dobrovolný…

7. ÚT / 8. ST       19.00
USA / fantasy / 131 minut / s titulky / 130,– / do 15 let 
nepřístupný 

LOGAN: WOLVERINE
Wolverine je snad nejslavnějším hrdinou ságy X-Men   
a Hugh Jackman musí předat své zkušenosti Dafne 
Keen a společně uniknout pronásledovatelům.

9. ČT      10.00
ČR / komedie / 90 minut / české znění / 50,– / přístupný

 SENIOR KINO

EVA TROPÍ HLOUPOSTI
Herecký koncert Nataši Gollové a Oldřicha Nového      
v klasické komedii (nejen) pro pamětníky!

9. ČT / 10. PÁ / 11. SO    19.00
ČR / drama / 113 minut / české znění / 130,– / přístupný
    PREMIÉRA

MASARYK 
Nespoutanost extravagantního umělce s povinností     
a morálkou diplomata. Na pozadí historických událostí 
se odehrává napínavý životní příběh okouzlujícího, ale 
nevyrovnaného, sebedestruktivního Jana Masaryka.

12. NE               19.00
ČR / dokument / 116 minut / české znění / 80,– 
/ přístupný

NECHTE ZPÍVAT 
MIŠÍKA
Dokument Jitky Němcové o nestoru československé   
a české bigbeatové scény Vladimíru Mišíkovi.

14. ÚT         19.00
USA / životopisný / 180 minut / české znění / 110,– / do 
12 let nevhodný                FORMAN 85

AMADEUS
Mozart, jeho hudba, život – a Miloš Forman. Klasika 
světového stříbrného plátna v režisérské verzi, kterou 
Forman představil na Berlinale v roce 2002.

15. ST / 17. PÁ         19.00
ČR / hudební komedie / 109 minut / české znění / 120,– 
/ přístupný 

MUZZIKANTI
Film plný písniček, odehrávající se v kraji Těšínského 
Slezska, kde slovo chlapa má stále svou sílu, půvab 
žen přitahuje od nepaměti a hudba má své nezastupi-
telné místo. 

16. ČT      19.00
Angl./ dokument / 223 minut / s titulky  / 150,– / do 12 
let nevhodný 

ROLLING STONES: 
OLÉ, OLÉ, OLÉ
Unikátní dokument z loňského turné legendární kapely 
napříč Jižní Amerikou doplněný záznamem koncertu    
z Havany.

18. SO    20.00 
Angl. / dokument / 100 minut / s titulky / 150,– / do 12 
let nevhodný                        3X M

JÁ, CLAUDE MONET
Prostřednictvím soukromých dopisů odhaluje oceňo-
vaný režisér Phil Grabsky nový pohled na muže, který 
se zasloužil o zrod impresionismu, ale byl také možná 
nejvlivnějším a nejúspěšnějším malířem 19. a počátku 
20. století.

19. NE     19.00
Norsko / drama  / 97 minut / s titulky / 90,– / do 15 let 
nepřístupný           SEVERSKÉ NOCI 

PYROMAN
Současná skandinávská kinematografie. Devatenácti-
letý syn náčelníka hasičů Dag se snaží zapadnout do 
komunity i do pracovního kolektivu a přitom se toulá  
po lesích s kanystrem benzínu a sirkami.

23. ČT    10.00 
ČR / komedie / 106 minut / české znění / 60,– / do 12 let 
nevhodný             SENIOR KINO

BÁBA Z LEDU
Příběh Bohdana Slámy rozkrývající nelehké vztahy 
mezi třemi generacemi přináší naději, že život lze vzít 
do vlastních rukou v jakémkoli věku.

23. ČT       19.00
USA / sci-fi / 120 minut / s titulky / 120,– / do 12 let 
nevhodný 

ŽIVOT
Posádka Mezinárodní vesmírné stanice se ocitá na 
pokraji jednoho z nejdůležitějších objevů lidských 
dějin: prvního důkazu o existenci mimozemského 
života na Marsu.

24. PÁ      19.00
Finsko / romantické drama / 92 minut / s titulky / 80,–  
/ do 12 let nepřístupný          SEVERSKÉ NOCI

NEJŠŤASTNĚJŠÍ DEN  
V ŽIVOTĚ OLLIHO 
MÄKIHO
Současná skandinávská kinematografie. Olli potkal 
Raiju. Ale je nadějí finského boxu a chystá se na zápas 
o titul mistra světa.

