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Volby se uskutečnily v  pátek 5. a  v  sobotu  
6. října 2018. Toto vydání zpravodaje mělo uzá-
věrku v polovině října, tedy ještě před ustavují-
cím zasedáním zastupitelstva. To se uskuteční 
5. listopadu a bude zde zvolena rada a vedení 
města. Přinášíme vám tedy kompletní vý-
sledky voleb a  informace, které byly redakci 
známy ještě před uzávěrkou. 

V  úterý 9. října bylo zveřejněno koaliční 
prohlášení – na základě výsledků voleb do 
Zastupitelstva města Nymburk se dohodly 

politické subjekty Nymburk s klidem (dále jen 
NSK), ODS a ČSSD na léta 2018 až 2022 na po-
volební spolupráci. 

Současně byla podepsána koaliční do-
hoda těchto subjektů o  spolupráci a  složení 
městské rady. NSK dle této dohody nominuje 
do rady města 4 členy, ODS 2 členy a  ČSSD  
1 člena. Dále dle dohody NSK nominuje sta-
rostu města a dva místostarosty. 

Ve středu 10. října rezignoval člen zastupi-
telstva Vojtěch Věchet na svůj mandát. V  za-
stupitelstvu by ho měla nahradit Stanislava 
Tichá. Dle vyjádření vítězné strany bude sta-
rostou Tomáš Mach a místostarosty Stanislava 
Tichá a Bořek Černý.
    Petr Černohous

Titulní foto: Nymburští sokolové oslavili 150 let od vzniku TJ Sokol / Miroslav Vacek (více na straně 9) 

Kompletní výsledky 
komunálních voleb 
2018
V Nymburce se 
volilo celkem 
21 členů zastupitelstva. 
V seznamu bylo zapsáno 
11 751 voličů. Voliči ve 
volebních místnostech 
odevzdali 5 388 obálek, 
které obsahovaly 
105 624 platných hlasů

Je symbolické, že právě u příležitosti stého vý-
ročí založení Československa ocenilo město 
Nymburk nejvyšším městským vyznamená-
ním – zlatým Nymburským lvem – svoji měst-
skou knihovnu. Instituci, která se může po-
chlubit víc jak stoletou historií.

Lidová knihovna v Nymburce byla založena 
v roce 1895, přičemž od 1. ledna následujícího 
roku začala poskytovat své služby nejširší ve-
řejnosti. Na tuto tradici navazuje knihovna 
současná, která se, především v posledních de-
setiletích, stala velmi významnou součástí kul-
turního a vzdělávacího života ve městě a nej-
bližším okolí. 

Mnozí lidé si pod pojmem veřejná knihovna 
představují pouhé půjčování knih. Je to samo-
zřejmě to nejzákladnější poslání knihoven, ale 
k  němu přistupuje velká škála dalších aktivit. 
Vedle knih si veřejnost může vypůjčovat rovněž 
e-knihy a další obrazové a zvukové nosiče. Dů-
ležitá je rovněž studovna, v níž je každému ote-
vřen fond vzdělávací a regionální literatury, on-
-line katalog, ale i volný přístup na internet či 
práce na počítači. Nenalezne-li čtenář požado-
vané dílo, může využít meziknihovní výpůjční 
službu. Součástí studovny je rovněž Literární 
kabinet Bohumila Hrabala, v  němž jsou sou-
střeďována díla tohoto slavného spisovatele, 
ale i obrovská škála informací všeho druhu.

Knihovna je zřizovatelem Klubu čtenářů 
Bohumila Hrabala, který si předsevzal oživovat 
památku spisovatele a jeho dílo.

Od září letošního roku se součástí čin-
nosti knihovny stala rovněž Semínkovna, v níž 
si mezi sebou mohou pěstitelé rostlin všeho 
druhu vyměňovat semínka.

V  oblasti vzdělávání organizuje knihovna 
výstavy, besedy, přednášky a  kurzy jak lite-
rárně zaměřené, tak i  z  jiných oblastí života 
a  to pro všechny věkové kategorie. Je to na-
příklad Virtuální univerzita třetího věku, kni-
hovnicko-informační lekce pro mateřské, zá-
kladní a střední školy, víceletá gymnázia a uči-
liště, besedy se spisovateli, ilustrátory a  dal-
šími osobnostmi kulturního i veřejného života, 
tematické besedy pro mateřské školy a  první 
třídy základních škol, literární procházky po 
Nymburce…

Nejnovější iniciativou je klub Ptáčata 
s  podtitulem S  knihou do života, v  němž se 
děti od dvou do šesti let seznamují s knihami 
a čtením.

Jestliže jste do knihovny ještě nenašli 
cestu, určitě přijďte!

Jan Řehounek

Slovo  
úvodem

Kandidátní listina Hlasy P ř e p o -
čtené %
p l a t nýc h 
hlasů

Počet
m a n -
dátůč. název abs. v %

1 Změna pro Nymburk 13 922 13,18 13,18 3

2 ČSSD s podporou nezávislých 7 016 6,64 6,64 2

3 Pro Nymburk s podporou 
TOP 09 

3 130 2,96 2,96 0

4 Občanská demokratická strana 8 448 8,00 7,99 2

5 Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) 2 745 2,60 2,59 0

6 Komunistická str.Čech a Moravy 4 728 4,48 4,47 0

7 Národní demokracie 197 0,19 0,43 0

8 Zdravý Nymburk 5 401 5,11 5,11 1

9 Krásný Nymburk 2 489 2,36 2,35 0

10 ANO 2011 10 124 9,58 9,58 2

11 Nymburští demokraté 15 189 14,38 14,38 4

12 Česká pirátská strana 4 583 4,34 4,33 0

13 Nymburk s klidem 27 652 26,18 26,17 7
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Kandidátní listina Kandidát Navrhující
strana

Politická
příslušnost

Hlasy

č. název poř. č. Přijmení a jméno abs. v %

1 Změna pro Nymburk 1 Fojtík Pavel PhDr. STAN STAN 979 7,03

1 Změna pro Nymburk 5 Dyňka Zdeněk MUDr. STAN BEZPP 928 6,66

1 Změna pro Nymburk 3 Danzer Tomáš Mgr. STAN BEZPP 912 6,55

2 ČSSD s podporou nezávislých 1 Petera Miloš Ing. ČSSD ČSSD 654 9,32

2 ČSSD s podporou nezávislých 5 Ndzahabato Felix MUDr. ČSSD ČSSD 562 8,01

4 ODS Občanská demokratická strana 1 Vocásek Zdeněk ODS ODS 944 11,17

4 ODS Občanská demokratická strana 6 Toman Aleš MUDr. MBA ODS BEZPP 620 7,33

8 Zdravý Nymburk 5 Omáčka Aleš MUDr. NK BEZPP 623 11,53

10 ANO 2011 2 Štencl Jaroslav ANO ANO 710 7,01

10 ANO 2011 1 Gabrielová Adriena Mgr. ANO ANO 673 6,64

11 Nymburští demokraté 1 Ritter Jan Ing. arch. NK BEZPP 1 252 8,24

11 Nymburští demokraté 2 Černovský Ivan Mgr. NK BEZPP 967 6,36

11 Nymburští demokraté 3 Vokálová Kateřina Mgr. NK BEZPP 778 5,12

11 Nymburští demokraté 4 Bártl Tomáš NK BEZPP 752 4,95

13 Nymburk s klidem 1 Mach Tomáš Ing. Ph.D. NK ČSSD 1 888 6,82

13 Nymburk s klidem 6 Sobotka Jiří JUDr. NK BEZPP 1 567 5,66

13 Nymburk s klidem 7 Lazarová Simona NK BEZPP 1 512 5,46

13 Nymburk s klidem 2 Šmíd Petr NK BEZPP 1 466 5,30

13 Nymburk s klidem 9 Věchet Vojtěch 
(rezignoval a nahrazen
Stanislavou Tichou)

NK BEZPP 1 456

(1369)

5,26

13 Nymburk s klidem 3 Sitná Dagmar PhDr. Ph.D. NK BEZPP 1 430 5,17

13 Nymburk s klidem 4 Černý Bořek Mgr. NK ČSSD 1 337 4,83

ZMĚNA PRO NYMBURK Hlasy
č. Přijmení a jméno
1 Fojtík Pavel PhDr. 979
2 Michl Marek 755
3 Danzer Tomáš Mgr. 912
4 Průchová Lenka Ing. 652
5 Dyňka Zdeněk MUDr. 928
6 Dáňa Karel MUDr. 835
7 Brynychová Aneta 660
8 Mezlík Ivan Mgr. 709
9 Stehlík Michal Ing. 649
10 Špinka Vít Bc. 681
11 Burian Vlastimil 608
12 Janoušek Jaroslav Ing. arch. 624
13 Pecka Zdeněk 548
14 Licek Jindřich Mgr. 618
15 Veselý Jakub Ing. BBA 537
16 Michal Jarmil 518
17 Omáčka Tomáš MUDr. 739
18 Mirovská Mirka 537
19 Pavlíčková Alena Mgr. 498
20 Pánek Miroslav 464
21 Fojtíková Renata Mgr. et Mgr. 471

ČSSD s podporou nezávislých Hlasy
č. Přijmení a jméno
1 Petera Miloš Ing. 654
2 Pousková Lenka 364
3 Mach Radek Ing. 453
4 Procházková Kateřina 353
5 Ndzahabato Felix MUDr. 562
6 Podzimková Hana Mgr. 301
7 Fuksa Petr 502
8 Moník Jindřich Mgr. 286
9 Bohuslav Stanislav 293
10 Janišová Věra Bc. 377
11 Šimeček Rudolf Ing. 280
12 Louda Oto 343
13 Šindelář Miloš 292
14 Strnad Jan 258
15 Vetešník Jiří 357
16 Hartmanová Jarmila Ing. 223
17 Bubanec Petr 241
18 Lejsek Zdeněk 267
19 Beznoska Jaroslav 212
20 Sivák František 202
21 Bartoník Karel 196

 PRO NYMBURK s podporou TOP 09 Hlasy
č. Přijmení a jméno
1 Velechovský Marek Ing. Bc. 466
2 Chrtek Jan 338
3 Bareš Vojtěch Bc. 171
4 Kvíz Vladimír 198
5 Hlavička Miroslav 164
6 Kučera Petr 117
7 Lajtkep Michal dipl. um. 118
8 Kytýř Daniel doc. Ing. Ph.D. 194
9 Teperová Jana DiS. 155
10 Novák Daniel Ing. 122
11 Svobodová Helena Bc. 102
12 Šonský Pavel Ing. 123
13 Kuncíř Vladimír 100
14 Stehlíková Eva Bc. 121
15 Hradecká Blanka 101
16 Hlavičková Lucie 98
17 Jára Miroslav 109
18 Velechovský František 90
19 Kytýř Jan Ing. 96
20 Fábin Josef 79
21 Matuchová Petra 68

Přehled 21 zvolených zastupitelů do Zastupitelstva města Nymburk
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ODS Občanská demokratická strana Hlasy
č. Přijmení a jméno
1 Vocásek Zdeněk 944
2 Nebáznivá Petra 450
3 Toman Paclt Lukáš Bc. 481
4 Ruso Vojtěch Bc. 479
5 Sokolovský Ladislav 498
6 Toman Aleš MUDr. MBA 620
7 Sajdlová Zuzana 356
8 Šimek Martin 419
9 Hauerlandová Zdeňka Bc. 393
10 Bydžovský Ladislav Mgr. 415
11 Jeník Martin 307
12 Kotas Vladislav 330
13 Křivánek Jiří 308
14 Reissausová Věra 339
15 Jech Ladislav 352
16 Čureja Jan 311
17 Šimůnek Jaroslav 297
18 Věchet Vojtěch 335
19 Kratochvíl Zdeněk Ing. 278
20 Hájek Jiří 269
21 Juriga Vladislav 267

