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Ohlédnutí za konferencí k 20. výročí 
úmrtí Bohumila Hrabala

Společné foto účasníků konference, přednáška v Obecním domě, herečka Zdena Hadrbolcová při předčítání z Hrabalova díla, návštěva muzea. Více informací na straně 2.
 Foto: Vladimír Šigut a Ivana Šmejdová (ND)
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Slovo
úvodem

Vážení čtenáři,

řadu týdnů si již užíváme tu 
teplejší polovinu roku. Trávíme 
v tomto období více času venku, 
četnější a čilejší jsou i stavební 
akce, které zvelebují prostory ve-
řejné i privátní. 

Také město, jako instituce, 
má na tento rok naplánovánu 
řadu investic. Ty, které budou 
letos provedeny, čekají na svou 
realizaci připravené na papíře 
často i pět nebo více let. Tam, 
kde projektování právě probíhá 
nebo se s ním začíná, budeme 
muset na realizaci třeba i pár let 
počkat. Výčet všech investičních 
projektů, které v různých fázích 
probíhají, rád ponechám pro jiné 
rubriky tohoto zpravodaje, kde 
bude více prostoru se o jejich vý-
voji rozepsat. 

Raději bych na těchto řádcích 
povzbudil k aktivnímu zkva-
litňování společného prostředí 
každého z nás. A to zdaleka nejen  
k tomu, abychom pečovali o naše 
vlastní domy a jejich okolí, ale 
zejména, abychom náš Nymburk 
dobře „používali“. Na atmosféře 
města se velmi důležitým způso-
bem podílíme každou procház-
kou, každou cestou po městě, 
kterou místo autem absolvujeme 
pěšky nebo na jízdním kole, kaž-
dou návštěvou kulturní, sportovní 
nebo jiné společenské události.  
A v neposlední řadě tím, co  
o Nymburce a životě v něm říká-
me. To a mnohé další napomáhá 
celému městu skutečně žít. A to  
i přesto, že jsou leckde rezervy v 
estetických či technických kva-
litách.

Užívejme Nymburk co nejlé-
pe, tím nejvíce podpoříme jeho 
postupnou kultivaci!

Ing. arch. Jan Ritter, 
2. místostarosta města Nymburk 

Strážníci kontrolují dětská 
hřiště - Strážníci městské policie 
v rámci kontroly svých okrsků 
mimo jiné také diskutují s ob-
čany a kontrolují dětská hřiště 
a pískoviště. Dne 30.3.2017 
provedli kontrolu pískoviště de-
tektorem kovu na Všechlapském 
vrchu. 

Dne 4.4.2017 přijala městská 
policie telefonické oznámení, že 
po dětském hřišti Nezlobiště v ul. 

Karla Čapka volně pobíhá velký 
pes, který pokousal několik dětí. 
Strážníci ihned vyjeli na místo  
a snažili se psa odchytit. Mezi-
tím se na hřiště dostavil majitel 
psa. Na místo byla přivolána 
Rychlá záchranná služba, která 
ošetřila čtyři, naštěstí jen lehká, 
poranění. Celý případ si převza-
la Policie České republiky. 

Simona Lazarová, vrchní 
strážník, MP Nymburk

Z událostí Městské policie Nymburk  

Městská policie při kontrole dětského hři-
ště. Foto 5x: archiv Městské policie 

Když první dubnovou sobotu  
v poledne odezněl poslední pří-
spěvek třídenní konference, mohli 
si organizátoři dvojnásob oddech-
nout. Nejen kvůli tomu, že se po-
dařilo naplnit všechny domluvené 
závazky, ale hlavně proto, že se 
osvědčil netypický koncept ce-
lého setkání. Bylo mezinárodní 
(s účastí zahraničních bohemis-
tů a tím pádem češtinou jako 
jednací řečí), interdisciplinární 
(vedle literárních historiků a lite-
rárních vědců se jej účastnili také 
archiváři a historici) a především 
– z největší části přístupné široké 
veřejnosti, jediným omezením 
byla kapacita některých prostor, 
kde se konference odehrávala. Do 
přípravy bylo zapojeno vedle pěti 
institucí, které se na konferenci 
podílely také finančně, dalších 
zhruba deset subjektů, především 
nymburské školy, knihovna, diva-
dlo, infocentrum a samozřejmě 
sponzoři v čele s pivovarem. 
Všichni měli ve slunečném sobot-
ním odpoledni radost, že snahy  
o zajištění hladkého průběhu celé 
akce podpořila i příroda krásným 
jarním počasím. Bohumil Hrabal 
si to ostatně ve vztahu k ní určitě 
zasloužil.

Organizátoři možná dluží 
ještě pár slov na vysvětlenou k 
názvu konference, který tvořil 
hlavičku plakátů rozvěšených 
po Nymburce během března: 
„Schizofrenická historiografie. 
Literatura Bohumila Hrabala v 
dějinných přelomech krátkého 

20. století“. Zaměřili jsme se totiž 
na spisovatelův vztah k historické 
době, kterou prožíval, a na to, 
jakým způsobem se v jeho díle 
zrcadlí. Nepočítáme-li krátké 
období tzv. „druhé republiky“ 
na přelomu let 1938-39, prožil 
Bohumil Hrabal šest politických 
režimů, které se všechny v jeho 
díle nějakým způsobem odrážejí. 
A ne ledajakým. Mezi účastníky 
konference přes různé diskuse 
panovala nakonec shoda v tom, 
že Hrabalovo dílo je důležitým 
svědectvím doby, že velmi dob-
ře zrcadlí její charakter, ale že v 
detailech je často třeba nebrat 
spisovatele tak úplně doslova, 
respektive že reálie přizpůso-
bil svým literárním záměrům. 
Propojení Lysé nad Labem  
a Nymburka v Harlekýnových 
milionech tu nakonec může 
posloužit jako obecně zná-
mý příklad. Hrabal zažil 
schizofrenických dobových 
situací mnoho (jednu z reflexí 
představuje text „Schizofrenické 
evangelium“ z počátku 50. let, 
který byl přímou inspirací pro 
název konference).

Na jmenovité poděkování 
není na tomto místě dost prosto-
ru, omezím se tedy na podě-

Ohlédnutí za konferencí k 20. výročí úmrtí B. Hrabala

kování všem, kteří se na or-
ganizaci konference podíleli, oni 
už budou vědět. Pro Nymburk 
je důležité ujištění, že Bohumil 
Hrabal je stále spisovatelem svě-
tového formátu, o jehož díle vzni-
kají odborné studie a kvalifikační 
práce na špičkových univerzi-
tách, ale které má především 
pořád dychtivé a oddané čtenáře. 
Zároveň se jedná o autora, který 
byl přes veškeré své individuální 
zvláštnosti hluboce ukotvený 
ve společnosti. Konference se 
proto netýkala jenom jeho, ale 
i lidí kolem něj, ať už se jednalo 
o předobrazy literárních postav, 
umělecké souputníky jako Jiřího 
Koláře, Josefa Hiršala, Vladimíra 
Boudníka či Egona Bondyho, ale 
také o spoustu dalších konkrét-
ních osob pohybujících se ko-
lem Bohumila Hrabala během 
jeho života. Sobotní odpoledne 
v Kersku bylo v tomto ohledu 
nejenom důstojným, ale hlavně 
symbolickým a přesvědčivým za-
končením. Organizátoři se nyní 
budou snažit, aby pokud možno 
do roka a do dne spatřila světlo 
světa kniha s příspěvky z konfe-
rence.                Marek Ďurčanský,

Ústav dějin a archiv  
Univerzity Karlovy

Foto z výletu do Kerska. Foto: Tereza Štastná 

Pokračování ze strany 1.
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Město přispěje na opravy domů  
v centru města

Město Nymburk bude  
v roce 2017 přispívat na opravu 
a údržbu vnějšího vzhledu bu-
dov v městské památkové zóně. 
Dotace je určena na částečnou 
úhradu odborných prací, jako 
stavebně-historický a restau-
rátorský průzkum a na opravu  
a údržbu vnějšího vzhledu bu-
dov, tj. fasády, střechy, oken, 
dveří, vrat a výloh, u objektů na-
cházejících se v městské památ-
kové zóně (MPZ). 

 V rozpočtu na rok 2017 
byla schválena částka 1 mil. ko-
run. Podmínky žádosti na zís-
kání příspěvku jsou uvedeny  
v Pravidlech programové dota-
ce.  Odborné posouzení žádosti 
a vyhodnocení akce provede od-
borná komise.

Maximální výše finanční 
podpory města pro jeden 

projektový záměr činí 200 ti-
síc korun, nejvýše však 50% 
skutečných nákladů (z ceny 
díla nebo materiálu) spojených  
s opravou a údržbou vnějšího 
vzhledu dané nemovitosti podle 
podmínek programu. Finanční 
podpora může být poskytnuta 
na akce realizované v roce 2016 
a v roce 2017. 

Zájemci o dotaci mohou po-
dávat své žádosti v době od 12. 
května do 31. srpna tohoto roku. 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
bude známo do listopadu 2017. 
Na dotaci není právní nárok.

