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Vážení čtenáři, tento měsíc to bude již deset let 
od dokončení a  kolaudace novostavby podni-
katelského inkubátoru v Nymburce, který je po 
celou dobu jednou s příspěvkových organizací 
našeho města. Co tomu předcházelo?

Když mě v  roce 2004 tehdejší starosta 
města pan Ladislav Kutík oslovil s dotazem, zda 
by bylo ekonomicky reálné vybudovat v  rámci 
dostupných evropských dotačních titulů v Nym-
burce podnikatelský inkubátor a vytvořit tak ze-
jména pro začínající podnikatele v  našem regi-
onu vhodné podmínky pro jejich rozvoj, tak jsem 
tuto výzvu přijal. V té době totiž nebylo obvyklé, 
aby města provozovala podnikatelské inkubá-
tory. Zásadní podmínkou a  předpokladem bylo 
získání dotace na 75 % realizačních nákladů ze 
strukturálních fondů EU. To se podařilo.

Důležitým aspektem celého záměru bylo 
správné zadání objektové soustavy do zpraco-
vání stavebního projektu, především převažu-
jící plochy výrobní haly a vedle kancelářských 
prostorů také zázemí pro pořádání seminářů, 
konferencí i malých pracovních porad. Rychlé 
zaplnění disponibilních ploch však také vedlo 
k nutnému odmítání nových zájemců, zejména 
z  řad jednotlivců, k  přípravě a  realizaci svých 
podnikatelských plánů. Proto jsme v  závěru 
roku 2014 vytvořili coworkingové centrum ur-
čené pro samostatnou práci či spolupráci osob, 
ve sdíleném prostředí plně vybaveného kance-
lářského pracoviště včetně rychlého internetu, 
a to za výhodných finančních podmínek. 

Závěrem rád konstatuji, že záměry for-
mulované před deseti lety, a to včetně ekono-
mické soběstačnosti, se nám podařilo zcela na-
plnit a podnikatelský inkubátor nadále přispívá 
ke kultivaci podnikatelského prostředí města 
a  regionu, ale jistě také k pozitivní prezentaci 
města navenek. Ing. Milan Mach, ředitel PIN

Jednání bohužel ale nepřineslo žádný výsle-
dek a bylo odročeno na 27. 2. 2018 ve 13 h. Dů-
vod odročení byl ten, že firma AZOS CZ s.r.o. 
k 1. 1. 2017 provedla tzv. proces přeměny, což 
znamená, že tato společnost se rozdělila na 
dvě nástupnické firmy a  to: na 1) Colegium 
Reality s.r.o. a  na 2) Colegium Invest s.r.o. 
Firma AZOS CZ s.r.o. ale nezaniká, bude exis-
tovat dál, bude to ale jen „prázdná schránka“. 
Na společnost č. 1 přešly veškeré nemovitosti 
i movité věci, které vlastní firma v Nymburce, 
a  na společnost č. 2 dluhy společnosti AZOS. 
Ve všech třech společnostech (světe div se) je 
jediným společníkem Petr Šimák. Aby toho ne-
bylo málo, tak se společnost č. 2 přejmenovala 
na Automotive Painting Partners s.r.o. a spo-
lečníky se zde stali kromě Petra Šimáka, který 
stejně vlastní ve svých rukou většinový podíl 
(55 %) také Vojtěch Šimák a Petr Linhart. 

Předmětem činnosti společnosti č. 1 (Co-
legium Reality s.r.o.) je pronájem nemovitostí, 
bytů a  nebytových prostor, předmětem čin-
nosti společnosti č. 2 (nově pojmenované Au-
tomotive Painting Partners s.r.o.) je galvanizér-
ství, smaltérství a předmětem činnosti společ-
nosti č. 3 (tedy nezaniklé společnosti AZOS CZ 
s.r.o.) je opět galvanizérství, smaltérství a čin-
nost účetních poradců, vedení účetnictví, ve-
dení daňové evidence. Kromě společnosti č. 1 
mají všechny ostatní společnosti stejné sídlo ve 
Štěpánské 539 (mimo jiné stejně jako AUREL 

CZ s.r.o. – další společnost vlastněná Petrem 
Šimákem). Na této adrese sídlí dalších 22 firem. 

Proč všechny tyto složité manévry pan Ši-
mák dělá? To se můžeme jen domnívat, protože 
logicky: on sám nám to neřekne. Můžeme se 
tak domnívat, že třeba jedna jeho firma, která 
pronajímá nemovitosti a  zároveň na ni přešly 
všechny nemovitosti v  Nymburce, pronajme 
jiné jeho firmě areál v Nymburce - tedy novému 
(i když jen podle jména) provozovateli katafo-
rézní linky Automotive Painting Partners a ten 
jelikož bude „jen nájemcem“ nemusí již řešit 
za „majitele“ stavební povolení a  jiná povo-
lení vztahující se k pronajatým nemovitostem 
a může vesele vyrábět smrad nesmrad, povo-
lení, nepovolení. 

Pokud se v  tomto výše uvedeném někdo 
snad nevyzná, nechť si nepřipadá mdlý na du-
chu. Sám krajský soud se nedovedl zorientovat 
ve výše uvedených přeměnách a řízení je odro-
čeno právě proto, abychom určili, jak se vlastně 
propříště bude jmenovat žalovaný… Ano, nejde 
o vtip, to je bohužel česká realita…

Adriena Gabrielová, 
místostarostka města

Nejen město Nymburk, ale i  některé obce na 
území ORP Nymburk mají zpracovaný digitální 
povodňový plán a nově i vybudovaný varovný 
a výstražný systém ochrany před povodněmi. 
Tento systém lze rovněž využívat jako městský 
rozhlas. Město v tomto případě čerpalo dotaci 
z Operačního programu životní prostředí. 

V říjnu 2016 byl zpracován digitální povod-
ňový plán pro město Nymburk a některé obce 
na území ORP Nymburk. Zpracovatelem byla 
společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba 
a.s., za celkovou cenu 1 347 940 Kč vč. DPH. 
V souvislosti s vypracováním těchto digitálních 
povodňových plánů pro město a ORP Nymburk 
– obce Jíkev, Kovanice, Netřebice a  Seletice, 
proběhla v  lednu 2018 realizace lokálních va-
rovných, výstražných systémů ochrany před 
povodněmi. Celková cena zakázky byla sta-
novena na 14 444 325 Kč vč. DPH a provedla 
ji společnost Colsys, s.r.o., Kladno – Dubí. Od 
31.  1. 2018 probíhá zkušební provoz, který je 
plánován do 15. 4. 2018. 

Za účelem realizace projektu Zpracování di-
gitálního povodňového plánu pro město Nym-
burk a území ORP Nymburk a vybudování va-
rovného a výstražného systému ochrany před 
povodněmi pro město Nymburk, čerpá dotaci 
město v celkové maximální výši 9 385 271 Kč 
v rámci Operačního programu životní prostředí 
(prioritní osy 1 – Zlepšování kvality vod a sni-
žování rizika povodní, specifického cíle 1. 4. 

– Podpořit preventivní protipovodňová opat-
ření). Udržitelnost projektu je po dobu 5 let. 

Díky tomuto systému je zajištěno základní 
ozvučení určitých oblastí prostřednictvím ven-
kovních bezdrátových akustických jednotek. 
Ty slouží pro přenos varovných informací oby-
vatelům v  případě ohrožení povodněmi. Sys-
tém umožnuje kontrolovat výšku vodní hladiny 
a v případě zvýšení neprodleně informuje do-
tčené orgány a následně i varuje ohrožené oby-
vatele. Také je možné předpovídat nebezpečí 
plynoucí z vodního toku, a tak snížit materiální 
škody a chránit zdraví a životy obyvatel. Sou-
časně lze systém také využít jako bezdrátový 
městský rozhlas.  Petr Černohous

Slovo 
úvodem

Město Nymburk a území 
ORP Nymburk mají nový 
varovný a výstražný 
systém proti povodním

Dotační program 
pro rok 2018
Město Nymburk bude i v roce 2018 pokračovat 
v dotačním programu na opravu a údržbu vněj-
šího vzhledu budov v městské památkové zóně, 
který byl poprvé vyhlášen v  roce 2017. Cílem 
programu je motivovat vlastníky domů v centru 
města k investicím, které jsou kvůli památkové 
ochraně fi nančně náročnější než v jiných lokali-
tách. Podpořeny budou akce, které zlepší vnější 
vzhled budov – jde například o  opravy fasád, 
střech či výměnu oken. V  tomto případě mo-
hou žadatelé získat maximálně 200 000 korun. 

Město podpoří i stavebně-historický či restaurá-
torský průzkum, a to maximální částkou 30 000 
korun. V  roce 2018 budou moci o podporu žá-
dat i majitelé nymburských kulturních památek, 
které se nacházejí mimo městkou památkovou 
zónu. Finanční podpora může být poskytnuta 
pouze na akce realizované a dokončené v letoš-
ním roce. Zájemci o dotaci mohou podávat své 
žádosti v době od 20. 2. do 30. 6. 2018. Podmínky 
žádosti na získání příspěvku jsou uvedeny v Pra-
vidlech programové dotace. Pravidla a formuláře 
žádosti lze nalézt na webových stránkách města 
(Záložka Dotace na opravu budov v MPZ). 
www.mesto-nymburk.cz/index.
php?sekce=2&idO=74

Petr Černohous, Markéta Tomčíková

V roce 2018 dojde 
ke změně cen tepla
Dodavatel tepla pro Nymburk, společnost 
Thermoservis, informovala město o úpravách 
cen tepla pro rok 2018. Společnost pro letošní 
rok oznámila navýšení cen tepelné energie 
od 1.1.2018, a  to o  2,2 procenta. V  roce 2018 
bude platit cena 460 Kč za 1 GJ, namísto le-
tošních 450 Kč za 1 GJ. Včetně 15 % sazby DPH 
to znamená 529,00 Kč/1 GJ namísto letošních 
517,50 Kč/1 GJ. Ceny tepelné energie vyrobené 
ze zemního plynu v roce 2018 zůstávají prak-
ticky na stejné úrovni jako v roce 2017. 

(pce)

Městská policie
Poškodil parkovací automat
Svérázným způsobem se rozhodl oslavit brzký 
příchod nového roku mladík, pohybující se po 
ulici Na Rejdišti. Obsluha kamerového sys-
tému si 31. 12. 2017 ve 20.04 hod. všimla, že 
do otvoru v parkovacím automatu vhodil zapá-
lenou petardu, jejíž výbuch parkovací automat 
vážně poničil. Po pachateli, který se po městě 
pohyboval se skupinkou dalších mladých 
osob, začala okamžitě pátrat hlídka městské 
policie. Strážníci pachatele našli v nedalekém 
Parku Pod Hradbami a  zjistili také totožnost 
svědků výbuchu. Mladý muž teď čelí podezření 
ze spáchání trestného činu poškození cizí věci.