 NÁRODNÍ DEMOKRACIE Hlasy
č. Přijmení a jméno
1 Kožuriková Kateřina 41
2 Tobiáš Pavel 31
3 Štark Richard 19
4 Kožurik Josef 25
5 Jandl Martin 22
6 Hanslová Marie 13
7 Veselá Ivona 15
8 Tobiáš Pavel 17
9 Tomášů Daniela 14

ANO 2011 Hlasy
č. Přijmení a jméno
1 Gabrielová Adriena Mgr. 673
2 Štencl Jaroslav 710
3 Krameš Vojtěch Ing. 585
4 Šťastný Václav 558
5 Zimola Luboš MUDr. 570
6 Michálek David PhDr. 571
7 Gabriel Ladislav Ing. 508
8 Šantrůčková Martina Bc. 463
9 Kirchner Lucie Mgr. 485
10 Čán Michal Mgr. 461
11 Janiš Roman 438
12 Kothera Miloslav 553
13 Jára Miroslav Ing. 438
14 Langweilová Vlasta Mgr. 428
15 Němec Michal 405
16 Dirbák Milan 393
17 Vetešníková Pavla 420
18 Štěpařová Jana 384
19 Vávra Václav 368
20 Paroulková Alexandra 369
21 Vajnlichová Martina 344

SPD Svob.a př.dem.-T.Okamura Hlasy
č. Přijmení a jméno
1 Hudec Miloslav 200
2 Červenka Pavel 171
3 Levinský Ladislav 152
4 Sležek Radovan 136
5 Faltusová Věra 133
6 Šnobl Václav 127
7 Konvalinková Romana 125
8 Hájková Jitka 132
9 Kroupová Pavlína 131
10 Boháček Zdeněk 125
11 Červenková Ivana 130
12 Salač Jindřich 136
13 Hájek Jiří 120
14 Novotný Radek 120
15 Ďoubalová Věra 119
16 Levinská Marcela 119
17 Nerad Daniel Ing. 135
18 Končinská Marie 114
19 Roudnická Lenka 107
20 Končinský Pavel 107
21 Jíleček Vlastimil 106

ZDRAVÝ NYMBURK Hlasy
č. Přijmení a jméno
1 Petřík Jan Mgr. 455
2 Šitavanc David 417
3 Kubiš Josef Bc. 243
4 Bydžovská Michaela Mgr. 331
5 Omáčka Aleš MUDr. 623
6 Dvořák Martin MUDr. 256
7 Kokojan Tomáš Mgr. 351
8 Haník Zdeněk Mgr. 227
9 Vajnlich Jaroslav 272
10 Svatušková Klára 193
11 Maršík Leon Mgr. 217
12 Rathousová Eva Ing. 193
13 Vránová Libuše 196
14 Jánská Lenka Bc. 280
15 Műllerová Marie Kateřina 164
16 Sádlo Jan 189
17 Vaňková Milada 170
18 Zapotoczny Marek 184
19 Kubiš Josef 155
20 Kudrna Jiří Mgr. 131
21 Hrušková Marcela 154

NYMBURŠTÍ DEMOKRATÉ Hlasy
č. Přijmení a jméno
1 Ritter Jan Ing. arch. 1 252
2 Černovský Ivan Mgr. 967
3 Vokálová Kateřina Mgr. 778
4 Bártl Tomáš 752
5 Plačková Radka DiS. 790
6 Fuss Petr Ing. 694
7 Bínová Kateřina Mgr. 771
8 Malý Libor Ing. 710
9 Velechovská Ivana 663
10 Vokřálová Olga Mgr. 675
11 Kára Jan 738
12 Černá Eva Mgr. 672
13 Zatloukalová Lucie MVDr. 737
14 Marvan Richard 651
15 Trnečková Ivana Mgr. 693
16 Zikmunda Vojtěch 726
17 Fábinová Iva Mgr. 649
18 Hasan Petr 650
19 Čepičková Zuzana Mgr. 604
20 Semecká Ivana 519
21 Štěpánek Oldřich 498

KSČM Komunistická s. Čech a Moravy Hlasy
č. Přijmení a jméno
1 Beranová Věra Mgr. 588
2 Stejskal Jiří RSDr. 261
3 Chaloupka Michal 249
4 Doležal Milan 231
5 Prudký Alois 229
6 Plačková Ivana 230
7 Lipšová Růžena 207
8 Holubová Miloslava 214
9 Hačecký Petr 206
10 Šmídová Jarmila RSDr. 244
11 Reichová Jitka 201
12 Moravec Jiří 192
13 Podhrázská Věra 192
14 Horáček Jaroslav Ing. 214
15 Osičková Eva 191
16 Kaudl Antonín 188
17 Jaklová Věra Mgr. 205
18 Kubát Jiří 193
19 Kolenáč Jiří 174
20 Šmejkal Josef 167
21 Kočí Antonín 152

KRÁSNÝ NYMBURK Hlasy
č. Přijmení a jméno
1 Somr Zdeněk RNDr. 271
2 Radoň Jaroslav 359
3 Sláčalová Kateřina Mgr. Ph.D. 125
4 Drahokoupilová Dana 155
5 Hrůza Tomáš 109
6 Vlk Lukáš 169
7 Švarc Jaroslav 96
8 Vohradský Filip 102
9 Heršálek Jakub 91
10 Zajíček Jakub 82
11 Oppa Jiří 73
12 Peňáz Miroslav 94
13 Bosák Zdeněk 89
14 Klepač Zbyněk 88
15 Hrbáček Tomáš 92
16 Jelínek Petr 82
17 Černý Milan 106
18 Chmel Josef 85
19 Čech Petr 82
20 Svoboda Josef 68
21 Kněžínek Vladimír 71

ČESKÁ PIRÁTSKÁ STRANA Hlasy
č. Přijmení a jméno
1 Procházka Petr 325
2 Martin Martin Bc. 295
3 Pištěk Petr 389
4 Šinkorová Gabriela MgA. 243
5 Rakušanová Eva Ing. 294
6 Procházková Jiřina Mgr. 223
7 Mašát Jan Mgr. et Mgr. 219
8 Jisl Miroslav Bc. 216
9 Trejbalová Lucie BcA. 245
10 Hanton David 216
11 Kolářová Iveta Bc. 185
12 Ulrychová Jiřina 185
13 Vojtek Petr 183
14 Dřízhalová Zuzana 178
15 Rákosník Jan 184
16 Lejsek Jan 163
17 Bartošová Jiřina Mgr. Bc. 186
18 Bartoš Martin 176
19 Misař Aleš Mgr. 188
20 Novák Ladislav 146
21 Holan Tomáš 144
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Mobilní 
sběrná místa
Kontejnery na velkoobjemový 
odpad budou přistaveny vždy 
ve středu od 15 do 17 hodin. 

PLÁN na měsíc 
listopad 2018
1. 11. 2018   
1)  křižovatka ulic Topolová, Růžová 
2)  ul. Generála Antonína Sochora

8. 11. 2018
1)  křižovatka ulic Kovanická  
      a Dlabačova
2)  ul. Luční ( u garáží)

15. 11. 2018 
1)  ul. 2. května (Park V Kolonii) 
2)  ul. Komenského (před 
      gymnáziem)

22. 11. 2018 
1)  ul. V Kolonii (naproti učilišti COP) 
2)  křižovatka ulic M. Koněva  
      a Na Splavech

28. 11. 2018
1)  ul. Obslužná (za Penny)             
2)  ul. Kostomlátská

Technické služby 
města Nymburka 

Vrátí se v roce 
2020 Masaryk do 
Nymburka?  
U  příležitosti 100. výročí vzniku republiky 
město Nymburk vyhlásilo 29. října veřejnou 
sbírku na podporu obnovy památníku připo-
mínajícího T. G. Masaryka na Palackého třídě  
u č. p. 449 (vila Nebeských).

Busta prezidenta T. G. Masaryka byla 
v parčíku vedle budovy tehdejší radnice na Pa-
lackého třídě odhalena 28. října 1930 u příle-
žitosti 12. výročí vzniku republiky. Do základu 
byla vložena pamětní listina s  Masarykovým 
heslem: Jen vzdělanost a mravnost nás spasí. 
Autorem byl akademický sochař Jan Štursa. 
Busta se do dnešních dnů nedochovala. Po 
okupaci Československa v roce 1938 byla ulo-
žena na půdě úřadu, pravděpodobně v  po-
lovině roku 1943 byla na příkaz německých 
úřadů odevzdána v  rámci sběru barevných 
kovů a skončila v hlavních německých děl.

„Protože v  roce 2020 uplyne 170 let od 
narození prezidenta T. G. Masaryka a zároveň  
i 90 let od slavnostního odhalení původní so-
chy, rozhodlo se vedení města památku prv-
ního československého prezidenta důstojně 
připomenout. Do projektu znovunavrácení po-
mníku chceme prostřednictvím veřejné sbírky 
zapojit širokou veřejnost. Osobnost prezidenta 
Masaryka byla v Nymburce vždy vnímána po-
měrně rozporuplně. Vzhledem k tomu, že po-
mník by měl být umístěn na frekventovaném 
místě a  na jedné z  nejdůležitějších ulic ve 
městě, chceme i  prostřednictvím sbírky zjis-
tit, zda Nymburáci o pomník stojí a pokud ano, 
umožnit jim, aby, byť třeba jen symbolicky, 
přispěli k  jeho vybudování,“ vysvětlil historik 
a starosta města Pavel Fojtík.

Veřejná sbírka byla zahájena 29. října 2018 
a probíhat bude do 31. prosince 2019. Na zno-
vuobnovení památníku bude možné přispět 
několika způsoby: zaslat finanční prostředky 
na účet 8248-504359359/0800 u České spo-
řitelny, a. s., přispět finanční hotovostí do kasi-
ček, které jsou umístěny v Hálkově městském 
divadle Nymburk a v Turistickém informačním 
centru na Náměstí Přemyslovců či nákupem 
stolních a  nástěnných kalendářů, které jsou 
k dispozici v TIC Nymburk.

V  příštím roce proběhne soutěž o  návrh 
pomníku, v roce 2020 ho vybraný umělec vy-
tvoří tak, aby mohl být slavnostně odhalen  
28. října 2020. 

Markéta Tomčíková

NYMBURK S KLIDEM Hlasy
č. Přijmení a jméno
1 Mach Tomáš Ing. Ph.D. 1 888
2 Šmíd Petr 1 466
3 Sitná Dagmar PhDr. Ph.D. 1 430
4 Černý Bořek Mgr. 1 337
5 Tichá Stanislava 1 369
6 Sobotka Jiří JUDr. 1 567
7 Lazarová Simona 1 512
8 Pěnička Petr MUDr. 1 352
9 Věchet Vojtěch 1 456
10 Rychetská Ivana 1 241
11 Drahokoupil Dan 1 343
12 Pletková Václava Mgr. 1 228
13 Teper Jiří 1 289
14 Jeníková Alena 1 216
15 Tichý Petr 1 284
16 Janek Jan 1 186
17 Blecha Jiří 1 159
18 Douděra Pavel Bc. 1 151
19 Farkaš František 1 086
20 Pachmanová Marcela 1 098
21 Plavec Tomáš 994

Nymburk bude 
opět vzpomínat na 
válečné veterány  
I  letos si Nymburk připomene Den válečných 
veteránů, který se slaví 11. listopadu, tedy 
v den, kdy bylo před 100 lety v železničním va-
gonu u  francouzského městečka Compiègne 
podepsáno příměří mezi Německem a  státy 
Dohody a  fakticky tak byly ukončeny boje 1. 
světové války.