Pravidla a žádosti o dota-
ce včetně vzoru veřejnoprávní 
smlouvy lze nalézt na webových 
stránkách města 

(Zálozka - Dotace na opravu 
budov v MPZ).

Petr Černohous 

Nymburk rozšíří stanoviště na tříděný odpad 
a pytlový sběr

Na svém posledním zasedání schválila Rada města Nym-
burk rozšíření stanovišť kontejnerů na tříděný odpad a umístění 
kontejnerů na pytlový sběr. 

Rozšířením stanovišť na tříděný odpad a umístění pytlového sbě-
ru na vytipovaných místech má vést k optimalizaci svozu tříděného 
odpadu. Zahušťování sítě sběrných míst je jedním z cílů, ke kterým se 
město zavázalo v plánu odpadového hospodářství. Na základě posou-
zení současného stavu bude rozšíření stávajících stanovišť na tříděný 
sběr v následujících lokalitách:

1)  stanoviště v ulici Pivovarní – plast, papír, sklo, bio. 
Stanoviště se bude nacházet u pivovarní zdi, v místě křížení ulice 
Pivovarní a Pístecké. Lokalita byla vybrána z důvodu velké docházkové 
vzdálenosti k ostatním stanovištím na separovaný sběr (Na Bělidlech, 
U Početky).

2)  stanoviště v ulici U Růžáku – plast, papír, sklo, bio. 
Stanoviště se bude nacházet ve vnitrobloku domů. Lokalita vybrána  
z důvodu velké docházkové vzdálenosti k ostatním stanovištím sepa-
rovaného sběru (Mládežnická, U Stadionu, Separační dvůr).

3)  stanoviště v ulicích Raisova a Poděbradská – plast, papír, sklo, bio.  
Stanoviště se bude nacházet ve spojovací ulici, mezi ulicemi Poděbrad-
ská a Raisova. Lokalita vybrána na žádost obyvatel žijících v dané loka-
litě z důvodu nedostatečné kapacity kontejnerů v ulici Masarykova.
Umístění kontejnerů na pytlový sběr bude rozšířeno o dvě nová 
stanoviště z důvodu zlepšení dostupnosti občanům zapojených do ad-
resného separovaného sběru:
1)  stanoviště v ulici Dělnická – umístění za dům č.p. 1881
2)  stanoviště v ulici Pístecká – umístění za dům č. p. 1600.

Svoz tříděného odpadu. Foto: EKOKOM 

„Tímto krokem opět zvyšuje-
me dostupnost nádob na tříděný 
odpad v Nymburce. Na základě 
odborných vyhodnocení a zej-
ména na základě požadavků od 
občanů rozšiřujeme stanoviště 
kontejnerů na tříděný odpad 
ze současných 43 na 46 míst. 
Díky dotaci byly též nakoupeny 
kontejnery na pytlový sběr, který 
se o dvě stanoviště rozšíří. Cí-
lem je opět zkrátit docházkovou 

vzdálenost,“ informoval starosta 
PhDr. Pavel Fojtík.

Jednotlivá stanoviště byla 
projednána společně s tech-
nickými službami, a to zejména  
z pohledu naplněnosti kontejne-
rů, četnosti jejich svozů  
a zlepšením dostupnosti pro 
obyvatele žijící v daných loka-
litách. Realizace nových stanovišť 
se předpokládá v průběhu dubna.

Petr Černohous 

    

Město Nymburk a TS města Nymburka upozorňují všech-
ny občany, kterým byla vydána nádoba na bioodpad, že je 
potřeba nádoby opatřit registrační známkou. Nádoby na 
bioodpad bez regis-
trační známky již 
nebudou dále vy-
váženy. Registrační 
známky se vydávají 
v pokladně nebo na 
podatelně v budově 
MěÚ Nymburk, 
Nám. Přemyslovců 
163, Nymburk.  

Ke svozu bioodpadu je třeba 
registrační známka

    Strojní a tlakové čištění 
             ucpané kanalizace                ________________

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

obchod –  instalatérské potřeby
AKCE ČERPADLA  - 10%

Miloš hampl, Maršála koněva 1069, nymburk 

     INZERCE                                                                                                                                                                                                                                       
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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. 

Jednotka při zkoušce dronů. Foto 4x: AEROVISION 

Na sklonku minulého roku 
došlo k podpisu darovací smlou-
vy a smlouvy o spolupráci se 
společností AEROVISION, která 
je předním světovým výrobcem 
se sídlem v Příbrami a především 
disponuje vlastním vývojem bez-
pilotních letounů. Dílčí kompo-
nenty pro špičkové bezpilotní 
letouny AEROVISON se již vyrá-
bějí také v Nymburce. 

Jednotka bude vybavena jako 
jedna z prvních jednotek v ČR 
bezpilotním letounem pro po-
třeby IZS a část členů výjezdové 
jednotky projde odborným vý-
cvikem pro práci s pilotáží a spe-
cifickými podmínkami letového 
provozu, nad kterými dohlíží 
Úřad civilního letectví. 

Bezpilotní letoun Dron 
Typhoon H má mnoho možností 
využití, kde díky on-line kameře 
umožní monitoring například 
při povodních, hledání ohnisek 

požáru nebo u narušených plášťů 
průmyslových budov, rozsáhlých 
požárů polností či lesních poros-
tů a pátrání po pohřešovaných 
osobách v nepřístupném terénu. 
Je zde taktéž možnost okamži-
tého přenosu obrazu na Krajské 
operační středisko či štáb velitele 
zásahu, pokud je zřízen u větších 
událostí.  

V současné době je jednáno 
s Úřadem civilního letectví  
o podmínkách provozu v rám-
ci Integrovaného záchranného 
systému a nasazení dronů, které 
již mají patřičnou certifikaci do 
zásahu.

Technika se vyvíjí. Před dese-
ti lety byly dvě termokamery na 
Středočeský kraj a do hasebního 
obvodu okresu Nymburk si veli-
tel vyžadoval přítomnost kamery 
pro skrytá ohniska až ze vzdá-
lené stanice HZS Beroun. Dnes 
je termokamera standardním 

vybavením každé prvovýjezdové 
cisterny na stanici. Náš dron tak 
bude určen nejen pro hasební 
obvod okresu Nymburk, ale tam, 
kam si nasazení operační stře-
disko HZS Středočeského kraje 
vyžádá.

Bezesporu přínosem je také 

ekonomické hledisko, kde při 
povolání vrtulníků se pohybuje 
letová hodina v řádu 50 tis. Kč, 
bezpilotní letoun má náklady 
mnohonásobně nižší.         

Zdeněk Vocásek, 
starosta hasičů  

města Nymburk

Hasiči města Nymburk se zapojili do vývoje dronů pro složky IZS. 

Epizoda z bitvy u Zborova pod 
nymburskými hradbami

V sobotu 13. května 2017 se 
ve 14:00 hodin k 100. výročí 
památné bitvy Velké války (poz-
ději nazvané První světové) roz-
hoří boje v Parku Pod Hradba-
mi, v lokalitě Na Přístavě. Jako 
součást tzv. Kerenského ofenzívy 
(A. F. Kerenský byl v roce 1917 
předseda ruské vlády), která za-
počala 1. července 1917, se zde 
v boji střetnou oddíly 1. Čes-
koslovenské střelecké brigády  
a vojáci rakousko-uherské armá-
dy. Samotná bitva se odehrála 2. 
července 1917 na západní Ukra-
jině a československá brigáda, 
čítající 3 500 mužů, se úspěšně 
zapojila do bojů, což mělo zá-
sadní význam pro další for-

mování československých jedno-
tek v Rusku a vůbec pro rozvoj, 
podporu a uznání myšlenek Čes-
koslovenského zahraničního od-
boje. Zejména dohodoví spojenci 
pak ochotněji přijímali a pod-
porovali myšlenku vzniku Čes-
koslovenské republiky. Drobná 
epizoda První světové války,  
v níž Čechoslováci dokázali, že 
se s nimi musí na evropském poli 
počítat, byla tedy prvním krokem 
připravované republiky na bu-
doucí mapu Evropy.
Na ukázku z bitvy u Zborova, 
které se zúčastní téměř 100 vojá-
ků z klubů vojenské historie, vás 
srdečně zveme.

Ing. Jiří Černý 
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Sportovní areál Veslák - víceúčelové hřiště. Foto:  Ing. Ondřej Vetešník

Sportovní areál Veslák, leží-
cí na pravém břehu Labe, se již 
probudil ze zimního spánku. 
Přijďte si zasportovat do pří-
jemného prostředí a vyzkoušet 
i nové aktivity v podobě Paddle-
boardingu nebo dračích lodí. 

Dračí lodě mají v Nymburce 
velkou tradici, ale i úspěchy svě-
tového měřítka. Nově si i veřejnost 
bude moci vyzkoušet, jak tréninky 
na dračích lodích vypadají. Pokud 
zrovna nedáte dohromady svůj 
tým, nebojte se, Sportovní areál 
Veslák vám jako náhradu nabídne 
Paddle board akademii, fenomén 
posledních let.  Jde o adrenali-
nový sport, při kterém jezdec stojí 
na prkně podobném surfovému 
longboardu a pohybuje se vpřed 
pomocí dlouhého pádla. Paddle-
boarding je sportem, při kterém 
člověk rovnoměrně zapojuje celé 
tělo, zlepšuje smysl pro rovnováhu 
a fyzickou kondici.  Při této aktivi-
tě dochází k zapojení velké skupi-
ny svalů od lýtkových na nohou, 
přes zádové a šikmé břišní, až po 
všechny svaly na rukou. 