25. SO / 26. NE             16.00
USA / pohádka / 80 minut / české znění / 120,– 
/ přístupný               ODPOLEDNÍ RODINNÉ

KRÁSKA A ZVÍŘE
Adaptace klasické pohádky o dívce, která poznává, že 
skutečná krása není vždy na první pohled patrná.

28. ÚT 19.00
Austrálie / drama / 129 minut / s titulky  / 110,– / do 12 
let nevhodný

LION
Saroo se po 25 letech vrací do rodné země poté, co se 
jako malé dítě ztratil a hledá svoji pravou rodinu.

29. ST / 30. ČT            19.00
Něm. / komedie / 111 minut / s titulky / 120,– / přístupný 

RANDE NASLEPO
Romantická komedie o tom, že pravou lásku lze najít     
i přes svůj handicap.

31. PÁ 19.00
Angl. / ČR / drama / 120 minut / s titulky / 120,– / do 12 
let nevhodný 

ÚKRYT V ZOO 
Příběh z druhé světové války o uprchlících z varšavské-
ho ghetta, kteří našli útočiště ve výbězích tamní zoolo-
gické zahrady.

03
Městské kino Sokol 

Městské Kino Sokol, Tyršova 6, 288 01 Nymburk 
Více zde: www.nkc-nymburk.cz

Pokladna Kina Sokol je otevřena pouze v promítací dny a to hodinu 
před představením a v době promítání.
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Více informací na  
www.divadlonymburk.cz
Hálkovo Městské divadlo,

Tyršova 5, 288 02 Nymburk
POKLADNA -  325 512 253

UZÁVĚRKY
ZPRAVODAJE 
2017 

Uzávěrka 
objednávek

Dodání 
podkladů

Vychází

Březen 6. 2. 10. 2. 2. 3. 

Duben 6. 3. 10. 3. 30. 3.

Květen 3. 4. 7. 4. 5. 5.

 Cena komerční inzerce:
 1/1 strany  (170  x  257) 4 400 Kč
 ½  strany  š   (170  x  128)  2 200 Kč
 ½ strany   v ( 85  x  257) 2 200 Kč
 ¼  strany  kl.   ( 85  x  128)  1 100 Kč

Program divadla - BŘEZEN

Porta je hudební soutěž nejen 
pro začínající kapely a písničkáře. 
Nabízí jim skvělou příležitost 
se zviditelnit. Pokud chcete i vy 
ukázat své hudební nadání, ne-
váhejte a přihlašte se. Vítěz ob-
lastního kola postupuje do finále  
v Řevnicích. Navíc získá možnost 
vystoupit na festivalu Ve stínu 
vodárenské věže. 

V neděli 9.4.2017 se již popáté 
bude Polabské kolo konat v Hál-

kově městském divadle. Ovšem 
letos poprvé v komornější at-
mosféře malé scény a hodnocení 
poroty si soutěžící vyslechnou 
ihned po vystoupení. Atraktivní 
to bude jistě i pro diváky, kteří 
mají možnost hlasovat a zvolit 
vítěze divácké porty.

Uzávěrka přihlášek pro soutě-
žící je 4.4.2017. Více informací se 
dozvíte na webových stránkách 
divadla.                Diana Váňová

Portské hudební klání
Plakát Světáci. Foto: Hálkovo divadlo Nymburk

K3 / SVěTáCI
21. 3. v 19.30 hodin, cena 350 Kč 
Parta tří fasádníků od Velhartic 
pracuje v Praze, v tom zářivém, 
velikém hlavním městě plném 
lákadel, zábavy a bujarého noční-
ho života. Po dramatickém zážitku 
v grilbaru Diplomat, kde způso-
bí požár, se rozhodnou vzdělat  
v oblasti společenského chování. 
Doufají, že si napříště v takovém 
„lepším podniku“ zaslouží, jako 
opravdoví světáci, společnost dam 
na úrovni. Odevzdají se do rukou 
zkušeného vychovatele, emeritní-
ho profesora tance a společenské 
výchovy. Kdo mohl tušit, že na-
konec natrefí na trojici podobně 
„dobře vyškolených“ lehkých 
dam? Produkce: DS Háta
Hrají: V. Limr / L. Olšovský 
/ F. Tomsa, M. Absolonová 
/  I. Andrlová / J. Zenáhlíková,  
M. Bočanová / A. Gondíková a další.