Pietní akt se uskuteční v  neděli 11. listo-
padu v 11 hod. v parku Hrdinů za přítomnosti 
vedení města, veteránů a  za přispění členů 
sdružení KVH Druhý pluk Nymbursko. Cílem 
tohoto sdružení je, aby zůstali v  paměti udá-
losti a hrdinové, kteří se zasloužili o vznik, roz-
květ a osvobození naší vlasti.
Přijďte si i vy připomenout ty, kteří položili ži-
vot za naši svobodu. 

Markéta Tomčíková
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Městská policie  
informuje
Strážníci zasahovali na místě 
vážného konfliktu

Dne 15. září v pozdních nočních hodinách 
tři rozrušené ženy v ulici Karla Čapka přiběhly 
k vozidlu MP a strážníkům oznámily, že před re-
staurací Dřevák pobíhá muž se sekerou v ruce 
a  útočí na přítomné osoby. Dále strážníkům 
uvedly, že muž má u  sebe ještě meč. Stráž-
níci si vyžádali příjezd hlídky PČR a vyrazili na 
udané místo. Před restaurací Dřevák se nachá-
zelo několik skupin osob. Obsluha restaurace 
strážníkům označila muže, který tupou hranou 
sekery udeřil jiného muže. Hlídka MP u něj pro-
vedla kontrolu totožnosti. Útočník uvedl, že se 
sekerou jen bránil útoku, a  že zbraně již ulo-
žil do kufru svého vozu. Vzápětí se hlídce MP 
na místě přihlásili dva muži, zranění na rukou. 
Strážníci ztotožnili přítomného svědka kon-
fliktu a vyčkali na místě do příjezdu záchranné 
služby, která ošetřila zraněné muže. Případ si 
převzala k dalšímu šetření PČR.  

Tomáš Řehák, vrchní strážnik MP

Fo
to

 ©
 il

us
tr

ač
ní

 fo
to

 M
P 

N
ym

bu
rk

strana 5

Z NYMBURKA,  TS / MP



KRÁTCE Z MĚSTA

Nymburk bude 
mít v roce 2019 
své veřejné 
přístaviště
Na nymburské radnici se sešli zástupci města, 
Ředitelství vodních cest ČR a Povodí Labe, aby 
vyjednali konkrétní termín výstavby. V  sou-
časné době je vydáno stavební povolení a  do 
konce roku bude vybrán i  zhotovitel. Tímto 
by se na jaře roku 2019 mohlo začít stavět. 

Původně se mělo s  budováním jednotlivých 
přístavišť začít koncem roku 2014, ale objevily 
se určité komplikace.

Petr Černohous

Na dvorku 
knihovny vzniká 
venkovní čítárna
Návštěvníci knihovny budou moci strávit čas 
s  knížkou na čerstvém vzduchu. Novým zdě-
ným oplocením a stavebními úpravami dvorku 
vznikne směrem do ulice Dlouhá třída ven-
kovní čítárna. Budova Městské knihovny do-
stala také zateplení fasád a střechy. Nyní pro-
bíhá spuštění nového systému chlazení a bude 
instalována schodišťová rampa pro méně po-
hyblivé občany a vozíčkáře. Veškeré práce mají 
být hotovy do konce října a cena je vyčíslena na 
3,6 mil. Kč.   Petr Černohous
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Pošta Nymburk 3 
mění hodiny pro 
veřejnost

Ve dnech 1. – 5. 11., 30. 11. a 3. 12. dojde 
k  dočasné změně hodin pro veřejnost. Jedná 
se pouze o  poštu Nymburk 3, Mládežnická 
(Karla Čapka) čp. 2086. 

Otevírací doba ve výše uvedených dnech:

Po 8.00 - 10.30, 13.30 - 15.00
Út 8.00 - 10.30, 13.30 - 15.00
St 8.00 - 10.30, 13.30 - 15.00
Čt 8.00 - 10.30, 13.30 - 15.00
Pá 8.00 - 10.30, 13.30 - 15.00

Česká pošta

V Nymburce bude 
změřena kvalita 
ovzduší
Rada města rozhodla o provedení měření kva-
lity ovzduší v  Nymburce, které zde nebylo 
provedeno řadu let. Město navazuje na mo-
nitoring, který stejná laboratoř prováděla na 
objednávku spolku Permanent a  za finanč-
ního přispění města na Zálabí. Stanice měří  
v 24hod. intervalech a to po dobu 9 dní. Celkem 
budou získány výsledky ze 4 různých míst po 
Nymburce. Stanice bude ZATÍM umístěna  na 
4 stanoviště, a to ul. Pražská (ZÁLABÍ), zahrad-
nictví Novák (ZÁLABÍ), ul. Potoční (sídl. Janko-
vice), ul. Maršála Koněva MŠ Komenského).
Měřeny budou hodnoty–NO2-CO-SAK-PM10- 
z toho lze laicky řečeno mimo jiné zjistit těžké 
kovy, a hlavně kyseliny a imise, a  zazname-
nány tak relevantní informace o stavu ovzduší 
ve městě. Ekologická laboratoř Peal, s.r.o., je 
držitelem autorizace MŽP.       pce
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prodloužen  
Z  důvodu příznivých klimatických podmínek 
a  zvýšeného zájmu občanů o  svoz bioodpadu 
bylo s  ředitelem Technických služeb města 
dohodnuto jeho prodloužení. Svoz bioodpadu 
bude nově probíhat do 27. 11. 2018.         pce
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zúžení stávajícího napojeni ulice na zmíněnou 
problematickou křižovatku. Nově bude z  této 
křižovatky umožněn vjezd pouze cyklistům, 
a  to v  obou směrech. Přechod pro chodce je 
součástí projektu a bude upraven na bezbari-
érový. Dopravní inspektorát úpravu již schválil 
a nyní jej projedná stavební úřad. Pokud i  ten 
vydá kladné stanovisko, může město nejpoz-
ději začátkem příštího roku začít s úpravou. 

pce

Lipová ulice bude 
bezpečnější
V rámci rekonstrukce prošla Lipová ulice cel-
kovou proměnou. Motorovým vozidlům je ve 
směru od centra vjezd do ulice zakázán (po-
volen pouze obyvatelům ulice) a  komunikace 
slouží pro pohyb chodců i  cyklistů zároveň. 
Vzhledem k  nerespektování dopravního zna-
čení a  na žádosti obyvatel ulice bude vjezd 
do ulice Lipová od křižovatky s  ulicemi Dra-
helická a Okružní upraven. Původní zaslepení 
ulice nedoporučil Dopravní inspektorát PČR. 
Město přesto jednalo o  změně a  nově je na-
vrženo propojení stávající slepé komunikace 
od ul. Okružní, které bude jednosměrné ve 
směru jízdy do Lipové. Podél komunikace bu-
dou vytvořeny dva parkovací zálivy. Součástí je 
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V  pátek 21. 9. 2018 se v  Rožďalovicích konal 
koncertní recitál Lucie Bílé za klavírního do-
provodu Petra Maláska. Nádherně zrekon-
struovaný kostel svatého Havla byl zaplněn do 
posledního místa a  všichni přítomní si mohli 
vychutnat bezmála dvě hodiny precizního pro-
vedení známých i méně známých písní hvězdy 
české populární hudby. Velkou radost však při-
nesl tento koncert také nymburské nemocnici. 
Pořadatel koncertu, město Rožďalovice, vě-
noval gynekologicko-porodnickému oddělení 

výtěžek z  této společenské akce – starosta 
města pan Petr Kapal předal primáři gyneko-
logicko-porodnického oddělení Dušanu Kola-
říkovi symbolický šek na 130 000 Kč. Primář 
ubezpečil všechny přítomné, že veškeré daro-
vané prostředky budou účelně vynaloženy na 
nákup přístrojů ke zvýšení kvality péče o  pa-
cientky a rodičky na oddělení. Organizátorům 
i všem sponzorům patří vřelé díky za jejich pří-
zeň a podporu.  

Nemocnice Nymburk

Dar z Rožďalovic putoval na  
gynekologicko-porodnické 
oddělení Nemocnice Nymburk
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Nymburská 
nemocnice se 
dohodla s VZP 
o zachování 
stávajících služeb 
na příštích 5 let
V  září se vedení nemocnice společně se zá-
stupci města zúčastnili jednání s VZP. Výsled-
kem tohoto jednání je vzájemná dohoda o za-
chování zdravotních služeb, které nemocnice 
svým klientům poskytuje, a to ve stejném roz-
sahu na dalších 5 let. Dříve Všeobecná zdra-
votní pojišťovna uzavírala smlouvy pouze na 
rok a  dále je jen prodlužovala. Tento krok je 
důkazem kvality odvedené práce všech odbor-
níků a  zaměstnanců nemocnice. Budoucnost 
Nemocnice Nymburk, s.r.o., je tedy zajištěna.

Andrea Buganská, Petr Černohous

V nemocnici 
proběhlo  
taktické cvičení 
složek IZS

Námětem zásahu byl výbuch zásobníku 
kyslíku s  následným požárem a  poškozením 
stavebních konstrukcí pavilonu E. Cvičení 
všech složek záchranného systému proběhlo 
za normálního provozu nemocnice. 

Petr Černohous
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Ve dnech 13. a 14. října probíhaly v Nymburce 
oslavy spojené se 150. výročím založení tělo-
cvičné jednoty TJ Sokol Nymburk, která vznikla 
1. října roku 1868. V rámci oslav připravili nym-
burští sokolové hned několik akcí, které cílily 
nejen na ohlédnutí se za bohatou historií nym-
burského Sokola, ale představily i  současnou 
podobu této sportovní organizace, která se 
řadí mezi nejstarší u nás. V sobotu 13. 10. byly 
oslavy zahájeny slavnostním aktem na nym-
burské Remanenci u  busty PhDr. Miroslava 
Tyrše za účasti vrcholných představitelů České 
obce sokolské, starostky Hany Moučkové 
a Jednatele Josefa Těšitele,  i zástupců města 
Nymburk. Důstojnost aktu podtrhla i  čestná 
stráž poděbradských sokolů se zástavou Tyr-
šovy župy. Kromě oficiálních projevů zazněly 
i  písně a  státní hymna ČR v  podání dětského 
souboru Hlásek. 

Sobotní program pokračoval sokolskou 
akademií. V  sokolovně se za účasti veřejnosti 

představily oddíly a odbory s ukázkami svých 
cvičení. Diváci tak mohli obdivovat umění ma-
lých karatistů a  karatistek, předvedly se ženy 
se sletovou skladbou Siluety, dívky z Holčičího 
cvíča, Věrná garda i horolezci a siloví trojbojaři.