Samozřejmostí jsou v areálu 
tenisové kurty, víceúčelové hřiště, 
dopravní hřiště a další volnoča-
sové aktivity. Sport je významný 

společenský fenomén a nemá 
být vždy vnímán jako vrcholová 
činnost spojená se ziskem nej-
cennějších vavřínů, ale má to být 
především zábava a relaxace. Po 
výkonech se můžete přímo v are-
álu osvěžit v již zavedeném a pro 
sportovce u Labe oblíbeném ob-
čerstvení. 

Sportovní areál Veslák je i na-
dále přístupný školám, pro které 
platí stejná nabídka jako pro ve-
řejnost. Dopravní osvěta nebo 
využití moderních sportovišť, 
kde je budován vztah ke sportu  
a zodpovědnosti, je jednou  
z priorit Sportovního areálu Ves-
lák. Stejně tak můžeme připravit 
program na míru i pro firemní 

Veslák nabízí nové sportovní aktivity

teambuildingy. 
SK Polaban Nymburk, který v areálu využívá fotbalové hřiště, svou 

letošní jarní sezonu již také zahájil. 
Další informace k možnostem areálu naleznete na nových webových 

stránkách www.areal-veslak.cz, kde si hřiště či kurty můžete rezervovat 
sami online. Sportovní areál Veslák se těší na vaši návštěvu.

Ing. Ondřej Vetešník

HŘIŠTĚ CENA Kč/hod CENA Kč/hod CENA Kč/hod

7:00 - 9:00 
(pouze po dohodě) 9:00 - 14:00 14:00 - 20:00 

Tenisový kurt 150 100 150
Víceúčelové 
hřiště 150 100 150

Florbalová aréna 150 100 150
Dětské dopravní 
hřiště

v případě jednotlivců 1 Kč/1 minuta
v případě skupin nás kontaktujte, rádi vymyslíme akci na míru

Nymburské hradby se už 
po páté staly zázemím pro re-
kordních 552 závodníků Nym-
burského půlmaratonu a čtvrtky. 
Tentokrát byl termín posunut 
již na neděli 23. dubna, tak, aby 
nekolidoval s čarodějnickými 
akcemi v závěru měsíce. Běžci 
se mohli na závod registrovat 
v průběhu celého roku, přesto 
se našli i někteří, kteří se přišli 
přihlásit až ráno před startem 
závodu, protože nechtěli ris-
kovat v rozmarném dubnovém 
počasí. Ten, kdo se přihlásil 
on-line před 14. dubnem, mohl 
dokonce čestně nosit na hrudi 
startovní číslo se svým jmé-
nem. Novinkou tohoto ročníku 
byly elektronické čipy vlepené 
do startovního čísla, které jsou 
pro závodníky o mnoho po-
hodlnější, než byly čipy přidě-

lávané páskou na nohu. Závod 
odstartoval přesně v 10:00 hodin 
a rozpohyboval tak dav lidí, 
který se táhl podél přístavu až  
k soudu. Ten, kdo se rozhodl pro 
desetikilometrový závod, běžel 
podél pravého břehu Labe až  
k mostu nymburského obchvatu, 
kde musel vyběhnout 60 schodů 

Nymburský půlmaraton běželo přes 550 závodníků

a přeběhnout řeku, kde se dále 
vydal ke Chvalovicím, kde na 
něj čekala první občerstvovačka  
s nápoji, ovocem a čokoládou. 
Pak se závodníci vrátili opět ke 
břehu a přes Kovanice, Rému 
a Ostrov se dostali k přechodu 
přes elektrárnu, kde na ně čekalo 
dalších třicet schodů. Pak se už 

jen proběhlo čestné a pro diváky 
oblíbené kolečko po Špičce  
a mohlo se běžet do cíle. Nej-
rychlejším závodníkem na desít-
ce byl Petr Harnoš z Kolína s ča-
sem 0:36:22, nejlepší ženou byla 
Dana Jiřičná s časem 0:44:23. 
Půlmaratonci si dali dvojitou 
dávku polabské cyklostezky  
i schodů a byla jim přidána 
otočka za mostem směrem na 
Polabec. Králem Nymburského 
půlmaratonu se stal Viktor Pod-
škuba s časem 1:20:29, za ženy 
si pro zlatý pohár přišla Hana 
Hanzlová, která 21,1 km zvládla 
za 1:32:29. Občerstvení měli zá-
vodníci bohaté, v cíli dostávali za 
odměnu jogurty, koblihy a vodu. 
V průběhu závodu se o tempo 
postarali bubeníci doprovázení 
tanečnicemi a tak nám zase le-
tošní ročník uplynul jako voda. 
A kdo nechce propásnout ten 
další, tak už se nyní může při-
hlásit na 22. dubna 2018.

Diana VáňováBěžci Nymburského půlmaratonu. Foto 2x:  Jiří Vorlíček

Městští strážníci se zúčastnili již počtvrté. 
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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 (vč. telefonního čísla)

Předmět - ,,Fotosoutěž - květen‘‘. 
Adresa redakce: Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk, 

e-mail: petr.cernohous@meu-nbk.cz

Výherci z březnového čísla: Mojmír Šmakal, Prokop Šmakal a Zbyněk Klepač
Spávné řešení z březnového kola fotosoutěže: Foto č. 1: Čajovna na Malých Valech 

a foto č. 2: chodník v ulici Purkyňova

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

dotvářejí kolorit našeho města? 

Zkuste to s naší soutěží. 
Napište nám do 1.6., kde se detaily z fotografií nacházejí. Tři zaslané správné odpovědi 
vylosuje redakční rada a výherce získá darkový poukaz na odběr zboží ve FOTOLABU  

nebo pěknou knihu, která se vztahuje k městu Nymburk. 
Výhru věnuje Středočeské centrum obcanských služeb, z. s.

Foto 2x: Honza Řehounek

Kde vzít za kliku 
Strejda Burger

Milí čtenáři Nymburského zpravodaje, 
ráda bych vám představila a doporučila 
tréninkovou kavárnu Strejda Burger, kterou 
spravuje občanské sdružení Fokus Mladá 
Boleslav. 

Kavárna nabízí milé prostředí a vstřícný 
personál. Ideální na rychlý oběd, pracovní 
schůzku či přátelské setkání. Hlad může-
te zahnat hamburgerem, plněnou bagetou  
z vlastního pečiva, slanou či klasickou pala-
činkou nebo třeba zapečenou tortillou.  
A pokud si rádi osladíte život, určitě ne-
zapomeňte na domácí zákusky, které vám 
jistě zachutnají. V kavárně nadto naleznete 
i výrobky z chráněné dílny, zájemci o umění 
si mohou prohlédnout některou z častých 
výstav, které tu probíhají. To a mnoho 
dalšího můžete ochutnat či zažít v kavárně, 
která čeká na vaši návštěvu na Palackého 
třídě 238, vedle ZUŠ B. M. Černohorského  
v Nymburce.

Návštěvou kavárny navíc podpoříte 
projekt, který nabízí v rámci chráněného 
zaměstnávání pracovní rehabilitaci lidem 
s duševním onemocněním. Pokrmy vám 
připraví lidé, kteří mají zájem osvojit si  
a rozvíjet pracovní a sociální dovednosti. 
Rozhodně zde stojí za to nejen vzít za kliku.

         Bc. Iveta Zenklová, NKC

     INZERCE                                                                                                                                                                                                                                       
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skla

Trojsklo 
ještě nikdy 
nebylo 
dostupnější
1. Úspora
2. Nadčasovost
3. Komfort

Střešní okna s trojskly jsou nyní k 
dispozici i v kategorii Standard Plus.

www.velux.cz/trojsklo

Velux_inz rodina 3sklo_nymburk_85x128.indd   1 10.04.17   13:36

     INZERCE                                                                                                                                                                                                                                       

Ve dnech 7.6. a  8.6. 2017 se uskuteční v prostorách dvora 
ZŠ. Komenského 589 v Nymburce Burza obnošeného šatstva. 

Prosíme všechny, kteří vlastní doma nepotřebné, ale ještě 
pěkné  oblečení, kabelky, boty či sportovní potřeby, nechť je vě-
nují na dobrou věc. Výtěžek z prodeje, stejně jako v minulém 
školním roce, bude věnován na naše handicapo-
vané spolužáky.

 Výběr věcí bude probíhat na vrátnici školy již 
od pondělí 25.5. 2017 do 6.6. 2017. Neprodané 
šatstvo bude věnováno charitativní organizaci.

Burza oblečení se bude konat na ZŠ Komenského 

Letos nám Dětský den s Krejčíkem Honzou 
pod nymburskými hradbami na přístavě vy-
chází na neděli 28. května 2017. 