Strážníci přistihli opilého řidiče
V  brzkých ranních hodinách 7. 1. 2018 při-
jala služebna městské policie informaci, že 
kolem restaurace Skleník opakovaně rychle 
jezdí osobní automobil s  hlasitě puštěnou 
hudbou. Strážníci po příjezdu na místo vy-
zvali řidiče podezřelého vozidla k  prokázání 
totožnosti a  k  dechové zkoušce, protože do-
tyčný byl evidentně pod vlivem alkoholu. De-
chovou zkoušku odmítl, ale po příjezdu hlídky 
PČR už „s dýchnutím“ souhlasil. Naměřených 
2,67 promile alkoholu v dechu znamená pode-
zření ze spáchání trestného činu ohrožení pod 
vlivem návykové látky.

Tomáš Řehák, vrchní strážník MP

Technické služby
S nástupem nového roku Technickým službám 
města Nymburk začala úklidová povinnost po 
vánočních svátcích. Koncem minulého roku 
provedly TS mimořádné svozy komunálního 
odpadu, a  to ve dnech 22. a  29. 12. 2017. Do 
akce se zapojilo i  nové svozové auto. Mimo-
řádný svoz papíru byl proveden 23. 12. Z  dů-
vodu vandalismu muselo být doplněno 6 kusů 
odpadkových košů a  mimořádný svoz odpad-
kových košů rozmístěných po městě byl pro-
veden ve dnech 24. a 26. 12. 2017.

První den v  novém roce Technické služby 
uklidily centrum města a vlakové nádraží. Dále 
se věnují svozu vánočních stromků, kterých 
během 10 dnů v  tomto roce zlikvidovaly již 
10 tun a začaly demontovat vánoční výzdobu. 
Před separačním dvorem bylo posíleno sběrné 
místo o 5 ks kontejnerů. Stále pokračuje i pře-
kládka chodníku Na Bělidlech, úpravě cestiček 
lomovým kamenem na hřbitově v  Nymburce.  
Opraveny byly herní prvky na dětském hřišti 
Nezlobiště a  také zaměstnanci TS odklízí listí 
ve městě a  provádí prostřihy stromů a  keřů 
v  ulicích 28. 10., 2. 5., Husova, Komenského 
a  Hálkova. Rovněž frézují pařezy na území 
města Nymburk. 

S ohledem na dosavadní vývoj počasí není 
nutné nasazovat zimní techniku, provádí se 
pouze posyp mostků a  je držena nepřetržitá 
pohotovost.

V současné době TS posilují sběrná místa 
o 1 100 l nádoby na tříděný odpad, a to v loka-
litě sídliště Jankovice a před poliklinikou v ul. 
Okružní. V  tomto trendu navyšování budou 
technické služby  pokračovat po celý rok 2018.    

Martin Netolický, 
ředitel TS Nymburk

Víte o závadě ve 
městě? Nahlaste ji!
Počátkem října 2017 město spustilo zkušební 
provoz mapové aplikace HLÁŠENÍ ZÁVAD, kte-
rou mohou občané využít k nahlášení jakýchko-
liv nedostatků ve městě. Může se jednat o různé 
opravy, nesvítící lampu, černou skládku, dopl-
nění mobiliáře (koše, lavičky atd.), úpravu ze-
leně (stromy, tráva) či díru v chodníku. 

Mapová aplikace HLÁŠENÍ ZÁVAD se 
osvědčila jako praktický nástroj komunikace 
s občany a městskými institucemi, a proto její 
fungování bude zachováno i v  roce 2018. Bě-
hem tříměsíčního zkušebního provozu bylo 
přijato celkem 174 záznamů, z  čehož 92 po-
žadavků bylo předáno k  vyřešení Technickým 
službám a   82 řeší přímo městský úřad. Vy-
řešeno bylo celkem 123 podnětů a  nyní je 35 
hlášení v řešení. Návrhů na vylepšení ve městě 
přišlo 12 a  bude o  nich diskutováno zejména 
při přípravách investic. Zneužívání či nevhodné 
příspěvky se vyskytly zcela minimálně, čehož 
si velmi vážíme. Pouze 3 záznamy byly zrušeny 
z důvodu neadekvátnosti. 

Na webových stránkách města i  na webu 
Technických služeb lze nalézt odkaz přímo do 
aplikace. Pro využití aplikace je třeba stan-
dardní webový prohlížeč a  lze ji spustit i  na 
chytrém mobilním telefonu. Lidé tak snadno 
vyfotí a ihned z místa odešlou informace o zá-
vadě včetně fotografie. Hlášení je po předání 
vidět na mapě s příslušným barevným rozliše-
ním (přijato, v řešení, vyřešeno).

Petr Černohous

Veřejnost je zvána 
na zasedání 
zastupitelů 2018
Zastupitelé města Nymburk budou zasedat 
i v letošním roce na veřejných jednáních v ma-
lém sále Obecního domu v Nymburce vždy ve 
středu od 16 hodin, a to v těchto termínech:
28. 2. / 25. 4. / 20. 6. / 19. 9. / 5. 12. 2018
Občané mají možnost sledovat zasedání zastu-
pitelstva i pohodlně z domova on-line, prostřed-
nictvím webu města. (pce)

Už žádný AZOS, 
ale Automotive 
Painting Partners!

Varovný a výstražný 
systém proti povodním

16. ledna se konalo 
na Krajském soudu 
v Praze odvolací řízení 
žalobce města Nymburk 
proti žalovanému 
AZOS CZ, s.r.o., ve věci 
zdržení se nadměrného 
obtěžování zápachem 
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Na tyto tři varianty je zpracovávána ana-
lýza s  odhadem finančních nákladů, časové 
náročnosti a možných rizik. Na skutečný stav 
stávající konstrukce a možná či nemožná vý-
chodiska se může přijít až po vynaložení pod-
statné části investice. Žádná z uvedených tří 
možností neumožní zprovoznit lávku v  prů-
běhu roku 2018. Znovuzprovoznění sanované 
stávající lávky by bylo možno předpokládat 
v  průběhu roku 2019, vyprojektování a  do-
končení realizace nové lávky nejdříve v  roce 
2020.
4. Proto bylo neprodleně zahájeno jednání s pro-
jektanty o možnostech osazení provizorní lávky 
pro pěší z boku na konstrukci silničního betono-
vého mostu, případně samostatně stojící.
5. K překonání Labe lze nyní využít hydroelek-
trárny a železničního mostu, v případě potřeby 
se o zimní údržbu obojího postarají Technické 
služby Nymburk. 

Občané mohou využít k  překonání Labe 
autobusovou dopravu mezi zastávkami Nym-
burk, Zálabí PVT a Nymburk, Náměstí. Od 15. 1. 
2018 je zavedena doprava zdarma mezi těmito 

zastávkami. Autobusy vydávají nulový tarif 
cestujícím od 18 do 70 let (70 a více – zdarma 
všude). Jen ze Zálabí jede v  průběhu dne od 
březnové integrace 45 spojů. Opačným smě-
rem se jedná o stejně vysoký počet spojů. Ně-
které spojem zajišťovány i nízkopodlažními au-
tobusy, které jsou v jízdním řádu označeny iko-
nou invalidního vozíčku. Kompletní jízdní řády 
všech linek jsou dostupné na webu města a na 
Facebooku města. 

Od ledna 2018 město proplácí jízdné žá-
kům a  studentům. Nárok na proplacení jízd-
ného mají žáci a  studenti nymburských škol 
s trvalým bydlištěm na Zálabí. Proplacení bude 
probíhat na základě předložení žádosti a v pří-
padě studentů také potvrzení o  navštěvování 
střední školy v Nymburce. Ekonomický odbor 
bude vyplácet finanční prostředky bezhoto-
vostně na základě předložení polovičního ku-
ponu pro dítě do 15 let (měsíční 150 Kč, čtvrt-
letní 380 Kč) nebo plnocenného kuponu (mě-
síční 300 Kč, čtvrtletní 760 Kč). Prodej kuponů 
je zajištěn u dopravce OAD Kolín, s.r.o., provo-
zovna Nymburk, Dopravní 1717 a v pokladnách 
ČD. Děti se díky tomuto kuponu mohou pohy-
bovat autobusy po celém městě bez jakýchko-
liv omezení. Proplácení bude probíhat zpětně 
na konci pololetí. Formulář žádosti bude dopl-
něn na webových stránkách města.

Případné podněty na doplnění spojů mů-
žete zasílat na e-mail: tiskovy.nbk@gmail.com, 
ty budou následně projednány s dopravcem.

(red)

Po jednáních se specialisty na mostní kon-
strukce, Ředitelstvím silnic a  dálnic (ŘSD), 
Krajskou správou údržby silnic (KSÚS), Stře-
dočeským krajem a Policií ČR. 

1. Bez kompletní diagnostiky a sanace stávající 
lávky ji nelze zprovoznit. Již v den události v Tróji 
jsme diskutovali o  možnosti zátěžové zkoušky. 
Stručně řečeno, vzhledem k  charakteru kon-
strukce nelze ani zátěžovou zkouškou riziko ná-
hlého kolapsu zcela vyloučit. A to ani v následu-
jících dnech poté, co by byla provedena. V r. 2013 
byla provedena zatěžovací zkouška v Troji, para-
metry průhybů vyšly dle normy a  výsledkem 
bylo, že je vše v pořádku. Ale nebylo. U zatěžo-
vací zkoušky není možno v  současnosti stano-
vit účinnost, protože se neví, zdali jsou všechna 
předpínací lana v pořádku.
2. Neexistuje možnost souběžného obousměr-
ného provozu motorové dopravy na kamen-
ném mostě a pohybu pěších po jeho stávajících 
chodnících. Domníváme se, že byla prověřena 
všechna možná související opatření. V daných 
rozměrech stavby takový bezpečný provoz ne-
lze zajistit. Největším úskalím jsou zejména 
čtyři pilíře, které zasahují do mostního chod-
níku a zužují jej na neakceptovatelný rozměr.
3. Mít v Nymburce znovu v provozu lávku pro 
pěší lze v zásadě docílit třemi způsoby:
A.  postupnou podrobnou diagnostikou spojenou 

se současnou opravou lávky dle zpracované pro-

jektové dokumentace, v  této variantě se předpo-

kládá využití stávajícího nosného systému a nelze 

vyloučit riziko, že při diagnostickém průzkumu se 

objeví skryté závady (zkorodovaná nosná lana), 

předpokládaná zbytková životnost lávky je cca 

15 let při předpokládané celkové životnosti, která 

je odhadována na 50 let od její výstavby, 

B. celkovou podrobnou diagnostikou stávající 

konstrukce lávky, její oprava a  zesílení instalací 

dodatečného nosného systému z boku lávky (stá-

vající podélný profil lávky by musel být ponechán), 

řešení minimálně 2× dražší, než v prvním případě. 