V  neděli 14. 10. byla na hasičském hřišti 
připravena pro rodiče s dětmi, chlapce i dívky 
dobrodružná hra Malý gladiátor s letem soko-
lím. Vyzkoušet si náročné překážky a úkoly při-
šlo více než 110 dětí, někteří i s rodiči. Mrštnost 
a obratnost sokolům vlastní museli malí gladi-
átoři ukázat na lanových překážkách či lezecké 
síti, síla se hodila při šplhu nebo převracení 
těžké pneumatiky, přesná ruka a klid byly zase 
nutností při lukostřelbě.  Odměnou všem byly 
krásné zážitky, úžasný pocit z dokončení trati 
i medaile a drobné sladké ceny. Odměnou pro 
organizátory byly zase usměvavé tváře, radost 
dětí i  rodičů i  kladné ohlasy účastníků všech 
akcí spojených s oslavami 150. výročí nymbur-
ského Sokola.  

Ivan Mezlík

Nymburští sokolové oslavili 150 let  
od vzniku TJ Sokol Nymburk
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ROZHOVOR

V říjnu minulého roku 
bylo slavnostně uvedeno 
do provozu nové 
bydlení pro seniory 
v Nymburce. V domě se 
samostatnými bytovými 
jednotkami našlo nový 
domov téměř 40 seniorů 
většinou z Nymburka 
a blízkého okolí.

Při této příležitosti jsme požádali o rozho-
vor zástupce společnosti Rezidence Labské Te-
rasy pana Radka Formánka.

Jak hodnotíte první rok života na 
Labských terasách?

Jsem velice rád, že se nám podařilo naplnit 
prvotní myšlenku, vybudovat důstojné a  bez-
starostné bydlení pro seniory v  Nymburce. 
Jedná se o  bydlení, kde každý obyvatel může 
žít samostatným životem dle vlastních před-
stav, využívat společné zázemí, kulturní a spo-
lečenské akce pořádané v  domě, vše samo-
zřejmě zcela dobrovolně. V  případě zhoršení 
zdravotního stavu je možné požádat o  pečo-
vatelské a zdravotní služby, které jsou v domě 
zabezpečeny Centrem sociálních a zdravotních 
služeb Poděbrady. 

Jaký typ bydlení v domě nabízíte?
Jedná se o  dlouhodobé nájemní bydlení. 

Většinou jsou v  domě byty ve velikosti 1+kk 
a 2+kk, máme i několik větších bytů 3+kk. Byty 

mají prostorné bezbariérové koupelny s  vel-
kým sprchovým koutem opatřeným sedátkem, 
moderní kuchyňské linky vybavené elektro-
spotřebiči, všechny byty mají prostorný balkón 
nebo terasu s krásným výhledem na řeku.  

Komu je bydlení určené?
Bydlení je určené pro seniory. Oslovuje nás 

mnoho lidí s poptávkou po nájemním bydlení, 
po kterém je v Nymburce všeobecně velká po-
ptávka, chceme ale zachovat záměr klidného 
a pohodového bydlení pro seniory. Tím, že při 
výstavbě domu nebyla využita žádná dotace, 
nejsme tedy vázáni žádným omezením. To má 
i  velkou výhodu, pro obyvatele nejsou stano-
veny žádné podmínky k získání bydlení, pouze 
slušnost a snášenlivost s okolím.

Může si bydlení dovolit běžný senior 
z důchodu?

Většinou k nám přicházejí senioři, kteří do-
posud bydleli ve vlastním domě nebo v  bytě 
bez výtahu, kterých je v  Nymburce bohužel 
většina. Práce a  starosti s  vlastním domem 
je dovedla k  myšlence na změnu. Rozhodli 
se vlastní bydlení prodat, nebo pronajmout 

a prostředky využít k financování bydlení v Re-
zidenci. V některých případech lidem pomáhá 
s  financováním i nejbližší rodina. Máme i pří-
pad lidí, kteří se vrátili na stáří ze zahraničí a se 
zahraničními důchody si užívají veškerých vý-
hod levného bydlení v České republice.

Jaké aktivity jsou lidem z domu 
k dispozici?

V  uplynulém roce jsme dokončili zahradu 
s  parkovou úpravou, která slouží k  relaxaci, 
procházkám a odpočinku. Obyvatelům je k dis-
pozici společenská místnost s  knihovnou, 
kde probíhaly pravidelné přednášky o  historii 
Nymburka, je to i místo pravidelného setkávání 
obyvatel, funguje zde klub ručních prací a klub 
zpěvu s kytarou. Zatím poslední pořádaná akce 
byla věnovaná oslavě 100 let založení repub-
liky a byla spojená s výsadbou „stromu repub-
liky“ v zahradě Rezidence.

Jsou nějaké akce přístupné 
i ostatním obyvatelům Nymburka?

Většina přednášek pořádaných v minulém 
roce byla veřejně přístupná. Ve spolupráci s di-
vadelním souborem Hálek jsme ve velké spo-
lečenské místnosti pořádali i pro veřejnost di-
vadelní představení Přednosta stanice. Jsme 
velice rádi za spolupráci se Základní školou 
Tyršova, jejíž žáci také zajišťují program při 
společenských akcích pro seniory.

Pro veřejnost slouží hlavně tělocvična, kde 
v krásném prostředí probíhají pravidelné lekce 
jógy. Jsou určené pro všechny věkové katego-
rie, od těhotných maminek, přes malé a větší 
děti, začínající i zkušené jogíny, až po seniory. 

V  současné chvíli hledáme zájemce o  vy-
užití vybavených masážních a  rehabilitačních 
prostor. O  tyto služby by byl velký zájem, ale 
chybí nám kvalitní a zkušené spolupracovnice.

Jaké máte plány do budoucna?
Rádi bychom zůstali věrni myšlence zlep-

šování života seniorů. Ve fázi počátečních pří-
prav máme projekt výstavby sousedního domu 
pro seniory. Jestli půjde o obdobný projekt jako 
Rezidence Labské Terasy, nebo o komplexní za-
řízení s 24 hodinovou péčí o seniory a hendike-
pované, to zatím zvažujeme a hledáme vhod-
ného partnera a podporu.

red

Bydlení pro seniory 
na Labských terasách 
rok po otevření
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Obytná místnost s kuchyní v bytě 2+kk

Denní stacionář
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CWAK na 
Tyršovce  
z "wostra" 

I  pro letošní školní rok připravila Základní 
škola Nymburk, Tyršova 446, spolu se mnou, 
další ročník fotografického kroužku s názvem 
CWAK. Nadšení mladí fotografové mají znovu 
možnost projít si technická úskalí fotogra-
fování, složitosti nastavování fotoaparátu či 
úpravy svých hotových prací.

Prakticky se seznámíme s jednotlivými fo-
tografickými žánry a  jejich specifiky. Budeme 
se snažit dokumentovat život ve městě i  ve 
škole. Pokud to půjde, tak i soutěžit a porovná-
vat svoje získané schopnosti. Nově máme mož-
nost vyzkoušet si i praktickou mikrofotografii 
díky dotaci MŠMT na přírodovědné předměty.

A protože říjen byl ve znamení hadů - ze-
lená mamba v Praze, krajta v Městci a obří had 
v Číně - vyrazili jsme si jednoho "školního" hada 
také vyfotografovat. Díky krásnému počasí 
jsme si mohli dovolit fotit v  exteriéru krajtu 
královskou (Phyton regius) uprostřed října na 
pozemku školy. A další foto výzvy máme před 
sebou, tak snad se vše povede podle plánu 
a budeme se moci znovu pochlubit.
                 Marek Velechovský
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skříně“ 
CENTRUM PRO VŠECHNY pořádá jednodenní 
BAZÁREK dětského i dospěláckého oblečení. Je 
vaše skříň plná oblečení a vy nemáte stále co na 
sebe? Vaše oblečení nabídněte k prodeji a vy si 
můžete koupit nové. Oblečení, boty, hračky, do-
plňky můžete darovat, měnit, prodávat, naku-
povat. Těšíme se na vás ve čtvrtek 8. listopadu 
od 10 do 17 hodin v naší provozovně na Zálabí 
v  MSS Tortuga, Kolínská 282, Nymburk. Kaž-
dému prodávajícímu bude vyhrazen prodejní 
prostor – cca 1 stůl (poplatek 50 Kč), je nutné 
si místo rezervovat u p. Pilné tel: 606 916 617. 
Jedná se o  osobní prodej, každá maminka si 
prodává své zboží sama.  Nakupující mají účast 
zdarma. Pro děti bude k dispozici volná herna. 
V  průběhu BAZARU bude probíhat i  PRODEJ 
A VÝPRODEJ KERAMICKÝCH VÝROBKŮ NAŠÍ 
CHRÁNĚNÉ DÍLNY. Ve chvílích volna si můžete 
vyzkoušet techniku drátkování. Přijďte strávit 
hezké odpoledne a prodat či nakoupit za přija-
telné ceny.                  Tým CPV

 

                  ZOO Chleby, o. p. s. 
                  Vás srdečně zve na 

                  VÝROBU ADVENTNÍCH VĚNCŮ 
                  s příjemnou předvánoční atmosférou 

                  v neděli 25.11.2018 a sobotu 1.12.2018 
                  od 13,00 do 15,00 hod. 
 v Mendelově ekocentru  

 

                     Materiál zajištěn (poplatek 150 Kč – 200 Kč), 

                      připraveno bude drobné pohoštění a perníčky k ozdobení. 

                  Těšíme se na Vás! 

                  Rezervace nutná: lektor@zoochleby.cz, tel.: 702 186 910 
                  f: www.facebook.com/zoochleby 

 
 

                       

CENTRUM PRO VŠECHNY, spolek, Kolínská 282, 288 02 Nymburk, tel.: 602 29 44 29, 
e-mail: centrumprovsechny@seznam.cz, www: centrumprovsechny.cz, IČO: 27020053, účet: 202972297/0300 

 
 

 

  

PODPORA PRACUJÍCÍM RODIČŮM  
V NYMBURCE  

Milé rodičovstvo,   
  

s potěšením vám sdělujeme, že od září 2018 bude pokračovat provoz DĚTSKÉHO KLUBU / dále DK /, který 

je pro vaše děti ZDARMA díky dotaci z Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR, projektu NNO Centra pro 

všechny „Podpora pracujícím rodičům v Nymburce“, registrační č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007462.  

DK je určen pro děti z Nymburka a okolí navštěvující prvním stupeň základní školy v Nymburce (1. – 5. třída ZŠ) 

každý všední den od 12.00 do 18.00 hod. Našich služeb můžete využívat denně nebo si můžete vybrat jen 

jediný den v týdnu v klubu na MSS Totuga, Kolínská 282, Nymburk, případně na Palackého třídě 449, Nymburk. 

MÁME TU PRO VÁS JEŠTĚ NĚCO NAVÍC ! 
Mimo pobytu v našem DK můžeme ZDARMA vaše DĚTI DOPROVÁZET NA ZÁJMOVÉ A JINÉ AKTIVITY 

v době mimoškolního vyučování. Děti přihlášené do DK mohou až 3 x týdně využívat službu doprovodu, 

s ohledem na kapacitu našich možností. 

Přihlášku zašlete nejpozději do 31. 8. 2018. Formulář a bližší informace na www.centrumprovsechny.cz. 