Krejčík Honza si pozval spoustu kamarádů 
kumštýřů, děti ze zájmových tanečních skupin  

a kroužků, a jako každým rokem budou společně vystupovat na ve-
likém jevišti v krásném prostředí Nymburského Parku Pod Hradba-
mi. Od 10.00 hodin je věnováno soutěžním stanovištím o ceny,  
a současně budou v provozu obří nafukovací atrakce a spousta ma-
lých herních a sportovních prvků. Krejčík Honza si připravil pro 
návštěvníky Dětského dne nejnovější divadelní představení „Kdo si 
počká, ten se dočká“ a několik písničkových bloků. Bude se soutěžit 
jak na stanovištích, tak na jevišti, a na závěr zalije Park Pod Hradba-
mi tisíce hektolitrů anti alergenní pěny, kterou jako každým rokem 
zajišťuje Sbor dobrovolných hasičů z Nymburka, takže ručníky  
a náhradní oblečení s sebou. 

Srdečně zve Krejčík Honza. (Info na: 737 120 217)

Dětský den s Krejčíkem Honzou
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Vážení občané,

dne 26.3. byla spuštěna integrace Nymburka do systému Pražské integrované dopravy 
(PID). Nyní bude probíhat postupné vyhodnocování změn. Na základě jeho výsledku 
budeme dále jednat s organizací Ropid o případných úpravách jízdních řádů. Pro korektní 
zhodnocení změn potřebujeme znát názor cestujících, obyvatel města a proto Vás prosíme 
o vyplnění krátkého dotazníku.

1. v novém systému mně chybí spoje

ze zastávky 

do zastávky 

odjezd v     / příjezd v  (stačí uvést pouze pro Vás důležitější údaj)

ze zastávky 

do zastávky 

odjezd v   / příjezd v   (stačí uvést pouze pro Vás důležitější údaj)

2. v novém systému jsem uvítal nové spoje

ze zastávky  

do zastávky 

odjezd v   / příjezd v   (stačí uvést pouze pro Vás důležitější údaj)

ze zastávky  

do zastávky

odjezd v   / příjezd v  (stačí uvést pouze pro Vás důležitější údaj)

3. využíval bych spoj

ze zastávky

do zastávky

odjezd v  kdyby jel o   minut dříve / později 

z důvodu 

ze zastávky 

do zastávky 

odjezd v  kdyby jel o   minut dříve / později 

z důvodu 

4. přínosem nového systému je pro mě

 jízda na jednu jízdenku až do centra Prahy (autobus po Nymburce + vlak + MHD Praha)

 využi jízdenek PID i v rychlících

 využi časové jízdenky PID (měsíční, čtvrtletní) pro cesty po Nymburce 

 rozšíření tarifu MHD Nymburk na více linek (všechny linky PID)

5. k novému systému PID mám dále následující připomínku:

Děkujeme za vyplnění 
dotazníku! 

Dotazníky naleznete také 
na webových stránkách  
a facebooku města. 

Sběr dotazníku bude 
probíhat do 1. června 
2017.

Vyplněné dotazníky může-
te odevzdávat na následu-
jících místech:

• Turistické informační 
centrum Nymburk, (Ná-
městí Přemyslovců 165, 
288 28 Nymburk)

• Podatelna Městského 
úřadu Nymburk, (Náměstí 
Přemyslovců 163, 288 28 
Nymburk)



strana 9Aktuality

Nová sezona farmářských trhů  
v Nymburce

Žáci z fotografického kroužku 
CWAK při ZŠ Nymburk Tyršova 
se se mnou vyrazili podívat na 
proces „výroby“ fotek do praxe.

Již podruhé jsme navštívili fo-
tografický ateliér Petra Tichého, 
kde jsme se prakticky seznámili 
s procesem výroby papírové fo-
tografie od momentu, kdy si ji 
zákazník přinese v digitální (ale 
i analogové) podobě až po vý-
slednou hotovou fotku na papíře. 
Cwakálci si vše ověřili na vlast-
ní kůži a jako dárek si odnesli  
i svou vlastní nejlepší fotografii, 
vytisknutou mokrou cestou  
v minilabu Tichý. A nejen to, díky 
Petrovi se podívali i do nedávné 
„prehistorie“ fotek a mohli si 
osahat i svitkový film, či si odnést 
krabičky od 36 mm filmů (jako 
biolog vím, co je to za POKLAD). 

Petře, díky a budeme se těšit na 
další návštěvu (třeba do fotostu-
dia?!).       Ing. Marek  Velechovský

CWAK na exkurzi ve Fotoateliéru 
Tichý

Fotografický kroužek CWAK v aletiéru Ti-
chý. Foto: M. Velechovský

Na Tyršovce se žáci v hodinách 
přírodopisu seznamují s přírodou 
všemi smysly. A která živočišná 
skupina si zaslouží opravdové po-
znání a pochopení možná nejvíc? 
Přece pavoukovci (kromě hadů)! 
Neboť především díky prožitku si 
žáci lépe vše zapamatují a použijí 
jednou do života.

Pavoukovci (Arachnida) jsou 
učivem šestého ročníku na naší 
ZŠ. A právě v těchto dnech se  
s nimi šesťáci seznamují. Ačko-
liv pavouci a jim příbuzní štíři, 
roztoči či sekáči jsou mezi lidmi 
neoblíbení, naši žáci se seznamu-
jí s jejich nesmírnou užitečností. 
Hubí hmyz, jejich jedy využívá 
lékařská věda a pavoučí vlákno 
nedá spát vývojářům nových 
materiálů budoucnosti. A jak 
se s nimi seznámit nejlépe? No 
přece na živo! A co třeba přidat 

zajímavost o tom, že kutikula 
(horn&iacute; pokožka vyztužená 
chitinem) štírů pod UV zářením 
krásně svítí? Naši žáci už to vědí.

Ing. Marek  Velechovský

Pavoukovci v praxi na Tyršovce

Pavouci na Tyršovce. Foto: M. Velechovský

Zápisy do prvních tříd proběhly 3. a 10. dubna 2017. 

Pro školní rok 2017/2018 se v Nymburce k zápisům do prvních 
tříd základních škol dostavilo celkem 267 dětí. Bylo přijato 228 

budoucích prvňáčků, 38 dětí obdrželo odklad. V Nymburce 
bude příští školní rok otevřeno celkem 10 prvních tříd.

Sezona nymburských farmář-
ských trhů je již v plném proudu 
a stejně jako v minulých letech 
nabízí pestrou škálu produktů 
polabských a pojizerských farmá-
řů, výrobců a řemeslníků.

Nymburské trhy letošním 
rokem vstupují již do své sedmé 
sezony,  a co můžete čekat nové-
ho? Od března na trhy každých 
14 dní vozí své výborné výrobky 
minimlékárna pana Františ-
ka Kejklíčka. Jeho rodinná far-
ma  sídlí v Plotištích nad Labem 
a hospodaří od roku 1992 na 
úrodných pozemcích Polabské 
nížiny. Původně se věnovali pouze 
pěstování plodin a chovu skotu, 
ale roku 2011 otevřeli i provoz 

minimlékárny a jejich výrobky se 
brzy staly vyhlášenými.

Od dubna  je na trzích  samo-
zřejmě i velký výběr sadby a s ná-
stupem teplejšího počasí opět trhy 
rozkvetou barevnými tulipány,  
zavoní narciskami a pokud bude 
příznivé počasí, koncem května 
můžeme čekat i první jahody. Ty 
prodávané  na trzích v Nymburce 
jsou z jahodárny v Sedlčánkách  
u Čelákovic. 

Na farmářských trzích můžete 
nejen dobře nakoupit, ale i prodat. 
Přijďte nabídnout a prodat své vý-
robky  nebo přebytky ze zahrádek 
a okrasných záhonů. Ať už jsou 
to kytičky, co vám náhle přes noc 
vykvetly, nebo třešně, které sami 
nedokážete spotřebovat. 

Pokud máte zájem na trhu pro-
dávat,  kontaktujte organizátory na 
telefonním čísle 775 203 705, nebo 
emailu trhyfarmarske@gmail.com.

Aktuální informace o trzích  
jsou na www.trhyfarmarske.cz   
a pro informace o aktuálním sor-
timentu trhu sledujte Facebook 
profil Polabské Farmářské Trhy. 

Pavlína Honzů
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XIX. HRABALOVO KERSKO 2017

PROgRaM
Sobota 20. května 2017

V 10 hodin -  Hrabalova cyklojízda
Pokud rádi jezdíte na kole a zdoláte cca 20 km, zapojte se. Startuje se u staré hvězdárny v Nymburce na Zálabí (Hrabalovo posezení  
U Tří koček). Každý účastník obdrží při startu očíslovanou „Hrabalovu putovní knížku“, do které bude během cesty sbírat razítka. Tři 
vylosovaní držitelé putovních knížek se všemi razítky obdrží ceny. Ceny budou předány při odpoledním programu. S hlavním peloto-
nem odstartují v 10 hod. i zástupci organizátorů jako doprovod. 

V 10 hodin -  Tradiční dopolední procházka po místech, která měl Bohumil Hrabal rád
Průvodcem pochodu je Jan Řehounek. Start U Svatojosefského pramene v Kersku.