Lávka i po tomto rozšíření bude trpět neduhy stá-

vající lávky, nemožností zřízení cyklostezky, ná-

ročnou zimní a  letní údržbou, nutná bude trvalá 

kontrola a  údržba těsnění příčných spár mezi 

segmenty, 

C. demolicí stávající lávky a  výstavbou lávky 

nové na stejném místě (podélný profil lávky by tak 

mohl být optimalizován stejně jako příčné uspořá-

dání). Pochopitelně nejdražší řešení, ale toto řešení 

by umožnilo vybudovat bezpečnou cyklostezku 

přes řeku Labe a hlavně by zde byla garantována 

bezpečnost. Rámcovou studii, jak by mohla nová 

lávka vypadat, bychom mohli obdržet v  březnu 

2018. Životnost nosné konstrukce lávky bude na-

vržena dle současných požadavků, tj. 100 let.

Pěší cesta ke 
Kauflandu byla 
upravena
Vyšlapanou cestou za prodejnou Lidl na Zálabí 
si řada lidí pěšky i na kole již několik let zkra-
cuje cestu k sousednímu Kauflandu. Cestička 
vyšlapaná v  travnatém povrchu byla vždy po 
dešti rozbahněná a  místy zůstávaly stát i  ka-
luže vody. Pozemky, přes které tato zkratka 
prochází, jsou ve vlastnictví společnosti Lidl 
Česká republika, v.o.s., která se doposud za-
bývala celkovou modernizací jejich prodejny 
a  také rozšířením směrem k  této pěšině. Do-
hoda s městem o kultivaci této cesty byla tedy 
do finálního zpracování jejich záměru proble-
matická. Nyní je návrh ve fázi konkrétní sta-
vební studie a  jeho součástí je i  nová zpev-
něná cyklopěší cesta podél západní hranice 
pozemku. Město prozatím dohodlo ales-
poň dočasnou úpravu této cesty válcovaným 
štěrkem. Úpravu provedly Technické služby 
města Nymburk s  celkovými náklady kolem 
20 000 Kč. Předpokládáme, že cesta zůstane 
v takto dokončeném stavu do zahájení stavby 
v roce 2019 nebo 2020. Během přestavby no-
vého Lidlu bude nutné tento průchod dočasně 
uzavřít. Nová cesta bude z  asfaltu nebo pří-
padně z betonové dlažby.

Jan Ritter, místostarosta města

Novoroční 
ohňostroj 2018 
Město Nymburk společně s  Nymburským kul-
turním centrem uspořádalo pro občany již tra-
diční novoroční ohňostroj. Ten byl k vidění 1. 1. 
2017 od 18 hodin na Ostrově. Nymburáci mají 
vyzkoušený krásný výhled od hradeb nebo 
z ulice Na Přístavě a Na Fortně. Okolo stovek lidí 
se přišlo rozloučit se starým rokem a přivítat ten 
nový touto patnáctiminutovou show k přivítání 
nového roku 2018.  Petr Černohous

Rekonstrukce 
kaple sv. Jana 
Nepomuckého 
pokračuje
Město v prosinci dokončilo další etapu rekon-
strukce kaple sv. Jana Nepomuckého. Cílem 
této etapy bylo odvlhčení spodní části stavby 
(základy a  navazující zdivo), zajištění static-
kých poruch zdiva, terénní úpravy a s tím spo-
jené odvodnění stavby do dešťové kanalizace 
a  instalace venkovního osvětlení v  chodníčku 
okolo kaple. Zhotovitelem byla firma Building 
agency, s.r.o. z Kolína a celková cena díla byla 
1,6 mil Kč. Doposud město do kaple investo-
valo přes 11 mil. Kč a nyní zbývá poslední etapa, 
obnova interiérů. Stavební práce probíhaly 
v souladu s památkáři, jelikož se jedná o kul-
turní památku zapsanou v Ústředním seznamu 
nemovitých kulturních památek ČR a navíc na-
cházející se v  památkově chráněném území - 
Městské památkové zóně Nymburk.

Petr Černohous

Město Nymburk 
podpořilo Domácí 
hospic Nablízku
Město Nymburk finančně podpořilo Domácí 
hospic Nablízku. Rada města (v prosinci 2017) 
schválila žádost o  poskytnutí finančního pří-
spěvku pro Domácí hospic Nablízku, z.ú., ve 
výši 28 800 Kč. Pracovníci hospicu poskyto-
vali v loňském roce své služby 2 klientům z na-
šeho města. Cílem domácí hospicové péče je 
zajistit komplexní podporu umírajícím lidem 
a jejich rodinám nebo pomoc s nevyléčitelným 
onemocněním. Umožňuje tedy klientům dů-
stojné umírání doma v  přirozeném prostředí. 
Domácí hospic podporuje a pečuje i o  rodinu, 
pro kterou je obvykle péče o umírajícího velmi 
náročná. V  rámci této péče je poskytována 
i služba odborného sociálního poradenství. Na 
sociální poradnu se obrací řada občanů, včetně 
občanů ORP Nymburk (zaznamenáno bylo 
37 kontaktů od občanů města Nymburk). Po-
radenství se zejména týká konečné fáze života 
a  oblasti návazných zdravotních nebo sociál-
ních služeb.

Petr Černohous

Nová garážová 
vrata záchranné 
služby
V polovině ledna byla dokončena výměna ga-
rážových vrat na záchranné službě v Obecním 
domě. Záchranáři už několik let volali po no-
vých a spolehlivých vratech, které za žádných 
okolností neselžou. V loňském roce byly jejich 
výzvy vyslyšeny a došlo i na realizaci. Stavební 
práce spočívaly v  demontáži stávajících 2 ks 
garážových vrat, (ekologické likvidace, nátěru 
špalet fasádní barvou, začištění a stěrky), do-
dání a  montáž 2 ks garážových sekčních vrat 
o velikosti 3000 × 3000 mm. Každá vrata mají 
jednu prosklenou sekci a levé navíc mají inte-
grované dveře s  nízkým prahem, průmyslový 
pohon pro minimálně 25 otevření za den, nou-
zový akumulátor pro případ výpadku proudu, 
zajištěni před uzavírací hranou. Náklady na de-
montáž a montáž obou vjezdů jsou 141 600 Kč 
bez DPH. Od 1. 2. dojde k  doplnění záchran-
ného vozového parku o nové vozidlo. Na nym-
burské služebně tak bude v důsledku toho na-
výšen i počet záchranářů.

Pavel Fojtík, starosta města

Reprezentační ples města 
Nymburk 2018 roztančil 
všechny přítomné

První miminko 
roku 2018 
První miminko narozené v letošním roce v nym-
burské porodnici, Filip Valuš, ve čtvrtek 3. 1. 2018 
společně s maminkou Zuzanou Valušovou přiví-
tal svou první ofi ciální návštěvu. Do porodnice 
za nimi přišly jednatelka nemocnice Ing. Alena 
Havelková a  místostarostka města Nymburk 
Mgr. Adriena Gabrielová, aby mamince pogratu-
lovaly a obdarovaly ji hračkami, dečkou a oble-
čením pro Filípka, a zároveň popřály především 
hodně zdraví. Doprovodili je vedoucí lékař novo-
rozeneckého oddělení MUDr. Radomír Pavluv, 
lékařka, která chlapečka na Nový rok přivedla na 
svět, MUDr. Kateřina Münzbergerová a  vrchní 
sestra gynekologicko-porodnického oddělení, 
Dana Kohoutová.  Pavlína Stránská

Informace a aktuální 
stav řešení situace 
nymburské pěší lávky 
a přechodu přes Labe

Pěší lávka zůstane 
prozatím uzavřena

Téměř čtyři sta lidí včetně účinkujících se ba-
vilo v  pátek 12. 1. na Reprezentačním plesu 
města Nymburk. Všechny hosty nejprve při-
vítali organizátorka akce – ředitelka Nymbur-
ského kulturního centra, Bc.  Iveta Zenklová 
a starosta města Nymburk, PhDr. Pavel Foj-
tík. Po zahajovacím předtančení standard-
ních tanců se doslova přeplnil velký sál ta-
nečními páry hostů, kterým k  tanci a  posle-
chu hrál Big Band Relax z  Mladé Boleslavi. 
O příjemnou hudbu v malém sále se celý ve-
čer starala kapela Trioda a od 23 hodin večer 
DJ Puldis se svou diskotékou. Hosté si mohli 
během večera vyhrát zajímavé ceny nebo se 
vyfotit ve fotokoutku a hned si odnést i vytiš-
těnou fotografii.

Petr Černohous
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Předtančení standardních tanců Fotografie z plesu města

Big Band Relax Mladá Boleslav
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KRÁTCE Z MĚSTA AKTUALITY 



Svým obyvatelům nabízí bydlení v  samostat-
ných bezbariérových bytech, vybavených mo-
derní kuchyňskou linkou s  kvalitními spotře-
biči, prostornou koupelnou s  velkým sprcho-
vým koutem a praktickým sedátkem. Všechny 

byty mají balkóny, nebo terasu s krásným vý-
hledem do přírody a  na řeku. Součástí domu 
je chráněná zahrada s  parkovou úpravou 
a  prostorné parkoviště. Obyvatelům je k  dis-
pozici společenská místnost s  knihovnou, 
kde probíhají společná setkání a aktivity oby-
vatel. Hlavní myšlenkou tohoto projektu je 

zabezpečit kvalitní a bezpečné bydlení pro své 
obyvatele, kteří mohou žít plně samostatným 
životem a v případě potřeby využívat profesio-
nální pečovatelské a zdravotní služby.

Centrum sociálních a zdravotních služeb Po-
děbrady, o.p.s. získalo v  domě moderní zázemí 
pro nový denní stacionář, který v Nymburce do-
posud chyběl. Součástí je i  špičkově vybavené 
centrum osobní hygieny pro lidi se sníženou po-
hyblivostí. Široké veřejnosti je v domě k dispo-
zici jógové studio s krásným sálem s výhledem 
do přírody a terasou v úrovni korun stromů, kde 
pravidelně probíhají lekce jógy, meditační semi-
náře, ale i  rekondiční a rehabilitační cvičení. Ve 
velice krátké době si studio získalo velkou ob-
libu, a to i díky kvalitnímu týmu lektorů. V těchto 
dnech se v domě otevírá nové Fyzioterapeutické 
a masážní studio, jsou dokončovány prostory pro 
pedikúru a kadeřnictví. 