   Kontaktní osoba: Kupcová Kateřina, tel: 602294429, kupcova.cpv@seznam.cz 

 
 
V rámci DK bude pečující osobou zajištěn každodenní vyvážený program, preferující venkovní aktivity.  
Děti si po příchodu do klubu mohou, v případě zájmu rodičů, psát domácí úkoly.  
Během trvání celého projektu budou dětem nabízeny činnosti výtvarné (např. práce s přírodními materiály, 
dřevem, polystyrenem, vatovými výrobky, malbou na sklo/porcelán, lepení fotek na dřevo, výroba koláží, 
apod.), tak činnosti sportovní (zejména: hra s míčem, badminton, vycházky do blízkého okolí apod.), činnosti 
oddechové (stolní hry, lego, puzzle, četba, aj.). Činnosti klubu budou sice organizované (např. pobyt dětí venku 
v určitou denní dobu), ale přizpůsobené momentální situaci a požadavkům dětí. 

 
 

                       

CENTRUM PRO VŠECHNY, spolek, Kolínská 282, 288 02 Nymburk, tel.: 602 29 44 29, 
e-mail: centrumprovsechny@seznam.cz, www: centrumprovsechny.cz, IČO: 27020053, účet: 202972297/0300 
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V rámci DK bude pečující osobou zajištěn každodenní vyvážený program, preferující venkovní aktivity.  
Děti si po příchodu do klubu mohou, v případě zájmu rodičů, psát domácí úkoly.  
Během trvání celého projektu budou dětem nabízeny činnosti výtvarné (např. práce s přírodními materiály, 
dřevem, polystyrenem, vatovými výrobky, malbou na sklo/porcelán, lepení fotek na dřevo, výroba koláží, 
apod.), tak činnosti sportovní (zejména: hra s míčem, badminton, vycházky do blízkého okolí apod.), činnosti 
oddechové (stolní hry, lego, puzzle, četba, aj.). Činnosti klubu budou sice organizované (např. pobyt dětí venku 
v určitou denní dobu), ale přizpůsobené momentální situaci a požadavkům dětí. 

je Mezinárodní skautské středisko Tortuga, Ko-
línská 282, Nymburk. Navíc děti přihlášené do 
DK mohou až 3 x týdně využívat službu dopro-
vodu, s ohledem na kapacitu našich možností. 
Děti můžete přihlašovat i  v  průběhu školního 
roku do naplnění naší kapacity. 

Další službu, kterou nabízíme vytíženým 
maminkám či rodičům, je MINIŠKOLKA ŠI-
KULKA. Jedná se o hlídání dětí od 2 let (pleny 
nejsou překážkou), každý den od 7 do 16 hodin 
v  naší provozovně na ul. Kolínská 282, Nym-
burk. Nabízíme pravidelné, dlouhodobé hlí-
dání i nárazové „SOS hlídání". Možnost dochá-
zení dětí denně nebo dle potřeby jen určité dny 
v  týdnu. Nástup do Šikulky je možný kdykoli 
během roku. Cena pobytného je od 30,- do 60,- 
Kč za hodinu. 

V nabídce našeho CENTRA PRO VŠECHNY 
je mnoho dalších aktivit a služeb, provozujeme 
dětskou hernu, Centrum pro rodiny a  pořá-
dáme volnočasové integrační aktivity pro děti 
i rodiče. Více informací a potřebné dokumenty 
naleznete na našich webových stránkách 
www.centrumprovsechny.cz.

Neváhejte a  využijte našich služeb, které 
realizujeme s ohledem na vaše potřeby.

Tým CPV

Dětský klub, 
Miniškolka  
a další nabídka 
pro děti  
i rodiče  
Rádi bychom vás seznámili s projektem, který 
realizujeme přes MAS Podlipansko z  Operač-
ního programu OPZ, s názvem PODPORA PRA-
CUJÍCÍM RODIČŮM V NYMBURCE. Tento pro-
jekt navazuje na služby poskytované v přede-
šlých dvou letech. Náš spolek CENTRUM PRO 
VŠECHNY podpoří rodiče z Nymburska tím, že 
bude kvalifikovaně pečovat o jejich děti v době, 
kdy pracují a do práce dojíždějí. Projekt zahrnuje 
dvě klíčové aktivity – DĚTSKÝ KLUB a SLUŽBU 
DOPROVODU na zájmové aktivity dětí, je určen 
pro děti na prvním stupni základní školy (1. – 5. 
třída ZŠ) i rodičům dětí s hendikepem. Služba 
je poskytována ZDARMA, rodiče pouze vyplní 
přihlášku do Dětského klubu, doloží potvrzení 
o postavení na trhu práce a podepíší smlouvu 
o službě. Klub je v provozu od 1. 9. 2018, denně 
od 12 do 18 hodin. Základnou Dětského klubu 
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    Strojní a tlakové čištění 
             ucpané kanalizace                ________________

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

OBCHOD –  INSTALATÉRSKÉ POTŘEBY

Miloš Hampl, Maršála Koněva 1069, Nymburk 

ŘÁDKOVÁ INZERCE 
– Koupím JAWA-ČZ motocykl, skútr, moped s SPZ i bez. Také díly 
i nekompletní vraky. TEL.: 777 589 258.

– Kácení a řez rizikových stromů stromolezeckou technikou. 
Tel: 606 527 091

Vykoupím 

staré knižní pozůstalosti, 
staré tiskoviny apod. 

731 489 630
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Od 3. září 2018 nově otevřený obchůdek s 
dámským oblečením

Boutique ANDRE
ulice : Jízdecká 110, Nymburk 

(U vodojemu)

Otevřeno:  pondělí - pátek 10.00 -13.30   14.00-17.00   
                                      středa 10.00 -13.30  14.00-18.00                                                                     
Nejste ráda, když má některá žena na sobě 

stejné oblečení jako vy ?
Proto si přijďte vybrat k nám:

- hezké módní oblečení pro každou ženu i dívku
- malé i velké velikosti

- oblečení pro volný čas i společenské

Přijímáme platební karty
kontakt: renata.dejmkova@seznam.cz

mobil: +420 776 312 773
web: www.andre723.webnode.cz



Inspirativní 
kavárna
6. 11. út / od 17 hodin / zdarma / divadlo 
Vážení přátelé, zveme vás na další pokračování 
z cyklu Inspirativních kaváren z oblasti vzdělá-
vání. Tentokrát se můžete těšit na inspirativní 
diskuzi s Václavem Mertinem na téma Radost 
ve vzdělávání do foyer Hálkova městského di-
vadla Nymburk. 
Václav Mertin – absolvoval psychologii na Filo-
zofické fakultě UK. Po více než čtyřiceti letech 
praxe jako dětský psycholog, je považován za 
špičku ve svém oboru. Napsal desítky knih a 
studií o dětech, kantorech a různých podobách 
vzdělávacího procesu. 
Akce je pod hlavičkou vzdělávacího projektu 
Místní akční plán vzdělávání v ORP Nymburk 
(MAP II na Nymbursku). 
Kontaktní Informace:
Šárka Dvořáková, MAS Svatojiřský les, z.s., 
e-mail: manager.svatojirskyles@seznam.cz, 
mobil: 739 21 21 95; 
www.vzdelavani-spolecne.cz

pá 2. 11. / 17 – 19.30 hodin / 20 Kč dítě, dopro-
vod zdarma / Start radnice 
NYMBURK PLNÝ STRAŠIDEL
Vyražte za dobrodružstvím do ulic večerního 
města se skautským střediskem Krahujec 
Nymburk a s Royal Rangers. Start na náměstí 
u nymburské radnice, baterky s sebou!

ne 4. 11. / 11 hodin / ZDARMA / Park U Vodáren-
skou věže
RESTAURANT DAY V NYMBURCE
Oblíbený nymburský komunitní festival jídla 
a  pití. Více informací naleznete na facebooku 
- Restaurant Day Nymburk.

út 6. 11. / 17.30 hodin / Sraz na hrišti u hasičárny
POSVIŤME SI NA NYMBURK
Lampiónkový průvod pořádá TJ Sokol Nym-
burk. Pojďte rozzářit město a  hledat svato-
jánské broučky. Více informací naleznete na 
http://sokolnymburk.cz.

čt 8. 11. / 10 – 17 hodin / MSS Tortuga – Centrum 
pro všechny
ZE SKŘÍNĚ DO SKŘÍNĚ
Jednodenní bazárek dětského a dospěláckého 
oblečení. Více informací a rezervace prodejních 
míst u  Zuzky Pilné, 606 916 617, na e-mailu: 
pilna.cpv@seznam.cz nebo na www.centrum-
provsechny.cz.

ne 11. 11. / 11.11 hodin / Park Hrdinů 
DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ
Více o pietním aktu na straně 5 

ne 18. 11. / 14 – 19 hodin / Obecní dům
CHARITATIVNÍ BAZAR VEM-BER  
6. ROČNÍK
Letos poprvé je možné prodávat a nakupo-
vat kromě oblečení i další věci jako jsou knihy, 
hračky, sportovní vybavení, historické kousky 
apod. Akce je vhodná i pro děti. Čeká Vás skvělé 
občerstvení, divadlo pro děti, výtvarné dílny, 
dětský koutek, hudba z vinylu a módní pře-
hlídka a mnoho dalšího.
Prodejce se musí hlásit předem pomocí for-
muláře, který nalezne na www.facebook.com/
vembernbk a  nebo na tel. čísle 724 381 810

pá 23. 11. / 19 hodin / 250 Kč / Obecní dům
BENEFIČNÍ KONCERT - IVO JAHELKA 
PRO RESPONDEO
Benefiční koncert, kdy veškerý výtěžek ze 
vstupného bude použit pro účely veřejné sbírky 
Respondea, z. s. Vstupenky můžete zakoupit 
v  Turistických informačních centrech Nym-
burk, Poděbrady a  v  Kulturním a  informační 
centru Sadská.

ne 25. 11. / 10 – 15 hodin / Malý sál nymburské 
Sokolovny (Tyršova ul.)
VÁNOCE ZDARMA
Přijďte navštívit neobvyklou alternativu vá-
nočních nákupů. Na stánku si můžete vybrat 
dárky podle chuti a  odnést si je domů zcela 
zdarma. Více informací na emailu lucie.mezlik-
ova@seznam.cz

Další akce z Nymburka po 26. 11. / 14 hodin / Turistické informační 
centrum
AUTOGRAMIÁDA SPISOVATELE JANA 
ŘEHOUNKA
Tradiční předvánoční autogramiáda spisova-
tele Jana Řehounka.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

PAPÍROVÉ MODELY LEPENÉ NEJEN  
V NYMBURCE

Vlastivědné muzeum Nymburk
Polabské muzem

Výstava probíhá od 2. října do 2. prosince 2018, 
otevřeno je denně mimo pondělí, 9 až 17 hodin.
Výstava vás provede světem lepení papírových 
modelů a  je koncipována tak, aby všem uká-
zala, že se jedná především o činnost, se kte-
rou se dá začít v každém věku, která baví nejen 
děti, ale i muže a ženy v každém věku.

Proto zde jsou k vidění jak výtvory elitních 
modelářů, tak začínajících dětí a dospělých.

Obsaženy jsou jak čistostavby z  před-
tisků, tak vlastní tvorba modelářů, kteří vyu-
žívají další materiály, jako jsou tmely, airbrush 
a další.

Díky tomu, že z  papíru lze ztvárnit té-
měř cokoli, uvidíte zde od dioramat v měřítku 
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Nové kalendáře 
již v prodeji
Poté, co skončila hlavní turistická sezona, 
jsme opět přivítali sezonu kulturní. Zastavte 
se u  nás pro lístky do kina nebo do Hálkova 
městského divadla. Koupit u nás můžete také 
vstupenky na vybraná představení konající se 
mimo město, v rámci prodejních sítí Ticketpor-
tal a  Ticketmaster. Nemáte u  sebe hotovost? 
I na to jsme připraveni. Náš platební terminál 
využilo od začátku roku téměř 800 návštěv-
níků infocentra. 
S blížícím se adventem máme pro vás i pár tipů 
na vánoční dárky. Město Nymburk opět vydalo 
historický stolní kalendář, nástěnný kalendář 
se současnými fotografiemi nebo si můžete 
zakoupit novou publikaci o  městě "Nymburk, 
Královské město na Labi". 