Ve 12 hodin -  PROgRaM - Lesního ateliéru Kersko 
   Vystoupení hudební skupiny Tojo Band
Ve 13 hodin  Zahájení odpoledního programu

Divadelní představení Ostře sledované vlaky (ukázka) DS Hálek Nymburk na motivy textů Bohumila Hrabala 
Hudební vystoupení bratrů Václava a Jana Neckářových
Hosté: Olga Sommerová (dokumentaristka), Jaromír Šofr (kameraman), Jiří Menzel (režisér hrabalovských filmů),  Josef Somr 
(herec), Aleš Hnízdil (sochař), Jindra Svitáková (spisovatelka), Petr Bruckner (herec), Radko Pytlík (literární historik) a další. 
Křest nové knihy Jana Řehounka  Kerskem ve stopách Bohumila Hrabala
Křest nové knihy Petera Pačaje Mosty do Haliča
Moderuje Vít Špinka

Po celý den - Život a dílo Bohumila Hrabala: venkovní výstava (Vlastivědné muzeum Nymburk)
   Blízká setkání třetího druhu: výstava koláží Petra Bruknera (Lesní ateliér Kersko)
   Bohaté občerstvení 

103

Akci Hrabalovo Kersko pořádá Lesní ateliér Kuba Kersko společně s Městem Nymburk, Klubem 
čtenářů Bohumila Hrabala při Městské knihovně v Nymburce, Nymburským kulturním centrem, 
Muzeem Bohumila Hrabala v Nymburce, Pivovarem Nymburk a s obcí Hradištko už od roku 1999.

Koná se obvykle předposlední sobotu v květnu (viz. aktuální program). Začíná dopoledním po-
chodem Kerskem s výkladem po místech, která měl Bohumil Hrabal rád. Poté následuje odpolední 
program v lesní části ateliéru Kuba. Zhlédnout můžete divadelní představení na motivy některé 
spisovatelovy povídky. 

Setkat se můžete se zajímavými hosty, kteří Hrabalovo Kersko opakovaně navštěvují: Josef Somr, 
Radko Pytlík, Petr Brukner, Václav a Jan Neckářovi, Naďa Urbánková, Zdena Hadrbolcová, Jaromír 
Hanzlík, František Řehák, Iva Hüttnerová, Jiří Šofr, Pavel Nový… Ve výstavních prostorách ateliéru 
Kuba je ke zhlédnutí vždy tématicky zaměřená výstava, v minulosti např. Slavnosti sněženek, Postři-
žiny, Ostře sledované vlaky, Skřivánci na niti, portrétní fotografie Bohumila Hrabala z fotoaparátu 
Karla Kestnera a jiné. Po celý den k příjemné pohodě hraje živá muzika, např. TOJO BAND, Tře-
husk, nymburský pivovar čepuje Postřižinské pivo, další občerstvení, soutěže, prodej knih…

Plavební řád
Přístaviště Nymburk   10.00
Kostomlaty nad Labem  10.15
(molo před komorou Hradištko)
Kersko    10.35
Návrat do Nymburka dle plavebního řádu lodě Blanice

Pohlednice od ak. mal. Jiřího Škopka

V 10 hodin -  Plavba do Kerska po Labi výletní lodí Blanice
Do Kerska můžete vyrazit také lodí. V Kersku u menhiru, kde se bude vy-
stupovat, se pak můžete připojit k tradiční dopolední procházce po místech, 
která měl Bohumil Hrabal rád. Cestou od menhiru do Kerska vás provede 
Václav Kořán.

autobus do Kerska a zpět zdarma - Odjezdy

Nymburk, Hlavní nádraží  9,00
Nymburk, nám. Přemyslovců  9,05
Zvěřínek, Temac   9,15
Sadská, náměstí   9,20
Třebestovice, obec. úřad  9,30
Sadská, Modrá Hvězda  9,35
Hradišťko, hřbitov   9,50
Kersko, U Pramene   10,00

Zpět
Kersko, U Kubů   17,00

Foto z předchozích ročníků - Hrabalova Kerska
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VÝSTaVa
africkým Marokem - Petr Lynxxi Pavliska - Výstava fotografií
2. 5. – 31. 5. 

BESEDY, PŘEDNÁŠKY
africkým Marokem - Petr Lynxxi Pavliska
4. 5. od 17 hodin. Putování po africkém Maroku, zemi Berberů, 
nás zavede nejen na největší poušť světa s nelítostnými rozdíly tep-
lot mezi dnem a nocí a tou nejjasnější noční oblohou, ale i tam, kde 
dříve místo písku bylo moře plné trilobitů a kudy se také procházeli 
dinosauři. Stejně tak objevíme vysoké hory s hlubokými údolími, 
ve kterých se možná dodnes skrývá bájný lev berberský. A pozná-
me, jaká je opravdová podstata nomádského života, jeho kultury  
a v čem tkví pravá síla berberské whisky. Přijďte se ohřát africkým 
sluncem! Cestovatelská přednáška doplňuje stejnojmennou au-
torskou výstavu fotografií. Více informací na www.Lynxxi.com. 
Vstupné 30 Kč.

Žalm 121
9. 5. od 17 hodin. Výklad Mgr. Jaroslav Krajl, Římskokatolická 
farnost. Písně v dobách dobrých i zlých. Pravidelná setkání s poví-
dáním o vybraných biblických žalmech. Po výkladu následuje společná 
diskuse o morálních tématech společnosti. Vstupné dobrovolné.

Noc literatury
10. 5. od 18 do 21 hodin. 
Kavárna Café Society, Kostelní 41 Nymburk 
Turecká věž, Na Přístavě Nymburk
Židovská synagoga, Eliščina třída Nymburk
Farní zahrada Nymburk, Kostelní nám. 
1751/9 (v případě nepříznivého počasí Staré 
děkanství Nymburk) 

Noc literatury v Nymburce netradičním způso-
bem přiblíží současnou evropskou literaturu v nových českých pře-
kladech. Série veřejných čtení se uskuteční během jednoho večera 
na atraktivních či běžně nedostupných místech Nymburka.
Čtení probíhají paralelně - na všech uvedených místech se začíná 
v 18.00, ukázky se opakují vždy v půlhodinových intervalech až 
do 22.30. Sami si můžete zvolit pořadí míst, která během večera 
navštívíte. Úryvky bude interpretovat 5 zná-
mých hereckých osobnosti na 4 různých 
místech.

Čtoucí: LENKA KROBOTOVÁ
Kniha: Elena Ferrante: Geniální přítelkyně
Kavárna Café Society, Kostelní 41 Nymburk

Čtoucí: VANDA HYBNEROVÁ
Kniha: Szczepan Twardoch: Morfium
Židovská synagoga, Eliščina třída Nymburk

Čtoucí: JAKUB ŽÁČEK
Kniha: Robert Seethaler: Celý život 
Turecká věž, Na Přístavě Nymburk 

Čtoucí: LUKÁŠ PAVLÁSEK
Kniha: Patrick Declerck: Běsi, co mě sužují
Farní zahrada Nymburk, Kostelní nám. 1751/9
(v případě nepříznivého počasí Staré děkanství Nymburk)

Noc literatury organizují Česká centra. Noc literatury v Nymbur-
ce oraganizují: Městská knihovna Nymburk, Kavárna Café Society 
Nymburk, město Nymburk, Vlastivědné muzeum Nymburk, Řím-
skokatolická farnost Nymburk. Akce probíhá za finanční podpory 
města Nymburk.

KNIHOVNa DĚTEM
Piknik v trávě s knížkou pod vodárenskou věží
31. 5. od 9 do 11 hodin. 
Park U Vodárenské věže
V rámci akce Radnice dětem  
a projektu Mezinárodní týden čtení 
„Celé Česko čte dětem“ budou dě-
tem předčítat osobnosti a před-
stavitelé města Nymburk. S našimi 
hosty v pohádkových kostýmech se 
vydáme do říše fantazie, pohádek 
a příběhů. Záštitu nad celou akcí 
převzal starosta města PhDr. Pavel 
Fojtík. Podpořte myšlenku o dů-
ležitosti čtení dětem a přijďte. Akce 
je určena nejen dětem ze školek  
a škol. Přijít může opravdu každý 
včetně maminek s dětmi. 

Dárek pro maminku 
9. 5. až 12. 5. Víte, že mají všechny ma-
minky v neděli 14. května svátek? Máte 
už pro tu svou nějaký dárek? Pokud ne, 
přijďte do dětského oddělení  v otevíra-
cí době a  vytvořte jí originální dárek.