Další sál v přízemí určený pro veřejnost ožil 
již několikrát v minulém roce. Velice milé akce 
proběhly i  díky vystoupení šikovných dětí ze 
Základní školy Tyršova. Pro letošní rok se při-
pravují pravidelné přednášky, hudební a diva-
delní akce. Podrobnosti a termíny naleznete na 
www.labsketerasy.cz .

Radek Formánek

Tříkrálová 
sbírka
V prvních týdnech 
nového roku proběhla 
v Nymburce a okolních 
vesnicích a městečkách 
sbírka pořádaná Charitou 
České republiky 

Tři králové navštívili spoustu domovů a potěšili 
mnoho lidí zazpívanou koledou My tři králové. 
Domy a byty pak označili třemi písmeny a leto-
počtem. Ona tři písmena K+M+B+2018 psaná 
posvěcenou křídou na dveře domů a bytů zna-
menají latinsky Christus mansionem benedicat 

– Kristus ať požehná tomuto příbytku a právě 
Boží požehnání Tři králové do vašich domovů 
přinášejí. Peníze, které se u nás vybraly v rámci 
Tříkrálové sbírky, budou použity na projekt 
Farní charity v  Nymburce zvaný CHARITAXI. 
Jedná se o automobil a jeho provoz, který bude 
k dispozici starým a nemocným lidem, kteří se 
nemají jak dostat k  lékaři nebo na zdravotní 
a  jiné prohlídky. Charitaxi budou moci využít 
nejen lidé z Nymburka, ale i z okolních vesnic 

a městeček. Jak sbírka dopadla a kolik peněz se 
podařilo vybrat, naleznete na stránkách Farní 
charity v Nymburce www.nymburk.charita.cz

Děkujeme všem, kteří Tři krále přijali 
a  přispěli do kasičky finančním darem, pří-
padně obdarovali koledníky sladkou odmě-
nou. Velký dík patří i  všem, kteří pomohli 
s organizací a jako vedoucí skupinek Tří králů 
s  dětmi chodili koledovat. Lidem z  nymbur-
ských farností, ze skautského střediska Kra-
hujec i  dobrovolníkům z  Bobnic, Budiměřic 
a  Všejan. A  také děkujeme dětem, které ve 
svém volném čase jako Tři králové přinášely 
pokoj do vašich domovů a  díky kterým se 
mohla tato sbírka uskutečnit. 

Pokud u  vás a  ve Vašem okolí Tři králové 
nebyli, není nic lehčího než zapojit se do této 
sbírky. Do konce listopadu kontaktujte nym-
burskou Charitu a  společně s  Třemi králi při-
neste požehnání do dalších domovů a pomozte 
s  nějakým dalším projektem Charity v  rámci 
Tříkrálové sbírky 2019. Krásný nový rok.

Eva Kubišová

Dostupné bydlení pro 
seniory v Nymburce
V Nymburce na 
Labských terasách 
byl v závěru minulého 
roku otevřen nový 
multifunkční bytový 
dům poskytující služby 
nejen pro seniory
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Bezplatná linka: 800 050 288
E-mail: info@faircredit.cz
Web: www.vydelejtesivic.cz 

   Jsem ráda mezi lidmi. 

                                                 JAZYKOVÁ ŠKOLA
                             LINGUA EFFECT NYMBURK

OBECNÍ  DŮM 

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

POLOLETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST
Pololetní skupinové kurzy únor - červen 2018

INDIVIDUÁLNÍ  KURZY 
Výuka na míru přizpůsobená vašim potřebám

FIREMNÍ KURZY
Pravidelné či jednorázové kurzy pro zaměstnance

Operační program POVEZ II
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Obytná místnost s kuchyní v bytě 2+kk

Fyzioterapeutické a masážní studio

Pohled na dům z jižní strany

Společné foto dětí zapojených do Tříkrálové sbírky
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Zkuste to s naší soutěží
Výhru získá pozorovatel, který zašle do 16. 2. 
2018 poštou nebo e-mailem správné místo 
z  historické fotografi e. Nezapomeňte na kon-
taktní údaje (včetně telefonního čísla). Tři správné 
odpovědi vylosuje redakční rada a  výherce 
získá pěknou knížku.

Kontaktní údaje
Předmět: „Fotosoutěž – ÚNOR“
Adresa redakce: náměstí Přemyslovců 163, 
288 28 Nymburk, 
e-mail: petr.cernohous@meu-nbk.cz 

FOTOSOUTĚŽ
Nechodíte po svém městě s černou páskou na 
očích? Umíte se kolem sebe rozhlížet?

Na Tyršovce v Nymburce 
máme speciální místo, 
odbornou učebnu 
přírodopisu Zelená 
laboratoř

Každý rok se snažím hodnotit, jaký byl z  po-
hledu učitele i biologa. Takže jaký byl rok 2017 
v  Zelené laboratoři? Byl naplněn poznáváním 
přírody a jejích divů, tajů, zákonitostí i krás. Byl 
plný práce v  chovu drobných živočichů jako 
jsou pavoukovci, korýši, hmyz a  plazi, kdy se 
společně s žáky snažíme udržovat jakýs takýs 

pořádek. :-) Byl plný projektů, spojených právě 
s poznáváním přírody a živých zvířat, která jako 
vyslanci živočišné říše mají u nich vytvořit pozi-
tivní vztah a tím i chuť ji chránit. Podíleli jsme se 
na záchraně tropických ekosystémů společně 
s Green Life, „ulovili“ jsme si vlastního sumat-
erského tygra na fotopast. Poznávali jsme málo 
známé živočichy spolu s  Martinem Mrvikem. 
Povídali jsme si a dost jsme se i smáli, protože 
i emoce patří do poznávání přírody.

Zelená laboratoř byla v  roce 2017, stejně 
i  jako v  předešlých letech plná života. Dou-
fejme, že nám to vydrží do dalších let. Díky 
všem, kteří se na tom podíleli spolu se mnou.

Marek Velechovský

Bobřík 
informatiky
 V polovině listopadu se žáci 5.–9. ročníků Zá-
kladní školy Tyršova zúčastnili republikové po-
čítačové soutěže Bobřík informatiky. Soutěž je 
rozdělena pro základní školy do tří kategorií: 
Mini (4. – 5. ročník), Benjamin (6. – 7. roč-
ník) a Kadet (8. – 9. ročník). Celkem v soutěži 
soutěžilo přes 74 518 žáků a studentů ze 656 
škol z celé ČR – v kat. Mini 17 163 soutěžících 
(úspěšných bylo 26 %), v kat. Benjamin 25 855 
soutěžících (úspěšných bylo 33 %) a v kat. Ka-
det 15 074 soutěžících (úspěšných bylo 45 %).

Velkých úspěchů – zápisu na listinu ví-
tězů v republikovém kole v kategorii Kadet, se 
podařilo dosáhnout mnoha žákům: René Ko-
rec a  Josef Kubiš z  8. B (3. nejlepší republi-
kový výsledek), Robin Vaníček z  8. B (5. nej-
lepší republikový výsledek), Adéla Ema Pod-
necká z 9. A (9. nejlepší republikový výsledek) 
a Jakub Stehlík z 8. B (16. nejlepší republikový 
výsledek). Celkem v  této kategorii měla naše 
škola 22 úspěšných řešitelů.

V  kategorii Benjamin se velmi úspěšnou 
stala Tina Jarolímová ze 7. A, celkem v této ka-
tegorii měla naše škola 32 úspěšných řešitelů. 
V kategorii Mini měla naše škola 10 úspěšných 
řešitelů. Všem úspěšným řešitelům gratulu-
jeme a držíme palce v dalším ročníku!

S. Grospičová, D. Michálek, H. Šídová, 
D. Tanglová a J. Zedníková

Tyršovka 
učí moderně
Že je škola nemoderní a učí podle starých me-
tod? Jak se to vezme, ale v  Zelené laboratoři 
na Tyršovce to doufejme neplatí. Ono bez zá-
kladů to jaksi nejde, ale moderní přístup lze po-
užít společně s klasickými metodami – a klidně 
i v přírodopise. Už jsme si totiž vyzkoušeli na-
psat nejen klasické testy, ale i testy skupinové, 
které podporují spolupráci a  prosazení vlast-
ních názorů, testy s  učebnicí či se sešitem, 
jež napomáhají čtenářské gramotnosti a  uka-
zují žákům, jak důležité je vést si kvalitní po-
známky. Testy s „tahákem“ pomáhající zopako-
vat si látku psaním výpisků a zkrácených verzí, 
ale naposledy i test s internetem. A že to není 
zas taková sranda, že vyhledat správnou infor-
maci v  nepřeberném moři dat není nic snad-
ného se přesvědčili některé třídy. Dle slov ně-
kterých žáků je mnohem jednodušší ta učeb-
nice, kde je vše naservírované. Doufejme, že 
jim to pomůže ve vyhledávání potřebných in-
formací i do budoucna.

Marek Velechovský

Republikové 
finále O klobouk 
kouzelníka 
Pokustóna
Dne 8. 12. 2017 se na Gymnáziu Písnická v Praze 
uskutečnilo republikové finále přírodovědné 
soutěže „O klobouk kouzelníka Pokustóna“. Do 
finále ze školního kola (ZŠ Tyršova) postoupili: 
Martin Tykva a Magdaléna Součková z 9. B (ex-
periment Octové překvapení), Petr Křížek ze 7. C 
(experiment Plazmový hořák) a Charlotte Mag-
dalena Heijne a Klára Valentová ze 6. B (expe-
riment Lávová lampa). Velkých úspěchů a me-
dailových pozic se povedlo získat páru Martin 
Tykva a Magdaléna Součková, kteří skončili na 
úžasném 3. místě! Momentky ze soutěže si mů-
žete prohlédnout ve fotogalerii (na webu školy). 
Všem zúčastněným děkujeme za reprezentaci 
školy a fandíme v dalším pokusničení!

David Michálek a Jaroslava Zedníková

Mladý vědec: 
Republikové 
setkání malých 
debrujářů
Malí debrujáři z Klubu malých debrujárů při ZŠ 
Tyršova a DDM Nymburk se zúčastnili repub-
likového setkání malých debrujárů k 25. výročí 
vzniku Asociace malých debrujárů ČR, které 
se uskutečnilo 15. – 16. 12. 2017 ve Sportov-
ním centru Nymburk. Během dvou dnů si malí 
debrujáři vzájemně předvedli fyzikální experi-
menty z oblasti fyziky a chemie. Dále si účast-
níci setkání vyrobili na workshopu vibrujícího 
broučka z CD a v závěru setkání všichni zhlédli 
fyzikální show studentů KDF MFF UK. Náš 
tým reprezentovali: Ema Suchá, Klára Kozá-
ková, Petra Frýdlová, Lucie Smolíková, Anna 
Šťastná, Simona Semerádová, Laura Marie 
Cindrová, Petr Kosina a Tadeáš Ehl.