Turistické informační centrum Nymburk                 
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1:300, přes architekturu, stavební stroje, růz-
nou techniku až po vozy F1 v měřítku 1:6.

A  protože výstavu pořádáme v  muzeu 
v  Nymburce, a  my bychom chtěli, abyste se 
i bavili, rádi vám představíme pomalu vznika-
jící model PAPÍROVÝ NYMBURK.

Jedná se o realizaci myšlenky pana Tesaře, 
kdy pomalu ve spolupráci s  Michalem Rozín-
kem začínají vznikat papírové modýlky nym-
burských staveb v měřítku 1:300, které by do 
budoucna měly společně dát vzniknout kom-
pletnímu dioramatu našeho města.

Pozorní návštěvníci mohou několik již ho-
tových modýlků najít různě schovaných nejen 
ve vitrínkách zde v muzeu. Když se při odchodu 
z muzea pochlubíte paní u prodeje vstupenek, 
kolik a jakých nymburských stavbiček jste na-
lezli, budete odměněni.      Jindřich Tesař
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KNIHOVNA DĚTEM

20. 11. út / 13.30 hodin
POHÁDKY MAŠINKY LÍZY 
KŘEST NOVÉ KNIHY JANA ŘEHOUNKA

Slavnostní křest nové knihy pro dětské čtenáře 
od nymburského autora Jana Řehounka. Pří-
běh parní lokomotivy 310.0, zvané Kafemlej-
nek, kterou její strojvůdce Toník a topič Frantík 
pojmenovali Líza, se odehrává v „pohádkovém“ 
železničářském Nymburce. Půvabné ilustrace 
namalovala výtvarnice Anna Ruizlová. Knihu 
vydalo nakladatelství Regia. Na křest knihy 
bude navazovat autorova autogramiáda v pon-
dělí 26. listopadu od 14 hodin v Turistickém in-
formačním centru. Přijďte koupit pro své děti 
krásnou knihu, která může být i překvapivým 
vánočním dárkem.

22. 11. st / 8.30 a 9.45 hodin / 20 Kč
IVA GECKOVÁ 
Setkání s autorkou knih pro děti a mládež Ivou 
Geckovou.  Iva Gecková doposud pro děti na-
psala: Florentýnka a kouzelná kniha, Čertí ba-
bička, Štěpán Kobliha není žádná bábovka, Jak 
to chodí v psí škole. A brzy jí vyjde nová kniha: 
Bonifác zase řádí v  psí škole. Přiblíží dětem 
práci spisovatele, vznik knihy a představí svou 
vlastní tvorbu.  

LISTOPADOVÁ  SOBOTA, KDY MÁME PRO VÁS  
OTEVŘENO, JE 3. 11. 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.

Poděkování 
Ráda bych jménem Městské knihovny v Nym-
burce poděkovala za městské ocenění Zlatý lev, 
kterého si velmi vážíme. Vnímáme to jako oce-
nění naší dlouholeté práce pro nymburskou ve-
řejnost a zároveň cítíme jako výzvu k další ne-
utuchající práci a nadšení celého kolektivu. Ve 
svém úsilí se budeme snažit knihovnu stále 
více prosadit do vědomí občanů od dětí až po 
seniory a připravit jim bohatou nabídku služeb. 

Děkujeme
Helena Liptáková a kolektiv knihovny 

VÝSTAVA

2. 11. pá – 30. 11. pá 
GRAFIKA A ILUSTRACE – OLGA 
VYCHODILOVÁ

PŘEDNÁŠKY 

6. 11. út / 17 hodin / 20 Kč
PODPORUJEME SVŮJ IMUNITNÍ 
SYSTÉM –  MARIE CHALUPOVÁ
Podporujeme svůj imunitní systém každý den. 
Jak a čím můžeme aktivně podporovat imunitní 
systém. Prevence před zdravotními problémy. 

15. 11. čt / 17 hodin / 30 Kč
ZBĚSILÁ ČÍNA – SAŠA RYVOLOVÁ
Trampka a  dlouholetá životní partnerka zná-
mého trampského písničkáře Wabiho Ryvoly, 
nezávislá spisovatelka a publicistka, představí 
svou poslední cestu, ze které se vrátila teprve 
minulý měsíc. Napříč Zemí středu s  batohem 
na zádech se vydáme ve zbrusu novém pořadu 
Saši Ryvolové. Z  Pekingu vzhůru na Velkou 
čínskou zeď i za terakotovou armádou v Xianu 
a trekem na kultovní horu E-mej-šan. Čeká nás 
Soutěska tygřího skoku i úžasný buddhistický 
klášter Shangri-La. Nevynecháme fantastic-
kou Jeskyni bambusové flétny, kamenný les 
v Shilingu a Národní park Wolong, kde se točily 
exteriéry filmu Avatar. A budou i pandy! Přijďte 
se přesvědčit. 

Městská 
knihovna 
Nymburk

Fo
to

 ©
 a

rc
hi

v 
kn

ih
ov

ny

Klub 
důchodců
5. 11. po
VOLNÁ ZÁBAVA
7. 11. st
PREVENCE – ZNEUŽÍVÁNÍ SENIORŮ
DIVADELNÍ PROGRAM
12. 11. po
VOLNÁ ZÁBAVA
14. 11. st
JAK SE TO ŘEKNE JINAK
19. 11. po 
VOLNÁ ZÁBAVA 
21. 11. st
VZPOMÍNÁME DVD
16. 11. po 
VOLNÁ ZÁBAVA
18. 11. st 
ŠLECHTICKÉ ERBY V JIŽNÍCH 
ČECHÁCH
Změna programu vyhrazena.

Pravidelné cvičení v pondělí a středu 
od 13.00 do 13.30 hodin.
Programy začínají ve 13.45 hodin.
Veškeré informace o akcích najdete ve vývěsní 
skříňce klubu.
 Výbor Klubu důchodců

SOUTĚŽ
Poznáte místo, odkud je fotografie na obrázku?

Poznáte toto místo?

Výherci z předchozího čísla jsou: 
Přemysl Černý, Jiří Vaňátko  
a Alena Lhotáková.

Správné řešení (říjen): Máchova ulice před 
místním nádražím.

Zkuste to s naší soutěží
Výhru získá ten, kdo zašle do 12. 11. 2018 poštou (lze odevzdat i na podatelně MěÚ Nymburk) nebo 
e-mailem správné místo z historické fotografie. Nezapomeňte na kontaktní údaje (včetně telefonního 
čísla). Tři správné odpovědi vylosuje redakční rada.

Adresa redakce: náměstí Přemyslovců 163, 
288 28 Nymburk,  
e-mail: petr.cernohous@meu-nbk.cz 
předmět: „Fotosoutěž – LISTOPAD“
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2.11. / pá / 20 hodin / Obecní dům / 100 Kč
ČESKOSLOVENSKÁ DISKOTÉKA
Ve velkém sále Obecního domu vám zahrají DJ 
Tomáš Bříza Březina a  Martin Karásek. Hity 
všech žánrů, které neomrzí, intimní osvětlení, 
blikající světla a parket bude jen váš! Těšit se 
můžete na skvělou muziku a nezapomenutel-
nou atmosféru v  rytmu 80. let až po součas-
nost.  Na své si přijde opravdu každý a můžete 
si užít retro hity i aktuální slovenskou a českou 
hudební scénu.

6. 11. / út / 14 – 17 hodin/ Obecní dům / 40 Kč
ČAS NA ČAJ
Setkání nejen pro seniory ve velkém sále Obec-
ního domu, kde k tanci a poslechu zahraje ka-
pela Duo Kettner + Novák.

11. 11.  / 11.11 – 18 hodin / kino Sokol / vstupné 
dobrovolné
(NE)VINNÁ NEDĚLE
Nedělní festival dobrého vína a  jídla. Přijďte 
si užít neděli na zahradě Kina Sokol. Podávat 
se budou svatomartinská vína z  Čech i  Mo-
ravy, k  jídlu budou připravené husí paštiky 
s domácím chlebem. Těšit se můžete i na pro-
gram pro děti s  výtvarnými dílničkami a  po-
hádkou. Odpoledne se můžete těšit na hudební 
vystoupení.

29. 11. / 14 – 16 hodin / Foyer Kina Sokol / 
vstupné: 100 Kč
TVOŘÍLKOV
Tak jako si umí hrát příroda s blížící se zimou, 
chceme si hrát i my. Připravili jsme tedy pro vás 
akci Tvořílkov. Akce je určena především pro 
rodiče s dětmi, ale fantazii se meze nekladou.
Prožijte čtvrteční odpoledne v  našich tvoři-
vých dílnách s  vánoční tématikou, kde si bu-
dete moci vytvořit vánoční papír nebo ozdobu 
na stromeček. Také si můžete v temné komoře 
vyrobit fotogramy – obrázky kreslené světlem. 
Od 16 hodin proběhne divadélko pro děti.

ADVENT  
V NYMBURCE
BARBORKY
MIKULÁŠ CHODÍ MĚSTEM
VÁNOČNÍ KONCERT HLAHOLU
VÁNOČNÍ KONCERT NYMBURSKÉHO KO-
MORNÍHO ORCHESTRU
SKAUTSKÉ VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ A BETLÉMSKÉ 
SVĚTLO
VÁNOCE S ONDŘEJEM RUMLEM
JEŽÍŠKOVA KANCELÁŘ

2. 12.  / 14 – 18 hodin / náměstí Přemyslovců 
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 
2018
Rozsvícení vánočního stromu v  Nymburce se 
letos bude konat v  NEDĚLI, tradičně na Ná-
městí Přemyslovců. Akce bude spojena s  vá-
nočním jarmarkem. Rozsvícení stromu pro-
běhne kolem 16.30 hodin. K  dispozici budou 
u  vybraných prodejců porcelánové hrnečky 
s Ježíškem na vratnou zálohu.

NKC 
přehled akcí 

DISKOTÉKADISKOTÉKA
 

Obecní dum v Nymburce 
pátek 2. 11. 2018 od 20.00

vstupné 100kc 
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Martin Karásek Martin Karásek
Tomáš Bríza BrezinaTomáš Bríza Brezina
DJ

DJ

CESKOSLOVENSKÁ

Letos již podruhé bude nymburský advent za-
štítěn patronátem našeho Ježíška. 
Co si pod tím mají čtenáři představit? 
O jaký projekt se jedná a co vás vedlo k jeho 
založení? 

Patronát našeho Ježíška je součástí programu 
Tradiční advent a  Vánoce s  naším Ježíškem. 
Jeho prostřednictvím usilujeme o návrat sym-
bolické podoby Ježíška a tradic adventu a Vá-
noc u nás.  Jde o  jednu z mnoha našich akti-
vit v  tomto směru. Patronát našeho Ježíška 
udělujeme městům a organizátorům pro spo-
lečensko-kulturní akce, které splňují kritéria 
programu Tradiční advent a  Vánoce s  naším 
Ježíškem. 