OTEVŘENÁ SOBOTa 6. 5.  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 knihovny

Foto: archiv knihovny

Foto: archiv knihovny

Lenka Krobotová Foto: archiv MěK

Lukáš Pavlásek, Jakub Žáček a Vanda Hybnerová. Foto: archiv knihovny
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Zajímavé akce z Nymburka    Vlastivědné muzeum Nymburk
Vlastivědné muzeum v Nymburce je od konce 80. let součástí 

velké skupiny muzeí se souhrnným názvem Polabské muzeum. Patří 
sem kromě našeho muzea také Poděbrady, Lysá nad Labem a Přerov 
nad Labem. Od 60. let byly v bývalé synagoze v Eliščině třídě umístě-
ny historické a přírodovědné expozice, v roce 1965 tu byla zpřístupně-
na železniční expozice, kterou zde (samozřejmě modernizovanou) 
můžete vidět i dnes. Kromě zajímavě zpracované historie železnice tu 
uvidíte unikátní modely lokomotiv a vagónů. V 1. patře se seznámíte 
ve zkratce s historií města Nymburka s důrazem na unikátní arche-
ologické nálezy (např. bronzové náramky nalezené při stavbě reálky, 
bronzový kotlík vytažený z Labe při regulaci, dvojhrob objevený při 
stavbě obchvatu Nymburka). Váš pohled při vstupu ovšem spočine 
na plátně Alfonse Muchy Poddání města Nymburka L.P. 1421 Bohu 
a Pražanům, který namaloval v roce 1935 pro novou budovu měst-
ské spořitelny na Palackého třídě. Svými rozměry se sice nemůže 
srovnávat se Slovanskou epopejí, ale mistrným zpracováním patří  
k významným dílům tohoto autora.

Stálá expozice Bohumila Hrabala tu byla slavnostně otevřena  
28. března 1999, tedy v den nedožitých 85. narozenin velkého spisova-
tele. Přestože se Hrabal v Nymburce nenarodil, prožil zde své dětství 
a mládí, které se mu stalo inspirací pro jeho tvorbu (Postřižiny).  
V muzeu se dozvíte o jeho vztahu k výtvarnému umění, divadlu  
a filmu a můžete se nechat vtáhnout do prostředí Hrabalovy kerské 

Foto 2x: Vlastivědné Muzeum Nymburk

pracovny, dozvědět se více o rodinách 
Kilianů a Hrabalů.

Několikrát do roka pořádáme do-
časné výstavy, po Knižním světě Bo-
humila Hrabala se můžete od června 
těšit na výstavu hraček ze sbírek muzea, 
poté vás seznámíme s historií školství 
v Nymburce a také připomeneme vý-
znamného rodáka, sportovce, režiséra 
a herce Jana Paulů, který by se letos  
v září dožil 95 let.

Program Klubu důchodců

LaCO DECZI & CELULa NEW YORK a FILM JaZZOO 
3. 5. od 19.30 hodin, v Městském kině Sokol. Fenomén Laco Dec-

zi naživo v nymburském kině s promítáním filmu Jazzoo z roku 1983. 
Pořádá Café Society a kavárna U Strejčka. Předprodej vstupenek v 
Café Society (Kostelní ulice 41). Vstupné 250 Kč/300 Kč na místě.

LODĚ Na LaBI  
5. 5. až 8. 5. od 10 do 18 hodin, břeh Labe u Šafaříkova mlýna. 

Pořádá Zlatý pruh Polabí o. p. s. Ukázky lodí, plavby výletní lodí 
Blanice, slalomové jízdy na motorových člunech. Novinka: Soutěž 
alegorických lodí „Labiáda”. Přihlašte své plavidlo na facebooku - 
Labiáda 2017.

POSTŘIŽINSKÝ CYKLOOTVÍRÁK
6. 5. od 9.30 hodin, sraz tradičně v Pivovaru Nymburk, hro-

madný start od 10 do 12 hodin. Již 7. ročník cyklo-společenské 
vyjížďky. Možnost přespání ve vlastním stanu v areálu pivovaru – 
nutno se předem přihlásit na cyklootvirak@email.cz. Více na www.
cyklootvirak.cz.

KVĚTEN V MODELOVÉM KOLEJIŠTI  
13. 5. od 10 do 17 hodin, v areálu Modelového kolejiště (Drahe-

lická 181). Pro děti budou připraveny různé dílničky, kde si mohou 
udělat výrobek z pedigu, malování hliněných zápichů nebo sypání 
obrázků z písků. Při tom můžete sledovat ježdění mašinek. Catering 
Luna připraví dobroty. Více informací na www.mknbk.cz.

aRTÍKŮV DEN 
14. 5. od 10 do 17 hodin, v Centru pro všechny ve vile Tortuga. 

Přihlášky nutné předem mob. 732 261 512.
RESTaURaNT DaY  
20. 5., Více informací na www.restaurantday.org nebo na face-

booku - Restaurant Day. 
NYMBURSKÁ 500  
20. 5. od 9.30 hodin, start prvního závodu na horním toku Labe 

na Vesláku. TJ Lokomotiva Nymburk oddíl rychlostní kanoistiky 
pořádá již 64. ročník tohoto závodu. Memoriály Míry Šeny, Pepa-
na Semeckého, Bohuslava Kalouse a Jana France. Občerstvení pro 
diváky bude připraveno u prodejního stánku.

SLUŠNEJ KaNÁL FESTIVaL a NaROZENINY  
20. 5. od 12 hodin, Na hřišti Polaban (ulice M. Koněva), Open air 

festival. Oslava ro(c)ku v podání narozeninového mejdanu dvou osla-
venců - starší časopis ROCK&POP a ten mladší SLUŠNEJ KANÁL 
TV. ROCK&POP. Celým mejdanem vás bude provázet moderátor 
PAVEL ANDĚL. Předprodej vstupenek v síti TICKETSTREAM, CA 
Tereza (Nerudova 697/1). Více na www.festival.slusnejkanal.cz.

POSTŘIŽINSKÝ EXPRES  
27. 5., každoroční jízda parním vlakem, pořádá Pivovar Nym-

burk, s. r. o., Jízdenky bude možné zakoupit v Pivovaru Nymburk a 
na osobní pokladně hlavního nádraží Nymburk (předprodej bude 
zahájen počátkem května). Více informací na www.postriziny.cz

NYMBURSKÁ ŠPIČKa 
27. 5. do 28. 5., Na Přístavě (Špička). Přijďte se podívat na 

prodejní výstavu soch, obrazů, fotografií, šperků a keramiky pod ši-
rým nebem. Akci pořádá Radek Kubina ve spolupráci s Hálkovým 
městským divadlem.

DĚTSKÝ DEN S KREJČÍKEM HONZOU V NYMBURCE
POD HRaDBaMI  
28. 5 od 17.00 hodin, Soutěžní stanoviště o ceny, program na 

velkém jevišti, velké nafukovací atrakce, pěna. Vstup do areá-
lu a program ZDARMA. Celodenní permanentka na atrakce  
a stanoviště 100,- Kč.

PÁRTY
30. 5. od 15 do 17 hodin, v Centru pro všechny ve vile Tortuga.
Miniden otevřených dveří neboli párty, tematicky laděné od-

poledne plné naučně-zábavných a výtvarných stanovišť. 

pondělí 1. 5. Zavřeno 
středa 3. 5. Pokračování přednášek cyklu KRÁSNÁ  PaNÍ
pondělí 8. 5. Zavřeno
středa 10. 5. Volná zábava
pondělí 15. 5. Volná zábava
středa 17. 5. DVD z výletů
pondělí 22. 5. Volná zábava
středa 24. 5. Co nám dají stromy
pondělí 29. 5. Volná zábava 
středa 31. 5. Posezení s harmonikou
Pondělí a středa pravidelné cvičení od 13.00  do 13.30 hodin.

Změna programu vyhrazena - změna vždy za oknem KD.
TV květnu bude plán výletů vyvěšen za oknem Klubu důchod-

ců podle autobusů
Výbor Klubu důchodců
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ČaS Na ČaJ 
2. 5. od 14 do 17 hodin, ve velkém sále Obecního domu, k tanci 
a poslechu zahraje  Duo Kettner + Novák, vstupné 30 Kč. 
FESTIVaL MaTEŘINKa 22. ROČNÍK 
5. 5. až 6. 5. od 13.30 hodin, ve Sportovním centru v Nymbur-
ce, pódiová vystoupení mateřských škol, moderuje Jan Kovařík, 
vernisáž výstavy dětských výtvarných prací, prodejní výstava vý-
robců hraček a zařízení pro MŠ, tancování s Promodance, spor-
tovní hrátky, výtvarné dílničky, skákací hrad.
NYMBURSKÝ KOMORNÍ ORCHESTR 
a PĚVECKÝ SBOR CaNZONETTa  
11. 5. od 19 hodin, v kostele sv. Jiljí. Nymburský komorní or-
chestr a PS Canzonetta ze ZUŠ B. M. Černohorského Nymburk, 
koncert v rámci Festivalu B.M.Č. Vstupné na místě 60 Kč. 
RETRO DISKOTÉKa 
12. 5. od 20 hodin, v Obecním domě, zahraje Tomáš Bříza Březi-
na, Petr Kormidelník Krpálek, Radek Havelka, vstupné 90 Kč.
DEN MĚSTa - BITVa U ZBOROVa 
KERENSKÉHO OFENZÍVa 1917
13. 5. od 10 hodin - Slavnostní pochod z Parku Pod Hradbami  
k památníku obětem 1. světové války a 2. národního odboje  
v Parku Hrdinů v Havlíčkově ulici.
10.30 hodin - Pietní akt u památníku.
14 hodin - Komentovaná bojová ukázka českých vojáků v 1. svě-
tové válce na východní frontě v létě 1917 v podání členů klubů 
vojenské historie a DS Hálek v Parku Pod Hradbami.
Upozornění: Pořadatelé upozorňují na zvýšený hluk během bi-
tevní ukázky. Nevhodné pro psy a malé děti.
Po celý den bude k vidění ležení vojáků, dobové zbraně a repliky 
obrněných automobilů.