ŠíPKOVá RŮŽENKA A O MA-
RUŠCE A DVANáCTI 
MěSíČKáCH
4. 3. v 14.30 hodin, cena 60 Kč  
Divadelní soubor Hálek uvádí hu-
dební pohádky Zdeňka Svěráka  
a Jaroslava Uhlíře na motivy fil-
mu Tři bratři. Hrají: J. Vetešník,  
E. Stezková, K. Ulrychová a další.
INSPIRATIVNí KAVáRNA
7. 3. v 16.30 až 18.30 hodin, zdarma
V rámci projektu Místní akční 
plán vzdělávání v ORP Nymburk 
proběhne již čtvrtá  Inspirativní 
kavárna tentokrát na téma Přijď-
te poznat naše školy a školky. 
Zápis se blíží!
A/ UŽ NIKDy SáM!
8. 3. v 19.30 hodin, cena 420 Kč
Nezůstávejte sami. Přijďte se 
samotě zasmát! Ve své hře Už 
nikdy sám! se německý režisér 
a dramatik Marc Becker zabývá 
fenoménem dnešní doby, a to 
osamělostí lidí ve velkoměstech. 
Vystavěl v ní poněkud bizarní 
situaci dnešních singles, kteří se 
snaží uniknout pocitu osamě-
losti a najít si někoho, s kým 
budou sdílet svůj život. Přiro-
zeným způsobem jim to nejde, 
musí toho docílit promyšleným 
plánem, dokonce za hranicí 
zákona. A stane se ještě něco 

daleko zvláštnějšího – po městě 
se najednou začnou ztrácet de-
sítky a desítky občanů… Pro-
dukce: Divadlo Kalich. Hrají: 
Zuzana Bydžovská, Pavel Liška  
a Josef Polášek
MARKýZA ANDěLŮ 
10. 3. v 19 hodin, vyprodáno
Muzikálový příběh pojednává  
o krásné Markýze Andělů, která 
musí čelit mnoha nebezpečím  
a intrikám u královského dvora za 
vlády krále slunce Ludvíka XIV. 
Nakonec zvítězí pevné pouto  
a láska na celý život ! Produkce: 
DS Ďáblovi drobečci Loučeň 
O LíNéM HONZOVI 
16. 3. v 8.30 a 10 hodin, cena 60 Kč
Dopolední pohádka pro školy  
a školky. Produkce: Divadlo Nym-
burk, s.r.o.
Hrají: L. Toman Paclt, D. Renč,  
K. Šonská a další.
PERNíKOVá CHALOUPKA
18. 3. v 14.30 hodin, cena 60 Kč
Známá česká pohádka o Jeníčkovi 
a Mařence. Jeníček a Mařenka vy-
růstají v chudé rodině. Maminka 
jednoho dne děti pošle do lesa na 
jahody. Děti se ztratí a již za tmy 
se dostanou před chaloupku zlé 
čarodějnice... Autor a režie: Adolf 
Toman, Hudba: Jiří Beneš, Pro-
dukce: Divadlo Nymburk, s.r.o. 
Hrají: M. Soukupová, J. Šturma, 
M. Mejstřík, V. Bašta, A.Vávrová 
a další.

CAVEMAN
30. 3. v 19.30 hodin, cena 350 Kč
Máte chuť se rozesmát až k slzám? 
Přijďte se podívat na slavnou one 
man show o tom, co dělá muže 
mužem a ženu ženou, o rozdílech 
mezi námi, o lásce, partnerství  
a vtipně utajených kvalitách obou 
pohlaví. 4. a 5. řada v přízemí a 3. 
a 4.řada na balkoně je v prodeji 
přes síť Ticketpro. Hraje: J. Holík /  
J. Slach

DUBEN 2017: 
FORBÍNA č.11 - 2.4.2017 od 14.30
VYSAVAČ (K3) - 3.4.2017 od 19.30
POLABSKÉ KOLO PORTY - 9.4.2017
DáLE PŘIPRAVUJEME:
PETR KOLÁŘ akustické turné  
4.5.2017 



Podrobný program konference naleznete na straně 7 Nymburského zpravodaje.