Patronát je jakýmsi garantem pro návštěv-
níky, že na akci zažijí opravdovou tradiční ad-
ventní a vánoční atmosféru a setkají se s naším 
Ježíškem, nikoliv s cizorodými vánočními sym-
boly, které k našim Vánocům nepatří. 

Proč je tento projekt potřeba, co se děje s čes-
kými Vánoci? 

Tradiční české Vánoce jsou ohroženy globálním 
marketingem, který nehledí na místní tradice. 
Ve snaze prodat svůj produkt unifikují Vánoce. 
Ve chvíli, kdy Ježíšek nemá veřejně známou po-
dobu, dochází k jeho ztotožňování s všude vidi-
telnými cizorodými symboly. 

Jak se vám daří Ježíška vracet do českých 
měst a obcí?

Již zmiňovaným patronátem našeho Ježíška, 
který udělujeme kvalitním společensko-kul-
turním aktivitám. Ty tak spojujeme v celostátní 
festival Tradiční advent a Vánoce s naším Je-
žíškem. V  rámci patronátu zavádíme různé 
osvětové prvky do programů. Mezi největší 
z nich patří setkání Mikulášů, jímž je uděleno 
požehnání a glejt dobrého Mikuláše pro jejich 
každoroční nadílku. 
Píšeme nekonečný dopis Ježíškovi v  Ježíško-
vých kancelářích. Jednou z novinek pro letošní 
advent v Nymburce je právě Ježíškova kance-
lář, kde bude moci každý napsat své přání Je-
žíškovi. Nedílnou součástí je zavádění vratného 
systému hrnečků a  kelímku od Ježíška, který 
zavádíme na adventní a vánoční trhy u nás.

Jaké tradice se snažíte navracet do českého 
adventu? 

Všechny, které k adventu tradičně patří. Kon-
krétně jde např. o  tradici chození s Barbor-
kou v den svátku sv. Barbory, připomínku tra-
dičního významu sv. Mikuláše a  jeho nadílky 
a faktu, že jde o mikulášskou nadílku a ne rej-
dění čertů, tedy že Mikuláš je hlavní postavou. 
Připomínáme, že k  adventu patří roráty a  ko-
ledy k  Vánocům. Je škoda „plýtvat“ koledami 
už v adventu. Málokdo se o Vánocích raduje při 
poslechu „Nesem Vám noviny“, když je den co 
den slyšel všude kolem po celé čtyři adventní 
týdny. 

V  Ježíškových kancelářích píšeme dopis 
Ježíškovi a potvrzujeme, že Ježíšek je skuteč-
ným vánočním obdarovatelem. Vysílá nám to-
tiž poselství vzájemné lásky a  touhy dělat si 
vzájemně radost.  

Náš Ježíšek se vrací! Letos se s  ním v  Nym-
burce určitě setkáte. Pro více informací a ak-
tuality sledujte facebook našeho Ježíška - 
www.faceboook.com/nasjezisek. A  hlavně 
nezapomeňte napsat své přání do nekoneč-
ného dopisu Ježíškovi! 

NYMBURSKÉ KULTURNÍ CENTRUM
OTEVÍRACÍ DOBA NKC pro veřejnost
PO, ST, ČT     7.30 – 11.30 12.30 – 14.00
ÚT zavřeno 
PÁ     7.30 – 12.00 
KONTAKT
Palackého třída 449/64, Nymburk 288 02
tel.: +420 325 513 785
mail: nkc@nkc-nymburk.cz
www.nkc-nymburk.cz

Štěpánka Czerninová a Děpold Czernin - autor  
a předseda Spolku pro tradiční Vánoce
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čt 1. a pá 2. / 19 hodin / 130 Kč 
BOHEMIAN RHAPSODY
Queen. Jediné, co je pozoruhodnější než jejich 
muzika, je jeho příběh. Bohemian Rhapsody 
popisuje hudební dráhu i  jedinečnou životní 
a uměleckou jízdu Freddieho Mercuryho od za-
ložení skupiny Queen až po památný koncert 
Live Aid v  roce 1985. Velká Británie / životo-
pisný  / 134 min. / s titulky / do 12 let nevhodný 

so 3., ne 4. od 16 hodin, čt 8. od 19 hodin / 120 
Kč 
LOUSKÁČEK A ČTYŘI ŘÍŠE
Vánoční film od Studia Disney na motivy kla-
sické pohádky od E. T. A. Hoffmanna o  cestě 
Clary za jedinečným klíčem, který odemkne 
cenný dar od zesnulé matky. USA / fantasy / 
110 min. / české znění / přístupný 

so 3. a ne 4. / 19 hodin / 120 Kč
ZLATÝ PODRAZ
Osudová láska mladého právníka a sportovce 
Filipa Březiny k tanečnici Patricii Volne, s kte-
rou se seznámí na poválečném Mistrovství Ev-
ropy v basketbalu. Jejich příběh vrcholí v roce 
1951, kdy Evropu už na mnoho let rozdělila 
železná opona. ČR / drama / 106 min. / české 
znění / do 12 let nevhodný 

út 6. / 19 hodin / 110 Kč
DOGMAN
Život na drsné periférii nebývá snadný. Pro cit-
livého muže, který má rád zvířata a miluje svou 
dceru, to je těžké dvojnásob. A když se na něj 
zaměří pozornost největšího násilníka v okolí, 
musí najít způsob, jak vyřešit svou zoufalou si-
tuaci. Itálie / drama / 102 min. / s titulky / do 15 
let nepřístupný 

čt 8. / 10 hodin / 60 Kč / Senior kino
TOMAN
Film odkrývá období tzv. třetí republiky, 
temné roky 1945–48 v příběhu rozporuplného 
Zdeňka Tomana, šéfa naší zahraniční rozvědky, 
který ovlivnil vývoj v  poválečném Českoslo-
vensku. Cena, kterou za svou kariéru zaplatil 
on i  jeho blízcí, byla vysoká. ČR / drama / 145 
min. / české znění / do 12 let nevhodný

pá 9. / 19 hodin / 100 Kč
ŽALMAN: NASLOUCHÁM TICHU ZEMĚ
Inscenovaný dokument přináší příběh muže, 
který ve stovkách svých písniček vybudoval 
svět, v  němž je spoustě lidí dobře. Film chce 
představit Žalmana nejen jako hudební le-
gendu, ale chce i  přijít na kloub okolnostem, 
díky nimž se touto legendou stal.
ČR / dokument / 77 min. / české znění / přístupný 

so 10. / 16 hodin / 120 Kč / Odpolední dětské
GRINCH
Grinch, stejně jako spousta dalších bytostí, ne-
návidí Vánoce. Zatímco většina z nás rezignuje 

Kino Sokol 
Nymburk

LISTOPAD

a svátky klidu a míru tiše protrpí, on se je roz-
hodne zničit.
USA / animovaný / 90 min. / české znění / 
přístupný 

so 10. / 19 hodin / 80 Kč
VAN GOGH: O OBILNÝCH POLÍCH 
A OBLAČNÉM NEBI
Výpravu za poznáním van Goghovy křehké 
duše, která získává obrysy na místech jeho ži-
vota a  tvorby. Umělce, který dokázal hloubku 
svých emocí vtisknout do tahů štětcem.
Itálie / dokument / 85 min. / s titulky / do 12 let 
nevhodný 

ne 11. / 11.11 – 18 hodin / kino Sokol / vstupné 
dobrovolné
(NE)VINNÁ NEDĚLE
Více o akci na předchozí straně.

út 13. / 19 hodin / 80 Kč 
SVĚDKOVÉ PUTINOVI
Píše se rok 1999. Prezident Boris Jelcin neče-
kaně abdikuje a řízením státu pověřuje premi-
éra Vladimíra Putina. Tímto  okamžikem začíná 
dokument režiséra Vitalije Manského, který se 
jako dvorní prezidentský kameraman dostal do 
nitra kremelské politiky a přináší tak nečekané 
svědectví o začátku putinovské éry. 
Lotyšsko / dokument / 102 min. / s  titulky / 
přístupný 

st 14. / 19 hodin / 100 Kč
KRÁLOVÉ ZLODĚJŮ
Kriminální drama inspirované neuvěřitelným 
pravdivým příběhem. V  roce 2015 se v  Lon-
dýně odehrála jedna z  největších loupeží dia-
mantů v britské historii. Odhalení, že ji má na 
svědomí gang důchodců a  vysloužilých pod-
vodníků, způsobilo senzaci. Velká Británie / 
krimi / 108 min. / s titulky / do 12 let nevhodný 

čt 15., pá 16. a st 21. / 19 hodin / 130 Kč / 
Premiéra
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: 
GRINDELWALDOVY ZLOČINY
Druhý z  pěti zbrusu nových dobrodružství 
z kouzelnického světa J. K. Rowlingové. 
Velká Británie / fantasy / 134 min. / české znění 
/ přístupný

so 17. a ne 18. / 19 hodin / 120 Kč
TEN, KDO TĚ MILOVAL
Komediálně laděná rodinná detektivka na mo-
tivy knihy Marie Poledňákové s  předvánoční 
atmosférou ze známého lázeňského města, 
z Karlových Varů.
ČR / komedie / 90 min. / české znění / přístupný 

ne 18. / 16 hodin / 90 Kč / Odpolední rodinné
DILILI V PAŘÍŽI
Odvážná dívka spolu se svým kamarádem jde 
po stopách spolku, který stojí za únosy dívek 
v Paříži. Mladí hrdinové  se dostanou na pozo-
ruhodná místa, do tajemného případu se prolne 
magie a na jeho konci se tradičně střetne dobro 
se silami temna. Francie / animovaný / 90 min. 
/ české znění / přístupný

út 20. / 19 hodin / 120 Kč
BALÓN
Je rok 1979 ve východním Německu. Dvě ro-
diny toužící po životě ve svobodné zemi vy-
myslí v tajnosti velký plán útěku na západ. Je-
jich hlavní zbraní je vynalézavost, díky tajně 

postaví horkovzdušný balón, s  kterým se po-
kusí přeletět nad Berlínskou zdí.  Německo / 
drama / 120 min. / s titulky / do 12 let nevhodný 

čt 22. / 10 hodin / 60 Kč / Senior kino
HOVORY S TGM
Jan Budař jako Karel Čapek a Martin Huba jako 
T. G. Masaryk excelují v příběhu jednoho z nej-
slavnějších rozhovorů naší historie. 
ČR / historický / 80 min. / české znění / do 12 
let nevhodný 

čt 22. a pá 23. / 19 hodin / 120 Kč / Premiéra
CREED II
Adonis Creed (Michael B. Jordan) bojuje se ži-
votem i  sám se sebou. Spolu s  Rockym (Syl-
vester Stallone) po svém boku se Adonis po-
kusí naplnit dávný odkaz a získat odpověď na 
otázku, za co se vyplatí bojovat. 
USA / sportovní drama / 120 min. / s titulky / do 
12 let nevhodný 

so 24. a ne 25. / 16 hodin / 120 Kč / Odpolední 
dětské
PAT A MAT: ZIMNÍ RADOVÁNKY
Blíží se zima a  naši známí kutilové to nemo-
hou nechat jen tak. ČR / animovaný / 80 min. 
/ přístupný 

út 27. / 19 hodin / 100 Kč / Art kino
VRATISLAV EFFENBERGER ANEB LOV 
NA ČERNÉHO ŽRALOKA
Dokumentární film s  hranými prvky věnoval 
režisér a  scenárista David Jařab jedné z  nej-
významnějších postav českého surrealismu, 
Vratislavu Effenbergerovi. Předfilmem CEVA 
rumunského režiséra a  výtvarníka Paula Mu-
resana, který v něm vypráví příběh odehrávající 
se v Očistci (9 min.). ČR / dokument / 94 min. / 
české znění / do 15 let nepřístupný 

st 28. / 19 hodin / 110 Kč 
DÍVKA
Šestnáctiletá Lara se chce stát baletkou. 
Kromě náročného studia však každý den svádí 
bez nároku na odpočinek ještě jeden boj: již 
od dětství ví, že se narodila do špatného těla. 
Belgie / drama / 105 min. / s titulky / do 12 let 
nevhodný 

čt 29. / 14 – 16 hodin / Foyer Kina Sokol / 
vstupné: 100 Kč
T VOŘÍLKOV
Více o akci na předchozí straně.

pá 30. / 19 hodin / 110 Kč
ROBIN HOOD
Historická klasika v novém hávu. Robin (Taron 
Egerton), válkou zocelený bojovník, se vrací 
z  křižáckých výprav, aby společně se  svým 
maurským přítelem Malým Johnem (Jamie 
Foxx) povstal proti zkorumpované anglické 
vládě.
USA / akční, dobrodružný / 117 min. / s titulky / 
do 12 let nevhodný

KINO KÁVA 

OTEVÍRACÍ DOBA
ČT – SO 14.00 – 22.00
NE       14.00 – 21.00
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3. 11. so / od 14.30 hodin / 70 Kč
PERNÍKOVÁ CHALOUPKA
Známá česká pohádka o Jeníčkovi a Mařence. 
Hrají: Milada Soukupová, Jaroslav Šturma, 
Miky Mejstřík a  další. Produkce: Divadlo 
Nymburk.