David Michálek a Dana Kuchařová

Zápisy do 
základních škol
Zápisy do 1. tříd na školní rok 2018/2019 se budou 
konat na všech nymburských základních školách 
v pondělí 9. dubna od 14 do 18 hodin. Náhradní 
termín zápisu v případě nemoci dítěte bude pouze 
po předchozí telefonické domluvě s  ředitelkou/
ředitelem vybrané základní školy. Rodiče nebo jiní 
zákonní zástupci přijdou s dítětem do své spádové 
školy (dle adresy bydliště, dostupné v obecně zá-
vazné vyhlášce č. 1/2017 stanovující školské ob-
vody nymburských základních škol, dostupné na 
webových stránkách města Nymburk) a přinesou 
s sebou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. 
V případě cizinců je nutné přinést potvrzení o po-
volení k pobytu. Zápis je určen pro děti narozené 
od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 (pro děti, které k 31. 8. 
letošního roku dovrší šest let věku) a pro děti po 
odkladu povinné školní docházky. K zápisu se do-
staví rodiče nebo jiní zákonní zástupci i s dětmi, 
u nichž bude žádáno o odklad povinné školní do-
cházky a přinesou s sebou doporučení školského 
poradenského zařízení. 

Lucie Pekárková

Život Zelené 
laboratoře 
v roce 2017

Nymburk má 
olympionika
Mezi nominovanými českými sportovci, kteří 
pojedou na zimní olympijské hry do  Pchjong-
čchangu je i Nymburák Jan Šindelář. Honza je 
bobista a věnuje se jak dvojbobu, tak čtyřbobu. 
Osobně ale více dává přednost čtyřbobu. Le-
tos na zimních olympijských hrách budou mít 
bobisté poprvé dva dvojboby i čtyřboby, proto 
nominovali devět závodníků (Jan Vrba, Domi-
nik Dvořák, David Egydy, Jakub Havlín, Jaro-
slav Kopřiva, Jakub Nosek, Jan Stokláska, Do-
minik Suchý a Jan Šindelář z Nymburka). Hon-
zovi na olympiádě v Jižní Koreji přejeme hodně 
štěstí a mnoho úspěchů.

Petr Černohous

Basketball 
7. 2. / 18.30

BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE
ČEZ Basketball Nymburk : Stelmet Zielona Góra

11. 2. / 17

ČESKÝ POHÁR MUŽI
ČEZ Basketball Nymburk : BK Opava

14. 2. / 18

NÁRODNÍ BASKETBALOVÁ LIGA
ČEZ Basketball Nymburk : Lions Jindřichův Hradec 

17. 2. / 17

ŽENSKÁ BASKETBALOVÁ LIGA 
DSK Basketball Nymburk : Basket Slovanka MB

25. – 26. 2.

FINÁLOVÝ TURNAJ NILFISK ČESKÉHO 
POHÁRU ŽEN
(4 zápasy) za účasti DSK Basketball Nymburk 
a dalších 3 týmů

Bruslení
VEŘEJNÉ BRUSLENÍ ÚNOR
4. 2. ne / 14 – 16 hodin
10. 2. so / 12.45 – 14.45 hodin
11. 2. ne / 14 – 16 hodin
17. 2. so / 15 – 17 hodin
18. 2. ne / 14 – 16 hodin
25. 2. ne / 14 – 16 hodin

BRUSLENÍ VE VŠEDNÍ DEN
pondělí až pátek 12 – 14 hodin
úterý pouze do 13.30 hodin
pondělí a čtvrtek společně se školou

Jarní prázdniny (12. – 16. 2.) 10 – 12 hodin

Poznáte toto místo?
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Výhercem z lednového čísla je Miloš Michalčuk, 
Miroslav Chmelík, David Veselík
Správné řešení (prosinec): na snímku byl roh 

ulice Dlouhé a Vodárenské z roku 1910 (dole dnes)
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20. 2. út / 15–18 hodin /

Centrum pro všechny, vila Tortuga

KARNEVALOVÁ PÁRTY
Miniden otevřených dveří neboli Párty – zveme 
vás na tématicky laděné odpoledne plné na-
učně-zábavných a výtvarných stanovišť. Přijďte 
si s  dětmi užít zábavné odpoledne. Od 16.30 
hodin vystoupení Krejčíka Honzy. Vhodné pro 
rodiny a děti od 2 do 10 let. Více informací: www.

centrumprovsechny.cz (sekce kalendář akcí).

Vstupné 80 Kč člen CPV, 100 Kč nečlen

25. 2. ne / 10–17 hodin / 

Centrum pro všechny, vila Tortuga

ARTÍKŮV DEN
Celodenní aktivity a  arteterapeutické čin-
nosti pro děti s  postižením i  bez. Přijďte si 

zavýtvarničit a užít spousty zábavy na vybrané 
téma. Vhodné pro děti od 5 let. Přihlášky nutné 

předem u  Zuzany Martínkové, mob. 732 261 512, 

e-mail zuzmartin@seznam.cz. Více informací: 

www.centrumprovsechny.cz (sekce kalendář akcí). 

Vstupné 200 Kč člen CPV, 300 Kč nečlen

Plesová sezóna
3. 2. so / 19.30 hodin / Obecní dům

PIVOVARSKÝ PLES / VYPRODÁNO
K tanci a poslechu zahraje Orchestr Tox Jaro-
slava Trnky. Vstupenky v prodeji pouze v Pivo-
varu Nymburk. Vstupné 300 Kč (v  ceně místo 

k sezení a dárek)

16. 2. pá / 19 hodin / Velký sál Obecního domu

TŘEŠNIČKOVÝ BÁL

17. 2. so / 20 hodin / Velký sál Obecního domu

RYBÁŘSKÝ PLES
K  tanci a  poslechu zahraje kapela Eso Kolín. 
Vstupné 250 Kč. Vstupenky v předprodeji od 16. 1. 
v Turistickém informačním centru Nymburk.

2. 3. pá / 20 hodin / Obecní dům

PLES MĚST A OBCÍ NYMBURSKÉHO 
REGIONU

3. 3. so / 20 hodin / Obecní dům

TŘETÍ SPOLEČENSKÝ VEČER 
CENTRA PRO VŠECHNY
K tanci a poslechu zahraje kapela Fortuna 77, 
taneční vystoupení EASY DANCE a překvapení, 
hostem večera bude Braňo Polák. Předprodej 
vstupenek na pokladně Hálkova městského di-
vadla nebo v MSS Tortuga (Kolínská 282). Další 

informace naleznete na tel. čísle 723 393 032 nebo 

na e-mailu klouckova.cpv@seznam.cz. 

10. 3. so / 20 hodin / Dělnický dům

PLES ČAJOVNY
K tanci a poslechu zahraje kapela Fortuna 77. 
Předprodej vstupenek pouze v Čajovně Na Va-
lech. Vstupné 150 Kč.

so 17. 3. so / 19.30 hodin / 

Oba sály Obecního domu

ZAHRADNICKÝ PLES
K  tanci a  poslechu zahraje kapela PROČ NE, 
hvězdou večera bude Tomáš Löbl. Celým ve-
čerem bude provázet Genny Ciatti. Předpro-
dej vstupenek pouze v květinovém ateliéru Jan 
Janek (Zbožská 426, Nymburk – vedle plavec-
kého bazénu). Vstupné 300 Kč

Změna programu vyhrazena!

Bližší informace a aktuální počty vstupenek 
na doptání u pořadatele.

Klub 
důchodců
5.2. po

CVIČENÍ, VOLNÁ ZÁBAVA
7. 2. st

CVIČENÍ, PŘÁSTKY (pokračování) / 
13.45 hodin
12. 2. po

CVIČENÍ, VOLNÁ ZÁBAVA
14. 2. st

CVIČENÍ, PROGNÓZA NA ROK 2018 / 
13.45 hodin
19. 2. po

CVIČENÍ, VOLNÁ ZÁBAVA
21. 2. st

CVIČENÍ, ŽIVOTY SVĚTCŮ / 
13.45 hodin
26. 2. po

CVIČENÍ, VOLNÁ ZÁBAVA
28. 2. st

CVIČENÍ, VZPOMÍNÁME (DVD)

Pravidelné cvičení v pondělí a středu 
od 13 do 13.30 hodin.
Změna programu vyhrazena.
Na přednášky vstup volný
Výbor Klubu důchodců

Turistické informační 
centrum Nymburk

19.2.-1.3. 2018

Němé symboly dějin
Moderovaná diskuse o osudech soch a pomníků symbolizujících 20. století. Vystoupí historici 
Ondřej Matějka (náměstek ředitele ÚSTR) a Michal Stehlík (náměstek generálního ředitele Ná-
rodního muzea v Praze). Moderuje Zdeněk Hazdra, ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů. 

O historii Galerie Krause
Výstava reflektující působení Galerie Krause z materiálů knihovny „zakázaných knih“ Libri 
prohibiti. Vernisáž 19. 2. 2018 od 18 hod. Výstava bude zakončena 1. 3. komponovaným veče-
rem věnovaným osobě Oskara Krauseho.  

Snad jsem nezabloudil
Komponovaný pořad nazvaný podle vzpomínkové knihy nymburského rodáka, politického vězně, 
exulanta a galeristy Oskara Krauseho přinese ohlédnutí jak za osudy této pozoruhodné osobnos-
ti, tak únorovými událostmi roku 1948 a nastolením komunistické diktatury v Československu. 
Rovněž připomene i dva politické procesy, které se v roce 1950 odehrály v budovách Hálkova 
divadla a Sokolovny. V průběhu večera vystoupí kytarista Jan-Matěj Rak, herec František Kre-
uzmann, starosta Nymburka Pavel Fojtík a ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Zdeněk 
Hazdra. 

NYMBURSKÉ
SUDOVÉ
SMIČKY

Únor 1948 / 2018
8
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KULTURA

→ Léto 2018 v prodeji

→ Chytrá záloha od 500 Kč

→ Nezmeškejte slevy až 30 %

    a další bonusy (parkování, děti zdarma)

tel.: 315 551 555 • nymburk@invia.cz

Hradební 143/2 (vstup z Boleslavské třídy, cca 150 m od náměstí) 

Nymburk

Nejširší nabídka First Minute • Osobní přístup
Zájezdy od více než 300 CK

INZERCE



2. 2. pá / 18 hodin / foyer kina Sokol / 30 Kč

VLADIMÍR ŠOLTYS. 
TAJEMSTVÍ KOUZELNÉHO PÍRKA
Autorské čtení. Malá Vlaďka zažívá spoustu dob-
rodružství se svými opeřenými kamarády v jed-
nom kouzelném muzeu. Autorské čtení ornito-
loga, horolezce, cestovatele, fotografa a spiso-
vatele Vladimíra Šoltyse ze stejnojmenné knihy 
pro děti. Součastí akce bude výstava fotografi í 
autora, která bude instalovaná ve foyer ve dnech 
2. – 18. 2. 2018

6. 2. út / 14 hodin / velký sál Obecního domu / 30 Kč

ČAS NA ČAJ
V tomto roce zahájíme kapelou Flexiband.