KONCERT KaPELY ZRNÍ 
19. 5. od 20 hodin, ve velkém sále Obecního domu, turné nové des-
ky Jiskřící, vstupné v předprodeji 290 Kč / v den koncertu 360 Kč. 
W. a. MOZaRT – REQUIEM
21. 5. od 20 hodin, v kostele sv. Jiljí. PS Hlahol a orchestr Gym-
názia Jiřího z Poděbrad a Collegium 2010, vstupné dobrovolné.
MaRTa TÖPFEROVÁ & MILOKRaJ 
a OCHUTNÁVKa VÍN
26. 5., v kapli sv. Jana Nepomuckého, koncert v rámci Festivalu 
B.M.Č., před koncertem možnost ochutnávky českých a fran-
couzských vín od „Sklenka Francie”. Začátek ochutnávky vín od 
18 hodin, koncert bude zahájen ve 20 hodin.
Vstupné 250 Kč včetně ochutnávky / 100 Kč pouze koncert 
VE STÍNU VODÁRENSKÉ VĚŽE
27. 5. od 13 hodin, 10. ročník folkového festivalu v Parku Pod 
Vodárenskou věží, vystoupí Lážo Plážo (Lysá nad Labem), COP 
(Plzeň), Standa Haláček (Sadská) a další. Více informací nalezne-
te na www.stinveze.cz.
DĚTSKÝ DEN V RÁMCI TÝDNE RaDNICE DĚTEM 
31. 5. od 13 do 18 hodin, v rámci týdne Radnice dětem v Parku 
Pod Hradbami, dětské dílničky, divadlo DS Hálek, zdarma.

Celovečerní film vizuálního umělce Tomáše Svobody „Jako z filmu“ 
není o filmu. Nejedná se o esejistickou úvahu o pohyblivém obraze. 
Není komediální historkou z jednoho letního odpoledne. Nelze jej 
vnímat jako záznam pracovního postupu. Není ani převyprávěným 
filmem. A už vůbec není o technologii vzniku filmového záznamu. 
Je o životě. 
       Takže je to vlastně film? Je to experiment, v němž je film ryze 
uměleckým prostředkem. Médium filmu patří ke stěžejním tématům 
v tvorbě Tomáše Svobody. Filmové postupy, dekorace či obsahy se 
stávají součástí jeho instalací, performancí a videí. Svoboda nejprve 
studoval malbu na výtvarných akademiích v Praze a v Karlsruhe. 
Záhy však přešel k volnější tvorbě, v níž se soustředí na několik tema-
tických okruhů – vztah mezi obrazem a slovem, analýzu komerčních 
médií, vliv filmu na moderní společnost či audio/vizuální komu-
nikaci jako takovou. Výsledkem je metoda, kterou sám Svoboda 
označuje souslovím „imagine film“. Ve své tvorbě užívá základních 
prvků filmového jazyka, které v divákově imaginaci konotují další 
představy a významy. Konečné dílo je vždy mentálním konstruktem 
konkrétního diváka. Zároveň se představivost a divácká zkušenost,  
s nimiž Svoboda počítá, stávají nedílnou součástí instalace.

První „ne-film“ v nymburském kině

Kapelu Zrní jste mohli vidět v Nymburce minulý rok na Přístavní 
slavnosti, kde způsobili nadšení u návštěvníků festivalu všech vě-
kových kategorií. Proto jsme se rozhodli je do Nymburka pozvat 
znovu. Tentokrát vám představí nové album Jiskřící, které vzniklo ve 
španělském Madridu, kam kapela odjela dodávkou v letošním roce. 
V dodávce, madridském bytě a nahrávacím studiu strávili společně 
dva týdny. Součástí týmu byl také režisér Tomáš Bláha, který pobyt 
zdokumentoval. Výsledkem natáčení je klip Jiskřící raketa TOTO. 
Nové album je o krizi, o dobrých vlastnostech krize, jde tedy o jis-
křící budoucnost. Horká novinka je na svém prvním turné a vy si ji 
můžete poslechnout v Nymburce 19. května 2017.     

Bc. Iveta Zenklová, NKC

Zrní zajiskří v Nymburce 

        Nymburské kino Sokol uvede umělecké dílo Jako z filmu 28. 5. 
2017 od 19 hodin v kombinaci s dalšími Svobodovými filmovými 
záznamy, které budou umístěny ve foyer kina společně s tematicky 
propojenými artefakty.        Lukáš Kadava, NKC
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1. PO   16.00
USA / animovaný / 88 minut / české znění  / 100,– 
/ přístupný     ODPOLEDNÍ DĚTSKÉ

ŠMOULOVÉ: ZAPOME-
NUTÁ VESNICE
Šmoulinka se vydává na vzrušující a napínavou pouť 
Zakázaným lesem plným kouzelných stvoření, aby 
nalezli tajemnou vesnici dříve, než se to podaří zlému 
kouzelníkovi Gargamelovi.

3. ST                   19.30
koncert / 250,– / 300,– 

LACO DECZI & CELULA 
NEW YORK A FILM JAZZOO
Fenomén Laco naživo v nymburském kině s promítá-
ním filmu Jazzoo z roku 1983. Předprodej vstupenek    
v Café Society Nymburk.

4. ČT            20.00
Angl. / záznam koncertu / 130 minut / 150,–  

DEPECHE MODE LIVE 
IN BERLIN
Záznam koncertu elektronických mágů Depeche Mode 
v rámci turné Delta Machine Tour z roku 2013 v režii 
Antona Corbijna.

5. PÁ / 6. SO      19.00
USA / sci-fi / 136 minut / s titulky / sobota dabing              
/ 120,–  / do 12 let nevhodný

STRÁŽCI GALAXIE Vol. 2
Dobrodružství party superhrdinů, kteří se vydávají až 
na samé hranice kosmu. Strážci se musí naučit držet 
pohromadě a odhalit tajemství rodičů Petera Quilla.

7. NE       19.00
Belgie / drama / 113 minut / s titulky / 90,– / do 12 let 
nevhodný             ART KINO

NEZNÁMÁ DÍVKA
Ambiciózní mladá lékařka jednoho večera po ordinač-
ních hodinách nezareaguje na zvonek u dveří své 
praxe. Ráno se dozví, že neznámá dívka, kterou nepus-
tila dovnitř, byla opodál nalezena mrtvá.

9. ÚT / 10. ST      19.00
Rus. / akční / 89 minut / s titulky / 100,– / do 12 let 
nevhodný 

OCHRÁNCI
Ruská odpověď na Marvelovky? Během studené války 
dostala tajná vojenská organizace „Patriot" za úkol 
vytvořit skupinu superhrdinů, kteří budou chránit svou 
vlast před nadpřirozenou hrozbou.

11. ČT      19.00
SK / drama / 87 minut / slovensky / 80,– / do 15 let 
nepřístupný 

ŠPÍNA 
Film Terezy Nvotové o dospívání citlivé sedmnáctileté 
Leny, jejíž svět se v jediné chvíli rozpadne na kusy, 
když ji znásilní učitel matematiky, doposud sympatický 
muž, kterého platonicky milují všechny spolužačky.

12. PÁ       19.00
Chorvatsko / komedie / 103 minut / s titulky / 100,–         
/ přístupný

MINISTERSTVO LÁSKY
V Chorvatsku zavedli ministersvo pro dohled nad vdo-
vami, které po válečném konfliktu pozbyly právo pobí-
rat důchod. Krešo, biolog v krizi středních let, se tam 
nechá zaměstnat.

13. SO         19.00
do 12 let nevhodný / vstupné dobrovolné

NA SLEPÁKA
Buďte hraví. Přijďte, aniž byste věděli, co se bude pro-
mítat.

14. NE         19.00
Polsko / drama / 124 minut / s titulky / 80,– / do 12 let 
nevhodný                    ART KINO

POSLEDNÍ RODINA
Strhující filmová kronika podle neuvěřitelného skuteč-
ného příběhu prokleté rodiny slavného malíře Zdzisła-
wa Beksińského.

16. ÚT / 17. ST      19.00
Angl. / drama / 89 minut / s titulky / 100,– / do 12 let 
nevhodný

LADY MACBETH
Adaptace dramatu Lady Macbeth Mcenského újezdu 
ruského spisovatele a dramatika Nikolaje Leskova. 
Navzdory manželství z rozumu a bez lásky se svéhlavá 
mladá žena rozhodne určit svůj vlastní osud.

18. ČT    10.00 
ČR / komedie / 85 minut / české znění / 60,– / pří-
stupný                 SENIOR KINO

ŠPUNTI NA VODĚ
Rodinná komedie Jiřího Chlumského o tom, co se 
stane, když tátové chtějí na vodu bez svých drahých 
poloviček.