6. 11. út / od 17 hodin / zdarma
INSPIRATIVNÍ KAVÁRNA
Malá scéna. Téma: Radost ve vzdělání.

8. 11. čt / od 19 hodin / 280 Kč
SCREAMERS
Travesti show – Chcete zažít velkolepou párty? 
Máte rádi zábavu, smích a humor? Pak nevá-
hejte a navštivte nové představení skupiny Sc-
reamers, tentokrát s názvem – VELKÝ FLÁM

9. 11. pá / od 19 hodin / Vyprodáno
DJ2/ VŠE O MUŽÍCH
Aneb jak muži sami sebe vidí, za co se nestydí 
i stydí. Aneb jak to dopadá, když se testosteron 
smíchá s city a striptýzem. Tragikomedie o mu-
žích pro ženy, aby je opět nepochopily. Hrají: Fi-
lip Blažek, Maroš Kramár a Michal Slaný. Pro-
dukce: Studio DVA. 

10. 11. so / od 14.30 hodin / 70 Kč 
KOCOUR V BOTÁCH 
Sobotní pohádka pro děti. Hrají: Kateřina Lajt-
kep, Lukáš Toman Paclt, Amálie Votrubová 
a další. Produkce: Divadlo Nymburk.

13. 11. út / od 19 hodin / 350 Kč / senioři 250 Kč
A/ STRAŠIDLO CANTERVILLSKÉ
Známý příběh s opravdovým strašidlem. Hrají: 
Martin Zounar, Bára Štěpánová, Martin Pošta a 
další. Produkce: Divadlo Nymburk. 

15. 11. čt / od 8.30 a 10 hodin / 70 Kč
PRINCEZNA NA HRÁŠKU 
Dopolední pohádka pro školy a  školky. Pro-
dukce: Divadlo Nymburk. 

Hálkovo městské divadlo 
Nymburk
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17. 11. so / od 14.30 hodin / 70 Kč
PRINCEZNA NA HRÁŠKU 
Sobotní pohádka pro děti. Hrají: Kateřina Lajt-
kep, Lukáš Toman Paclt a další. 

23. 11. pá / od 19.00 hodin / 130 Kč
SLUNCE, SENO, JAHODY A PÁR FACEK 
Derniéra komedie Zdeňka Trošky. 
Hrají: Eva Stezková, Petr Kurtiš a  další. Pro-
dukce: DS Hálek. 

25. 11. út / od 14.30 hodin / 25 Kč
FORBÍNA Č. 17
Malá scéna. Premiéra Galantní poezie, č. 671 
Vendula Vogel a  další. Účinkují: Eva Hrubá, 
Aleš Misař, Miky Mejstřík a další.

26. 11. po / od 19.30 hodin / 320 Kč
JAKUB SMOLÍK S KAPELOU
Vánoční koncertní vystoupení věčného roman-
tika s doprovodnou kapelou. 

27. 11. út / od 18 hodin 
SLAVNOSTNÍ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ 
NYMBURK ,,1918 – 2018"
V  programu vystoupí žáci hudebního, taneč-
ního a literárně-dramatického oddělení. V pro-
storách divadla bude instalována výstava prací 
žáků výtvarného oddělení. 

28. 11. st / od 19 hodin / 350 Kč / senioři 250 Kč
STRAŠIDLO CANTERVILLSKÉ
Známý příběh s opravdovým strašidlem. Hrají: 
Martin Zounar, Bára Štěpánová, Martin Pošta a 
další. Produkce: Divadlo Nymburk. 

KOMEDIE3 
Předplatné tří komedií. Prodej od 1. 11. pouze 
na pokladně divadla! Cena: 1 090 Kč 
KAŽDÝ ROK VE STEJNOU DOBU – 7. 2. 2019 
hrají: Veronika Freimanová a Zdeněk Žák 
NATĚRAČ - 27. 3. 2019
hrají: Leoš Noha, Eva Decastelo a  Barbora 
Mottlová
MŮJ NEJLEPŠÍ KAMARÁD - 24. 4. 2019
hrají: Aleš Háma, Tereza Kostková, Nela Bou-
dová, Petr Motloch, Michaela Sejnová / Lucie 
Okonová 

DÁMSKÁ JÍZDA2
Předplatné speciálně pro ženy! Prodej od  
1. 11. pouze na pokladně divadla! Cena 890 Kč 
V ceně je navíc sklenička vína! 
AFRICKÁ KRÁLOVNA – únor 2019
Humorný i  dramatický příběh o  tom, k  čemu 
dokáže chytrá žena přinutit zamilovaného 
muže, odehrávající se v Africe uprostřed první 
světové války . Hrají: Linda Rybová a  Hynek 
Čermák 
VELKÁ ZEBRA – květen 2019
Christian má „nemoc“. S  každou ženou vydrží 
jen chvíli. Byl ženatý s  Gisele, ale po čase na 

něj padla hrůza a pocítil nepřekonatelnou po-
třebu utéct. Aby své svědomí alespoň částečně 
utišil, uzavřel ve prospěch své ženy vysokou 
životní pojistku a  předstíral, že se na rybách 
utopil. Tento trik úspěšně použil v životě dva-
krát a  právě se ho chystá zrealizovat potřetí. 
Jenomže tentokrát mu osud postaví do cesty 
problém… Hrají: Ondřej Vetchý, Kaira K. Hra-
chovcová, Jaromír Dulava, Dana Černá, Mar-
tina Hudečková, Zdeněk Vencl / Jiří Štrébl

ABONMÁ 2019
Prodej abonmá na 2. pololetí bude od 1. 11. do 
10. 12. 2018 pouze na pokladně divadla! Stáva-
jícím abonentům rezervujeme jejich místa do 
30. 11. 2018. Cena 1 490 Kč 
...
NOVECENTO (1900) – 14. 1. 2019 Strhující pří-
běh geniálního klavíristy. PŘEDSTAVENÍ OCE-
NĚNÉ CENOU THÁLIE 2015 – Radim Madeja 
za roli Tima Tooneyho. 
TŘETÍ PRST NA LEVÉ RUCE - 11. 2. 2019 Dvě 
sestry, Niamh a Grace k sobě měly kdysi velmi 
blízko. Když se setkávají nad krabicí fotografií 
z dětství a dospívání, dávno zasuté vzpomínky 
znovu ožívají. Postupně nám rozkrývají svůj 
komplikovaný vztah s  autoritativním otcem, 
citlivé období se svojí milovanou maminkou, 
i  to, proč se jejich cesty na čas rozešly. Hrají: 
Iva Pazderková a Martina Randová 
LORDI – 13. 3. 2019 Konverzační salonní ko-
medie, plná gagů, slovního humoru a nečeka-
ných zvratů, plně využívá zaběhlého humoru 
z prostředí anglické šlechty, která jakoby však 
vznikla a  žila na slovenském venkově. Hrají: 
Martin Hofmann, Filip Rajmont, Peter Serge 
Butko 
CHAPLIN – 3. 6. 2019 Směšně neveselý a ne-
vesele směšný příběh „krále komiků“. Hrají: 
Matouš Ruml, Tereza Rumlová, Máša Mál-
ková, Sandra Černodrinská, Jana Bernášková, 
Petr Prokeš, Lucie Matoušková, Petr Mikeska 
a další. 

PROSINEC 2018: 
ČERT VEM ANDĚLA S MIKULÁŠSKOU NADÍL-
KOU – 5. 12. od 17.00 hodin 
CHLAP NA ZABITÍ – 10. 12. 
ONDŘEJ HAVELKA A JEHO MELODY MAKERS 
– 12. 12. 
CROSSBAND – 14. a 15. 12. 
A/ ZAČÍNÁME KONČIT – 16. 12. a další. 

DÁLE PŘIPRAVUJEME: 
Vím, že víš, že vím – 2. 2. 2019 
Hana Zagorová, Petr Rezek a Boom!Band Jiřího 
Dvořáka - 5. 3. 2019 
Plný kapsy šutrů - duben 2019

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

 1/1 strany (170x257)  4 400 Kč
 1/2 strany Š (170x128)  2 200 Kč
 1/2 strany V ( 85x257) 2 200 Kč
 1/4 strany ( 85x128)  1 100 Kč

UZÁVĚRKY ZPRAVODAJE
objednávky / podklady / vychází 
Listopad
/08.10./ /12.10./ /01.11./ 
Prosinec
/05.11./ /09.11./ /29.11./ 

Termíny uzávěrek 
zpravodaje a ceník 
inzerce
CENA KOMERČNÍ INZERCE
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INZERCE

www.BYDLENIsPRIRODOU.cz

Park Milovice  
Nový projekt družstevního bydlení pro vás

Ceny bytů
3–3,2 milionů

Nabízíme 34 družstevních bytů o velikosti 3+kk s balkónem, sklepem 
a parkováním na venkovních stáních v okolí domu.

• Plocha bytů více než 70 m2

• Zahájení stavby – červen 2018

• Předání bytů – začátek roku 2020

•	 Stačí	25	%	vlastních zdrojů 
z pořizovací ceny   

•	 Stačí	10	% s podporou 
stavební spořitelny

• Bez hypotéky

• Byt si budete moci převést 
do osobního	vlastnictví

• Vyšší ochrana	před	dlužníky 
v domě

• Vhodné pro investice

www.pripoutejse.cz

Adresa: Hlavenec 161, Stará Boleslav
+420 326 553 249

kariera.staraboleslav@zf.com

OPERÁTORY
VÝROBY

HLEDÁME

NAŠE PÁSY 
POUTAJÍ KAŽDÉHO.
ROZJEĎ TO S NÁMI!

NÁSTUPNÍ MZDA AŽ 24.600,- KČ 
SMLOUVA NA DOBU NEURČITOU
PRÁCE V ČISTÉM PROSTŘEDÍ
FIREMNÍ DOPRAVA A DALŠÍ BENEFITY