19. 2. po / 18 hodin / foyer kina Sokol / ZDARMA

NĚMÉ SYMBOLY DĚJIN
Moderovaná diskuse o  osudech soch a  po-
mníků symbolizujících 20. století. Vystoupí 
historici Ondřej Matějka (náměstek ředitele 
ÚSTR) a Michal Stehlík (náměstek generálního 
ředitele Národního muzea v  Praze). Moderuje 
Zdeněk Hazdra, ředitel Ústavu pro studium to-
talitních režimů.

20. 2. – 1. 3. / ZDARMA

O HISTORII GALERIE KRAUSE
Výstava reflektující působení Galerie Krause 
z  materiálů knihovny „zakázaných knih“  Libri 

prohibiti. Vernisáž 19. 2. 2018 od 18 hod. Vý-
stava bude zakončena 1. 3. komponovaným 
večerem věnovaným osobě Oskara Krauseho, 
nymburského rodáka. 

Připravujeme na Březen
1. 3. čt / 18 hodin / foyer kina Sokol / ZDARMA

SNAD JSEM NEZABLOUDIL
Komponovaný pořad nazvaný podle vzpomín-
kové knihy nymburského rodáka, politického 
vězně, exulanta a  galeristy Oskara Krauseho 
přinese ohlédnutí jak za osudy této pozoru-
hodné osobnosti, tak únorovými událostmi 
roku 1948 a  nastolením komunistické dikta-
tury v Československu. Rovněž připomene i dva 
politické procesy, které se v  roce 1950 ode-
hrály v budovách Hálkova divadla a Sokolovny. 
V  průběhu večera vystoupí kytarista Jan-Ma-
těj Rak, herec František Kreuzmann, starosta 
Nymburka Pavel Fojtík a ředitel Ústavu pro stu-
dium totalitních režimů Zdeněk Hazdra.

2. 3. pá / 18 hodin / foyer kina Sokol

DAVID CHODĚRA: NA KŘÍDLECH
Vernisáž výstavy fotografií letadel s autor-
ským čtením knihy Na křídlech racků od špič-
kového leteckého akrobata Jana Rudzinského. 
Od 20 hodin projekce dokumentu V KOKPITU 
o akrobatickém létání.

10. 3. so / 19.20 hodin / kino Sokol

PECHAKUCHA NIGHT 
NYMBURK VOL. 2 

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

Vladimír 
Šoltys přečte 
dětem příběhy 
o ptácích
Pátek 2. 2. 2018 bude ve foyer nymburského 
kina Sokol ve znamení ptáků a  to především 
pro malé posluchače a diváky. Ornitolog, vete-
rinář, cestovatel, horolezec a fotograf Vladimír 
Šoltys přečte dětem (ale i jejich rodičům) ze své 
druhé knihy „Tajemství kouzelného pírka“. Víte, 
co se stane, když malá holčička Vlaďka jednoho 
dne objeví kouzelné pírko? A co se asi přihodí 
v  muzeu, kde na svou proměnu čekají ptačí 
cestovatelé z celého světa? Není totiž muzeum 

jako muzeum. A v tom Vlaďčině se dějí opravdu 
prapodivné věci! Vladimír Šoltys je známý ze-
jména ornitologické veřejnosti jako ornitolog, 
jehož domovskou oblastí je Jičínsko a  Nym-
bursko (Ptačí oblast Rožďalovické rybníky), ale 
v posledních letech se prosazuje i jako spisova-
tel dětských knih. „Tajemství kouzelného pírka“ 
(2017) volně navazuje na prvotinu „Proč má kos 
žlutý nos“, která vyšla v  roce 2014, a  příběhy 
malé Vlaďky vznikaly původně pro autorovu 
malou dcerku. Budete-li mít cestu kolem, mů-
žete se od 18 hodin zastavit na příjemné akci 
pro celou rodinu. Součástí večera bude i  ote-
vření výstavy fotografií Vladimíra Šoltyse ve 
foyer kina. Klasické fotografii se intenzivně vě-
nuje od roku 1978, fotografování živočichů pak 
na digitální formát od roku 2010. Jeho foto-
grafie mohou pravidelně zhlédnout čtenáři ně-
kterých periodik, Např. Koktejl, Naše příroda, 
Ptačí svět, Krkonoše, Veronica i  přírodověd-
ných webů. Výstava bude otevřená 2. – 18. 2. 
2018. Podrobné informace naleznete na www.

nkc-nymburk.cz.

Lukáš Kadava, NKC

Oskar Leo 
Krause
Oskar Leo Krause se narodil 19. září roku 1926 
v  Nymburce v  železničářské rodině manželů 
Oskara a  Zdeňky Krauseových. Jako dvace-
tiletý vstoupil po vzoru svého otce do Česko-
slovenské strany národně socialistické. Záhy 
se stal krajským tajemníkem mladých národ-
ních socialistů na Mladoboleslavsku. Po únoru 
1948 se pokusil o útěk na Západ, ale byl chy-
cen a  vězněn. Represe komunistického re-
žimu dopadly i  na jeho rodiče. Státní soud je 
„pro velezrádnou a  špionážní činnost“ proti-
právně odsoudil v  politickém procesu kona-
ném v  červnu 1950 v  nymburské sokolovně 
(Krauseho otce na doživotí, maminku na 18 
let). Po odpykání pětiletého trestu pracoval 
v  dolech, na státním statku, dostal se i  k  cir-
kusu, kde se uplatnil nejprve jako dělník, trak-
torista, posléze klaun a režisér, až se nakonec 
vypracoval k ředitelskému postu. V roce 1969 
odešel do exilu do Švýcarska, kde se díky svým 
mezinárodním kontaktům uplatnil u známého 
cirkusu Knie. Po cirkusovém angažmá praco-
val jako bankovní úředník. Vzpomínky na vlast 
a snaha pomoci českým exulantům jej vedly ke 
spolupráci s  Rádiem Svobodná Evropa a  růz-
nými exilovými spolky. V 70. letech minulého 
století založil v městečku Pfäffikon (nedaleko 
Zürichu) vlastní galerii, jejíž náplní se stala 
propagace českého umění, vedle výtvarného 
i exilové literatury. Svá díla zde vystavovali Jan 
Kristofori, Jan Koblasa, Jiří Kolář, Jiří Anderle 
nebo Olbram Zoubek. V  rámci vernisáží a be-
sedních večerů ji navštívily takové osobnosti 
jako Adina Mandlová, Josef Škvorecký, Viktor 
Fischl, Rafael Kubelík či Alexandr Solženicyn. 
V roce 2008 vydal Oskar Krause knihu vzpomí-
nek nazvanou Snad jsem nezabloudil. Zemřel 
26. května 2011 ve věku nedožitých 85 let. Ga-
lerii, kterou před více než 40 lety založil, předal 
své ženě Alici. Úspěšně existuje dodnes.

Zdeněk Hazdra

Nymburské 
kulturní 
centrum
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Výstava / 2. 2. pá – 28. 2. st

Centrum pro všechny

JAK SE ŽIJE, DOBROVOLNIČÍ 
A TVOŘÍ V CENTRU 
Obrázky, keramické výrobky, fotografie z akcí. 
Prezentace sdružení a jeho činnosti, nabídka vol-
nočasových integračních aktivit pro děti a mlá-
dež s postižením i bez. 

PŘEDNÁŠKY

1. 2. čt / 17 hodin / 40 Kč

PODVEČER S KÁVOU
Povídání o kávě s nymburským baristou 
Pavlem Zemanem

5. – 13. 2.

KNIHOVNA DĚTEM 
DÁREK Z LÁSKY – 
VALENTÝNSKÉ TVOŘENÍ
Každý den od 5. do 13. února během otevírací 
doby knihovny si můžete přijít do knihovny 

vyrobit valentýnské překvapení pro toho, na 
kom vám záleží. 

20. 2. út / 17 hodin / 20 Kč

BEZ PENĚZ DO VELKOMĚST AMERIKY 
Chystáte se do Ameriky? Nechcete za to utra-
tit majlant? Přijďte si poslechnout cestovatele 
a trenéra Martina Levého, který vám povypráví 
o svém Low Cost výletě do Ameriky. Přesněji 
do New Yorku, Philadelphie, Washingtonu DC 
a  Chicaga. Dozvíte se užitečné tipy a  triky na 
jídlo, ubytování i cestování.

Cyklus přednášek 
ŠEST CEST KE ZDRAVÍ TĚLA A MYSLI

27. 2. út / 17 hodin

ZDRAVÝ POHYB
Slávka Růžičková, fyzioterapeutka

Součástí lekce je ochutnávka zdravých po-
krmů. Účastníci obdrží postupy a recepty ukáz-
kových jídel.
13. 3. út 

VARIABILITA CVIČENÍ + 
SPORTOVNÍ VÝŽIVA 
Jitka Rýdlová, instruktorka fitness 
Eva Riegerová, výživová poradkyně

10. 4. út 

JÓGA: TRADIČNÍ NÁSTROJ NA 
NEDUHY MODERNÍHO BYTÍ 
Tomáš Walter, lektor jógy

15. 5. út 

VLIV STRAVY NA NAŠE ZDRAVÍ 
Eva Riegerová, výživová poradkyně

5. 6. út

VÝŽIVA A PSYCHOLOGIE 
Jakub Plachý, psycholog
Eva Riegerová, výživová poradkyně

ÚNOROVÁ SOBOTA, KDY MÁME PRO VÁS 

OTEVŘENO, JE 3. 2. OD 9 DO 11 HODIN

Bližší informace o našich službách a konaných 
akcích najdete na internetových stránkách 
www.knihovna-nbk.cz. V  případě zájmu nás 
můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu: 
knihovna@knihovna-nbk.cz nebo na telefon-
ním čísle: 325 512 723. 

Městská 
knihovna 
Nymburk

Martin Levý
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Od února 2018 začíná 
v knihovně další 
semestr VU3V 
Knihovna od února 2018 opět nabízí zájemcům 
Virtuální univerzitu třetího věku. Tentokrát pro 
vás připravujeme dvě témata, z nichž si můžete 
vybrat, nebo studovat obě najednou.