19. PÁ     19.00
Srbsko / drama / 126 minut / české znění / 90,– / do 
15 let nevhodný                     ART KINO

NA MLÉČNÉ DRÁZE
Emir Kusturica, který za války převáží na oslu mléko 
přes frontovou linii, se zamiluje do krásné Italky 
Moniky Bellucci. Zakázaná láska jim uprostřed války 
přinese řadu nečekaných a nebezpečných dobrodruž-
ství.

20. SO    20.00 
Angl. / dokument / 100 minut / s titulky  / 150,– / pří-
stupný                                      3X M

MATISSE
Výstava Matisse je považována za nejúspěšnější 
výstavu v Tate Modern v celé její historii. Ve filmu reži-
séra Phila Grabského je navíc doplněna o exkluzivní 
záběry z výstavy v newyorské galerii MoMa Henri Ma-
tisse: The Cut-Outs. 

21. NE       16.00
Španělsko / animovaný / 92 minut / české znění / 110,– 
/ přístupný              ODPOLEDNÍ DĚTSKÉ

PŘÍŠERKY POD HLADI-
NOU
Podvodní dobrodružství malé chobotničky a jejích 
přátel za záchranu mokrého domova.

23. ÚT / 24. ST       19.00
USA / sci-fi thriller  / 120 minut / s titulky / 130,– / do 
15 let nepřístupný

VETŘELEC COVENANT
Ridley Scott se vrací do vesmíru, který stvořil kultovní 
sérii. Vesmírná loď Covenant směřuje na vzdálenou 
planetu, která se zdá být neobjeveným rájem. Ve sku-
tečnosti ale rájem opravdu není.

25. ČT              10.00
ČR / komedie / 130 minut / české znění / 60,– / pří-
stupný         SENIOR KINO

ZAHRADNICTVÍ: RO-
DINNÝ PŘÍTEL 
První díl trilogie Zahradnictví režiséra Jana Hřebejka   
a scenáristy Petra Jarchovského, jejíž děj předchází 
oblíbeným Pelíškům.

25. / 26. / 27.    19.00, SO 16.00
USA / dobrodružný / 106 minut / s titulky / sobota 
dabing / 120,– / přístupný         RODINNÉ, PREMIÉRA

PIRÁTI Z KARIBIKU: 
SALAZAROVA POMSTA
Kapitán Johnny Deep, ke kterému se štěstěna obrátila 
zády, se ocitá tváří v tvář bandě smrtících pirátských 
duchů pod vedením strašlivého kapitána Salazara.

28. NE            19.00
ČR / experimentální / 84 minut / 90,– / do 12 let 
nevhodný                     ART KINO

JAKO Z FILMU
Celovečerní film vizuálního umělce Tomáše Svobody. 
Nejedná se o esej o pohyblivém obraze. Není komedi-
ální historkou z jednoho letního odpoledne. Nelze jej 
vnímat jako záznam pracovního postupu. Není ani pře-
vyprávěným filmem. Je o životě.

30. ÚT 19.00
FR / drama / 112 minut / s titulky / 100,– / do 12 let 
nevhodný 

POLINA
Talentovaná baletka Polina tvrdě pracuje a podaří se jí 
dosáhnout pomyslného maxima – je přijata do moske-
vského Bolšoj těatru. Jenže jedna návštěva představe-
ní souboru moderního výrazového tance změní její 
pohled na tanec a na svět.

O VÍKENDECH A VYBRANÝCH PROJEK-
CÍCH ZAJIŠŤUJE OBČERSTVENÍ LUNA 
CATERING
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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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UZÁVĚRKY
ZPRAVODAJE 
2017 

Uzávěrka 
objednávek

Dodání 
podkladů

Vychází

Květen 3. 4. 7. 4. 5. 5.
Červen 9. 5. 12. 5. 1. 6. 
Červenec/srpen 12. 6. 16. 6. 7. 7.
Září 7. 8. 11. 8. 31. 8.
Říjen 11. 9. 15. 9. 5. 10.
Listopad 9. 10. 13. 10. 2. 11.
Prosinec 6. 11. 10. 11. 30. 11.

 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 

Čtvrtek 4. 5. od 19.30 hodin
PETR KOLÁŘ
JEDNOU NEBE ZAVOLÁ
Několikanásobný stříbrný 
Slavík Petr Kolář zavítá do Nym-
burka s komorním akustickým 
koncertem, kde kromě osvěd-
čených hitů Jednou nebe za-
volá, Den, kdy se vrátí láska či 
snad nejznámější Ještě, že Tě 
lásko mám… zazní i písničky 
jeho kolegů i písně méně zná-
mé, průřezově z celé jeho tvor-
by. Cena 290 Kč

Úterý 9. 5. od 16.30 
do 18.30 hodin
INSPIRATIVNÍ KAVÁRNA
Diskuze na téma: Každý jsme 
jiný - ví o tom školy?
Jak se od sebe liší mateřské 
a základní školy? Jaké jsou 
požadavky rodičů na základní 
školu? Máte-li tyto či další 
otázky, přijměte pozvání na 
diskuzi s Doc. RNDr. Janou 
Strakovou, Ph.D. Zdarma

Čtvrtek 11. 5. od 8.30 
a 10.00 hodin 
TAJEMSTVÍ ZLATÉHO ROUNA
Dopolední pohádka pro ško-
ly a školky. Produkce: Divadlo 
Nymburk s.r.o. Cena 60 Kč

Sobota 13. 5. do 14.30 hodin
TAJEMSTVÍ ZLATÉHO ROUNA
Divadelní zpracování pohádky 
s písničkami.
Pohádka na motivy báje  
O zlatém rounu přináší dobro-
družný příběh o jeho získání. 
Scénář a režie: Petr Pištěk. 
Cena 60 Kč 

Úterý 16. 5. od 19.30 hodin
BOŽSKÁ SARAH - A
Komorní komediálně ladě-
ná hra o několika dnech 
na sklonku života herečky 
Sáry Bernhardtové, legendy 
francouzského divadla, ve 
společnosti jediného muže 
- oddaného tajemníka Ge-
orgea Pitoua. Groteskní i jí-
mavé rozhovory již nemohou-
cí a nemocné herečky  
s tajemníkem, který trpělivě 
snáší její rozmary i hašteři-
vost, otevírají nejen poutavý 
pohled na svět přelomu 19.  
a 20. století, ale především do 
osamělé duše velké osobnosti 
světového divadla. Režie: Ali-
ce Nellis Produkce: Divadlo 
Kalich. Hrají: Iva Janžurová, 
Kryštof Hádek / Igor Orozovič
Cena 450 Kč

Sobota a neděle 20. a 21. 5.
10.00 a 15.00 hodin
SHOW TANEČNÍ ŠKOLY 
EASY DANCE 2000
Vystoupení taneční školy Easy 
Dance 2000. Cena 120 Kč

Pátek 26. 4. od 18.00 
a 10.00 hodin
TANEČNÍ KALEIDOSKOP 2017
Vystoupení žáků tanečního 
oboru ZUŠ B.M. Černohorské-
ho Nymburk v choreografii 
paní učitelky Dany Horákové.
Spolupráce:  žáci a učitelé hu-
debního oboru. 

Neděle 28. 5. od 14.00 hodin
AKADEMIE

Vystoupení dětí ze zájmových 
kroužků. Prodej vstupenek 
pouze na místě před začát-
kem akce! Dům dětí a mládeže 
Nymburk. 
Cena 50 Kč, dítě zdarma

ČERVEN 2017
● HVĚZDA (hraje Eva Holu-
bová) - 3. 6. 2017
● A/ Teď ne! - 4. 6. 2017
● CABARET - natáčení televiz-
ního pořadu
● Inspirativní kavárna
● Prodej ABONMÁ 2017/2018
● Prodej KOMEDIE3
 

Více informací na  
www.divadlonymburk.cz

Hálkovo Městské divadlo,
Tyršova 5, 

288 02 Nymburk

POKLaDNa   
325 512 253

 TišTěno na 
recyklovaném 

papíru



angličtina   -   němčina   -   ruština   -   francouzština   -   italština   -   španělština 

                                                 JAZYKOVÁ ŠKOLA
                             LINGUA EFFECT NYMBURK

Těšit se můžete na: 
 konverzační lekce / zajímavé okruhy slovní zásoby / gramatické „nalejvárny“ / drilové procvičování /

paměťové techniky / procvičování pro neúspěšné maturanty / jazykové zkoušky nanečisto/ 
hry v angličtině pro děti  a mnoho dalších

LETNÍ KURZY 2017  ÚPLNĚ V NOVÉM !
POSKLÁDEJTE SI SVŮJ LETNÍ KURZ 

Z JEDNORÁZOVÝCH LEKCÍ !

Zaplaťte vždy jen jednu hodinu  
a vyberte si  pouze to téma, které 
chcete absolvovat !  

   WWW.LEKOL.CZ                                                kurzy@lekol.cz                                                 776 357 587    

Témata lekcí vybírejte a zároveň si rezervujte 
místo on-line. Vše rychle a jednoduše na našich 
webových stránkách. 