ETIKA JAKO VÝCHODISKO 
Z KRIZE SPOLEČNOSTI
Nedlouho po nástupu demokratizace společ-
nosti počátkem 90. let došla naše společnost 
ke všeobecné shodě v  názoru, že k  největším 
ztrátám došlo během posledních dvou gene-
rací v oblasti mravnosti a zejména morálky.
Vedoucím lektorem videopřednášek je 

PhDr. Jan Šolc

CESTOVÁNÍ — 
CO JSTE MOŽNÁ NEVĚDĚLI
Lidé cestují z řady různých důvodů a na různá 
místa na celém světě. Jaká rizika ale cestování 
obnáší? Působí cestovní ruch vždy pouze po-
zitivně, nebo může mít i  negativní dopady na 
kulturu, společnost a životní prostředí? A jak se 
chovat jako správný cestovatel? V tomto kurzu 
naleznete kromě odpovědí i další zajímavé in-
formace o historii cestování a lázeňství. 
Vedoucím lektorem videopřednášek je 
Ing. Petr Štumpf, Ph.D.

POVINNOSTI STUDENTA JSOU 
—  uhrazení studijního poplatku 300 Kč, 

minimálně 80 % 
—  účast na společné výuce 

(6 lekcí vždy 1 za 14 dní)
—  vypracování testu za každou 

z videopřednášek a závěrečného testu

Zúčastnit se mohou posluchači se statutem 
důchodce, invalidní důchodci bez rozdílu 
věku, osoby kategorie 50+ (v době studia 
nezaměstnaní). 

Upozornění:
Pro studium se předpokládá 
využití PC nebo notebooku. 

Více informací na webových stránkách 
https://e-senior.czu.cz a studovně Městské 
knihovny v Nymburce (1. patro).

Virtuální 
univerzita 
třetího věku

1. LEKCE 7. 2. 2018 8.30 – 9.45 ETIKA 10 – 11.15 CESTOVÁNÍ

2. LEKCE 21. 2. 2018 8.30 – 9.45 ETIKA 10 – 11.15 CESTOVÁNÍ

3. LEKCE 7. 3. 2018 8.30 – 9.45 ETIKA 10 – 11.15 CESTOVÁNÍ

4. LEKCE 21. 3. 2018 8.30 – 9.45 ETIKA 10 – 11.15 CESTOVÁNÍ

5. LEKCE 4. 4. 2018 8.30 – 9.45 ETIKA 10 – 11.15 CESTOVÁNÍ

6. LEKCE 18. 4. 2018 8.30 – 9.45 ETIKA 10 – 11.15 CESTOVÁNÍ

INZERCE
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8. 2. čt / 8.30 hodin / 10 hodin / 60 Kč

KUBULA A KUBA KUBIKULA
Dopolední pohádka pro školy a  školky. Pro-

dukce: Divadlo Nymburk, s.r.o.

10. 2. so / 14.30 hodin / 60 Kč

KUBULA A KUBA KUBIKULA
Sobotní pohádka pro děti. Pohádka na motivy 
Vladislava Vančury s  veselými písněmi. Pro-

dukce: Divadlo Nymburk, s.r.o., Hrají: Petr Pištěk, 

Lukáš Toman Paclt a další.

19. 2. po / 19.30 hodin / 360 Kč

K3/VŠE O ŽENÁCH
Komedie o  mužích, kteří se domnívají, že 
všechno ví… a to nejen o ženách. Produkce: Stu-

dio DVA. Hrají: Jana Krausová, Jitka Schneiderová 

a Anna Šišková.

20. 2. út / 19.30 hodin / 320 Kč

A/VRAŽEDNÝ PÁTEK
Absurdní, ale napínavé, zcela mimořádné, hro-
zivé, propletené, se směsicí patosu, černého 
satirického humoru a napjatého stylu odvoze-
ného ze střídání fantazie a reality. V této diva-
delní hře s prvky dokumentárního dramatu, je 
téma holocaustu uchopené velmi nekonvečně 
a  zdánlivě kontroverzně. Jedná se o  pokus 
přimět diváka k  nazírání viny i  z  jiných úhlů, 
a  přes briskní sarkasmus je to niterná huma-
nistická zpověď člověka, kterého nečekaně do-
stihne minulost. Hrají: Stanislav Zindulka a  Ja-

kub Zindulka.

21. 2. st / 19.30 hodin / 250 Kč

ZDENĚK IZER: AUTOKOLEKTIV
Pořad, ve kterém se diváci budou moci setkat 
s  jedinečným a  nezaměnitelným humorem 
Z. Izera. Jako vždy přijdou na řadu oblíbené zá-
bavné scénky, parodie, mnoho skvělých vtipů 
a imitování celé řady populárních českých i za-
hraničních zpěváků a zpěvaček. Vystoupení je 
opět obohacené videoprojekcemi, nejrůzněj-
šími zábavnými kostýmy a  převleky a  světel-
nými efekty.

23. 2. pá / 19.30 hodin / 150 Kč / 

senioři a studenti 100 Kč

KDO SE BOJÍ VIRGINIE WOOLFOVÉ?
Americký spisovatel Edward Albee ve své nej-
známější divadelní hře představuje zákulisí 
manželství dvou párů v jejich nejsyrovější po-
době. Během večera plného intrik a her, které 
nemají vítězů, o sobě jednotliví účastníci odhalí 
skutečnosti, jež měly raději zůstat skryty. Pro-
hnilé kořeny zdánlivě kvetoucího vztahu i exhi-
bovaná nenávist pramenící z alkoholem neuti-
šitelné bolesti – kde končí realita a kde začíná 
hra? Absurdní drama v  podání Ivety Zenklové, 

Michala Douši, Dominika Renče a  Elišky Franke-

ové v režii Vandy Schwarzové za DS JeLiTa.

24. 2. so / 14.30 hodin / 60 Kč

DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ
Sobotní pohádka pro děti. Produkce: Divadlo 

Nymburk, s.r.o., Hrají: P. Pištěk, J. Šturma, M. Mej-

střík a další. 

25. 2. ne / 14.30 hodin / 25 Kč

FORBÍNA Č. 14
Milujeme divadlo, prózu, zpěv a  poezii. Diva-
delní soubor Jiří z  Poděbrad – Arnošt Gol-
dflam – Dámská šatna, režie: Nataša Dole-
žalová. Účinkují: Jana Pospíšilová, Sabina 
Oreská, Blanka Fišerová, Ivana Illichmannová, 
Martin Pospíšil. Moliére – Měšťák šlechticem 

– monolog Marie Vítů, Jan Řehounek – spiso-
vatel. Dále účinkují: Aleš Misař, Naďa Seidlová, 

Kateřina Ulrychová, Pepa Veselý, Tomáš Fürba-

cher. Připravil: Miky Mejstřík. Uvádí: Lukáš Toman 

Paclt. Malá scéna.

BŘEZEN 2018
4. 3. / Manželské vraždění
10. 3. / Premiéra pohádky
19. 3. / A/Růže pro Algernon
20. 3. / Spirituál kvintet
21. 3. / Každému jeho psychoterapeuta
26. 3. / K3/Táta
29. 3. / Přednosta stanice (DS Hálek), Premiéra

Více informací na webu. 
www.divadlonymburk.cz
Hálkovo Městské divadlo,
Tyršova 5, 288 02 Nymburk
POKLADNA +420 325 512 253

1. 2. čt / 19 hodin / 130 Kč

LABYRINT: VRAŽEDNÁ LÉČBA
V epickém finále trilogie Labyrint vede Thomas 
(Dylan O’Brien) svou skupinu unikajících Pla-
cerů na jejich poslední a nejnebezpečnější misi.
USA / akční sci-fi / 142 min. / s titulky / 12+

1. 2. čt / 10 hodin / 50 Kč

EARTH: DEN NA ZÁZRAČNÉ PLANETĚ
Nejnovější snímek z produkce BBC Earth Films, 
tvůrců Zázračné planety. V každém koutě Země 
nacházíme fascinující obyvatele, k jejichž dobro-
družstvím se díky revoluční technologii dostá-
váme blíže, než jsme si kdy dokázali představit. 
Angl. / dokument / 95 min. / české zněn / Přístupný

2. 2. pá / 18 hodin / 30 Kč

VLADIMÍR ŠOLTYS: TAJEMSTVÍ 
KOUZELNÉHO PÍRKA
Autorské čtení ornitologa, horolezce, cestova-
tele, fotografa a  spisovatele Vladimíra Šoltyse 
ze stejnojmenné knihy pro děti. Součastí akce 
bude výstava fotografi í autora, která bude insta-
lovaná ve foyer ve dnech 2.–18. 2. 2018.

3. 2. so / 4. ne / 19 hodin / 120 Kč

PREZIDENT BLANÍK
Hlavní hrdina Marek Daniel alias Tonda Bla-
ník ohlásil prezidentskou kandidaturu, nakonec 
to jaksi nedopadlo, ale přesto dál pokračuje ve 
snaze zachránit českou zemi. Celovečerní fi lm 
navazuje na úspěšný seriál Kancelář Blaník. ČR / 

satirická komedie / 103 min. / české znění / Přístupný

4. 2. ne / 16 hodin / 110 Kč

COCO
Miguel se touží stát muzikantem a v touze do-
kázat svůj talent se souhrou neuvěřitelných 
okolností ocitne v překrásné a barevné Říši ze-
snulých. Tam potká okouzlujícího šejdíře Hec-
tora a  společně se vypraví na cestu odhalit 
skutečný příběh své rodiny. Předfilm: Ledové 
království: Vánoce s  Olafem. Sněhulák Olaf 
a sob Sven zažívají veselé vánoční dobrodruž-
ství. USA / animovaný / 105 + 21 min. / české znění 

/ Přístupný / Odpolední dětské

6. 2. út / 19 hodin / 110 Kč

ZMENŠOVÁNÍ
Matt Damon v  originální komedii Alexandera 
Paynea jako chlapík, který se nechá s vidinou 
zbohatnutí dobrovolně zmenšit. Paradoxně až 
jako deseticentimetrový začne konečně po-
řádně žít. USA / komedie / 135 min. / s titulky / 12+

7. 2. st / 19 hodin / 110 Kč

NIT Z PŘÍZRAKŮ
Dvojnásobný držitel Oscara Daniel Day-Lewis 
jako podivínský módní návrhář, kterému do ži-
vota vstoupila láska a málem ho zničila. Režie P. 

T. Anderson. ČR / drama / 130 min. / titulky / 12+

8. 2. čt / 9. pá / 19 hodin / 140 Kč

PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY 
Fenomén Padesát odstínů vstupuje do třetí, 
závěrečné fáze. Dakota Johnson a Jamie Dor-
nan si před svatebními svědky řekli své „Ano“. 
Žít šťastně až do smrti jim ale nebude dopřáno 

a  čeká je několik nečekaných a  nepříjemných 
překvapení. USA/ erotický thriller / 105 min. / 

české znění / 15+ / Premiéra

10. 2. so / 11. ne / 16 hodin / 125 Kč

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA: 
TAJEMSTVÍ OHNĚ A LEDU
Pokračování populární animované série je opět 
plné dobrodružství, humoru i kouzel. Naši hrdi-
nové se střetnou s magií ohně a ledu a tak jim 
chvilku bude pořádně horko a chvíli zase hodně 
velká zima. Rusko / animovaný / 89 min. / české 

znění / Přístupný / Odpolední dětské

10. 2. so / 19 hodin / 180 Kč

INTIMISSIMI ON ICE
Andrea Bocelli se vrací do kin jako hlavní hvězda 
celovečerní show na ledě. Zazní nejznámější 
operní árie i pop music a diváci se můžou těšit na 
překrásné bruslařské vystoupení v kulisách iko-
nické Arena di Verona v Itálii. Překrásnou hudbu 
a choreografi i doplní laserová show a ohňostroje 
přímo na ledové ploše. Mezi vystupujícími bu-
dou nejznámější bruslaři světa, jakými jsou Ev-
geny Plushenko, Stéphane Lambiel a  Shizuka 
Arakawa. Itálie / hudební / 120 min. / Přístupný

13. 2. út / 14. st / 19 hodin / 100 Kč

KOLO ZÁZRAKŮ
Plavčík Justin Timberlake vypráví zvláštní pří-
běh. Život Kate Winslet není příliš šťastný. Ži-
voří na promenádě, kde její manžel Jim Belu-
shi pracuje jako obsluha kolotoče. Tam je ob-
čas navštěvuje manželova dcera Juno Tem-
ple, která se otci již dávno odcizila… Woody 
Allen odkrývá vrstvu za vrstvou lidské chování 
a vztahy. USA / drama / 101 min. / s titulky / 12+

15. 2. čt / 10 hodin / 60 Kč

ŠPINDL
Komedie Milana Cieslara o dámské jízdě tří se-
ster na horách, které vévodí sarkastická Anna 
Polívková a její milostné trable. ČR / komedie / 

98 min. / české znění / 12+ / Senior kino

15. 2. čt / 18 hodin / 110 Kč

COCO
USA / animovaný / 105 + 21 min. / české znění  / 

Přístupný / Podvečerní dětské

16. 2. pá / 19 hodin / 120 Kč

EWA FARNA 10: NEZNÁMÁ ZNÁMÁ
Ewa Farna míří na plátna kin. V dokumentu pustí 
fanoušky i do svého soukromí. Poslední dva roky 
strávila Ewa Farna s kamerou v zádech aby vy-
tvořila osobitou zpověď osobité zpěvačky. ČR / 

hudební / 90 min. / české znění / Přístupný

17. 2. so / 18. ne / 16 hodin / 110 Kč

DUKÁTOVÁ SKÁLA
Co se stane, když se skupinka dětí z malé obce 
v  Hostýnských horách pustí do odhalování 
místní pověsti, kterou až do teď všichni po-
važovali za pohádku? Martin Dejdar, Martin 
Zounar a  Kateřina Brožová v  rodinném filmu 
Jána Nováka. ČR / pohádkový příběh / 90 min. / 

české znění / Přístupný / Odpolední rodinné

17. 2. so / 19 hodin / 80 Kč

HAPPY END
Michael Haneke (Láska, Bílá stuha) se vrací se 
satirickou sondou do života jedné „lepší“ ev-
ropské rodiny, kterou pozoruje se svébytným 
a velmi trpkým smyslem pro humor. FR / drama / 

107 min. / s titulky / 15+ / Art kino

21. 2. st / 19 hodin / 120 Kč

BLACK PANTHER
Marvelovka Black Panther je dobrodružstvím 
válečníka T’Chally, který se vrací domů do od-
loučené, avšak technologicky vyspělé africké 
země, aby se stal novým králem. Když se však 
objeví dávný nepřítel, jsou T’Challovy schop-
nosti jako krále a  Black Panthera podrobeny 
těžké zkoušce. USA / akční sci-fi / 120 min.  / 

české znění / Přístupný

22. 2. čt / 10 hodin / 60 Kč

ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI
Co se týče lásky, tak… i  když je vám hrozně, 
i  když jste k  smíchu, tak to prostě nesmíte 
vzdát! Nová komedie Filipa Renče podle scé-
náře Haliny Pawlovské s Klárou Issovou a Ma-
toušem Rumlem v hlavních rolích. ČR / komedie / 

83 min. / české znění / 12+

22. čt / 19 hodin / 80 Kč

THE FLORIDA PROJECT
V populárním pestrobarevném motelu žije šes-
tiletá Moonee a  její kamarádi. Radost ze svo-
body, potulování a  kopečků zmrzliny nemá 
nudný a  složitý svět dospělých šanci ohrozit. 
Režisér Sean Baker se chopil nelehkého té-
matu – příběhy dětí, které žijí v chudobě ve slu-
nečném Orlandu. Režie S. Baker. USA / drama / 

115 min. / s titulky / 12+

23. pá / 19 hodin / 110 Kč

AKTA PENTAGON: SKRYTÁ VÁLKA
Film Stevena Spielberga o  novinářích, kteří 
zveřejnili tajnou zprávu o  angažovanosti 
americké vlády během války ve Vietnamu. 
Snaha o  ututlání donutila vydavatelku Meryl 
Streep a  šéfredaktora Toma Hankse vyhlásit 
vládě bezprecedentní válku o zveřejnění tajné 
vládní zprávy Pentagon Papers. USA / thriller / 

115 min. / s titulky / 12+

24. so / 16 hodin / 25. ne / 15 hodin / 125 Kč

PRAČLOVĚK
Dug je typický neohrožený hrdina dosud žijící 
v celkem poklidné době kamenné. A teď, spolu 
se svým čtyřnohým přítelem Čenichem, musí 
zachránit svůj kmen a  milovaný domov před 
velkou hrozbou. Vtrhla k  nim doba bronzová! 
Animovaný / 89 min. / české znění / Přístupný  / 

Odpolední dětské

25. ne / 17 hodin

OTEVŘENÍ BARU VE FOYER KINA
Přijďte posedět. Přijďte se občerstvit.

24. so / 19 hodin / 110 Kč

HMYZ
Divadelní ochotníci na malém městě zkoušejí 
hru bratří Čapků „Ze života hmyzu“. Během 
zkoušky se prolnou jejich životy s osudy postav 
této divadelní hry. Poslední celovečerní fi lm svě-
tově uznávaného režiséra Jana Švankmajera. ČR 

/ surrealistický / 98 min. / české znění / 12+ / Art kino

27. út / 28. st / 19 hodin / 130 Kč

VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ 
V  komedii Milana Cieslara je manželství Saši 
Rašilova a  Lenky Vlasákové na pokraji roz-
padu… a tak jim psycholožka Vilma Cibulková 
naordinuje nevěru. Je ale nezbytně nutné, aby 
se navzájem přistihli in flagranti. ČR / roman-

tická komedie / 130 min. / české znění / 12+

Kino Sokol 
Nymburk

Hálkovo městské divadlo 
Nymburk

TIRÁŽ Nymburský zpravodaj – Informační měsíčník, periodický tisk územního samosprávního celku. Číslo 2/2018. Vychází 2. 2. 2018. Evidenční číslo: MKČR E16377. 
Vydává: Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk, IČO 00239500. Šéfredaktor: Mgr. Petr Černohous (e-mail: Petr.Cernohous@meu-nbk.cz, 
tel: 325 501 252). Redakční rada: Bc. Iveta Zenklová (předsedkyně), Ing. Jiří Černý, Bc. Markéta Tomčíková, Mgr. Jana Kavánová, Helena Liptáková, Jan Řehounek, 
Ing. Radek Mach, Diana Váňová, Bc. Alžběta Otradovská. Jazyková úprava: Milena Krejsová. Tiskne: F-Print, Krchleby. Uzávěrka vydání: 12. 1.2018. Distribuce: Česká 
pošta, s. p., zdarma do všech domácností. Náklad: 7 300 výtisků. Příjem inzerce: Petra Stehlíková, Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk (e-mail: inzerce-zpravodaj@
meu-nbk.cz, petra.stehlikova@meu-nbk.cz, tel.: 325 501 202, fax: 325 514 283). Statut Nymburského zpravodaje, Pravidla Nymburského zpravodaje a Ceník inzerce: www.
mesto-nymburk.cz/Nymburský zpravodaj. Redakce neručí za obsah příspěvků externích dopisovatelů. Názory vyjádřené v příspěvcích nereprezentují názory redakce.

Výstava 
Jan Paulů –
Nymburský 
patriot tělem 
i duší 
9. 2. – 15. 4. 2018

Denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin.

Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 8. 2. 2018 od 
17 hodin, hudebně ji doprovodí Ladislav Horák 
a Jana Ryklová, úvodní slovo budou mít Vlas-
timil Polák a Jan Řehounek.

Jistě je dost lidí, kteří prožijí celý svůj ži-
vot na jednom místě – narodí se tam, bydlí 
zde, pracují, tráví volný čas. Jan Paulů jedním 
z těchto lidí byl, ale zároveň byl výjimečný. Tím, 
co dokázal pro sebe a pro druhé. Byl sokolem, 
maminka ho ve 4 letech přivedla do nymbur-
ské sokolovny. Získal nespočet medailí a oce-
nění, stal se cvičitelem oddílu žactva a  do-
rostu. Byl atletem, zúčastňoval se regionálních 

a přespolních běhů, přešel do Vysokoškolského 
klubu, běhal na středních tratích a  zúčastnil 
se mistrovství Evropy v Oslu v roce 1946. Byl 
basketbalistou, soutěžil za klub SK Železničáři 
v  době, kdy běhal na nejvyšší úrovni, slušně 
hrál do 60 let se „starými pány“. Byl ochot-
níkem, z  dětských rolí vyrostl v  oblíbeného 
a  uznávaného herce a  režiséra nymburského 
spolku Hálek. 

Aktivní činnost ukončil v  roce 1988 s více 
jak 1  000 odehraných představení. Byl spiso-
vatelem, nejdříve z potřeby vyjádřit se k problé-
mům doby, později psal pro soubor divadelní hry 
a pohádky, 14 her vyšlo v nakladatelství DILIA. 
Byl technikem, náčelníkem cechu lokomotivka 
v době, kdy továrna přecházela z oprav parních 
lokomotiv na opravu diesel elektrické trakce 
a  továrna dokázala opravit dnes nevídaných 
35  těžkých lokomotiv měsíčně. Byl organizá-
torem kultury v  Nymburce, do města přivedl 
nejlepší herce i  představení, začínající i  velké 
hvězdy doby. Z města nikdy neodešel z vlastní 
vůle, žil tu rád, nepotřeboval auto, chatu, potře-
boval rodinné zázemí, Vysoké Tatry a Rému, to 
mu k naplnění života plně stačilo.

Jan Paulů a Jana Kavánová

Polabské muzeum
Vlastivědné muzeum Nymburk
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