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Vážení spoluobčané,
uplynulý rok 2021 byl z pohledu městské poli-
cie mimořádný. V roce 2021 totiž Městská po-
licie Nymburk oslavila 25 let výročí od svého 
založení. Vzhledem ke covidu-19 a stále se mě-
nícím mimořádným opatřením bohužel nešla 
uspořádat oslava výročí v  takové míře, jako 
jsme si plánovali. Přesto jsme se s  vámi roz-
hodli sejít.  Společná oslava proběhla v menším 
měřítku v Parku Pod Hradbami a věříme, že si ji 
s námi užili jak děti, tak i dospělí.  Zpětná vazba 
je pro nás vždy velmi důležitá. 

Jsem rád, že jsme koncem roku do našeho 
kolektivu přivítali novou kolegyni. Naší snahou 
je rozšířit řady o  další strážníky. Bezpečnost-
ním složkám se však obecně nedaří poslední 
dobou naplňovat stavy. Pokud znáte ve vašem 
okolí člověka, který má rád Nymburk a  hledá 
smysluplnou práci, řekněte mu, prosím, o této 
možnosti. V letošním roce bychom rádi znovu 
výběrové řízení vypsali. Jak jistě potvrdí moji 
kolegové, činnost strážníka je sice náročná, ale 
velmi různorodá. 

Někteří občané stále vidí v činnosti měst-
ské policie jen tu represivní stránku, kdy se 
udělují pokuty a  dávají tzv. „botičky“. O  tom 
práce u  městské policie už ale zdaleka není. 
Nymburští strážníci jsou například známí tím, 
že kladou velký důraz na prevenci kriminality 
a práci s dětmi a mládeží. 

Výčet naší činnosti si můžete podrobněji 
přečíst na jiném místě tohoto čísla zpravodaje. 
Městská policie pravidelně informuje o své čin-
nosti na svých facebookových stránkách a na 
stránkách Bezpečného Nymburka. Dále se zde 
zveřejňují například informace o odchycených 
psech a nalezených věcech. 

Do roku 2022 bych vám rád popřál pohodu, 
klid a vzájemné porozumění!

Martin Rajl, vrchní strážník 
Městské policie Nymburk

Slovo  
úvodem

Nejen rozšíření pobytových sociálních služeb 
pro seniory, ale také přírodní prostor pro ve-
řejnost má vzniknout v lokalitě bývalých doků 
v  Drahelicích na břehu Labe. Dlouholetá jed-
nání zástupců města s  obchodní korporací 
Kongresové centrum ILF, a. s., vyústila v uza-
vření smluv za účelem budoucího prodeje a ná-
jmu obecních pozemků v  této lokalitě, které 
schválili zastupitelé na prosincovém zasedání.

Záměrem společnosti je výstavba domu 
určeného pro péči o  seniory s  odpovídajícím 
zázemím a  službami. Přínosem pro město je 
především rozšíření nabídky pobytových slu-
žeb pro seniory a investice stavitele do zeleně 
a  mobiliáře na obecním pozemku, který mu 
město dlouhodobě pronajme za symbolickou 

Bývalé doky  
v Drahelicích na břehu 
Labe se promění na 
Senior resort 2020

Zastupitelé dali zelenou 
využití zchátralých doků

částku. Takto vzniklý park zůstane přístupný 
k procházkám a relaxaci široké veřejnosti.

„Návrhů na využití lokality bylo několik. 
Společné téma jsme našli v  projektu senior 
centra, které je pro Nymburk dlouhodobě po-
třebné. Město si ponechalo možnost konzul-
tací a vlivu na budoucí dění v tomto prostoru,“ 
sdělil místostarosta Bořek Černý. Město se 
s  investorem dohodlo na vybudování stabil-
ního zázemí pro seniory v rozsahu maximálně 
150 lůžek. V  objektu mohou být poskytovány 
doplňkové služby.

Část městského pozemku, který bude spo-
lečnosti přenechán za symbolické nájemné, se 
investor zavázal zkultivovat. Dojde tak k  pro-
měně neutěšeného okolí doků, kam jsou již 
dnes místní zvyklí chodit na procházky, ven-
čit psy a sportovat. Tímto krokem dojde k ví-
tané úpravě místa v jinak krásné lokalitě u Labe 
a  zároveň využití zchátralé budovy pro rozší-
ření péče o seniory, což bylo dlouhodobým cí-
lem vedení města. 

Olga Vendlová
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Zelená plocha v severní části sídliště prochází 
úpravou a  jistě jste si všimli nových herních 
prvků i  rostoucího multifunkčního hřiště. Ho-
tovy jsou i  zemní práce, podklad multifunkč-
ního hřiště i  příprava pro ohniště. Nyní však 
práce ustaly a čeká se na příznivější klimatické 
podmínky. 

Obyvatelé se mohou ještě těšit na cvičební 
prvky, další herní prvky pro děti a novou zeleň. 
Prozatím bylo proinvestováno okolo 6 milionů 
korun z celkové hodnoty zakázky (14,2 mil. ko-
run). Hotovo by mělo být letos na jaře. Účelem 
stavby je vytvoření příjemného místa nejen pro 
sportování, ale i relaxaci.

Více informací lze nalézt na webu města 
v záložce projekty města.

Petr Černohous

V Jankovicích vzniká nový prostor 
pro relaxaci i sport 

Pátek 25. února 2022 
od 9 do 12 hodin na radnici

Pátky se starostou 
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První letošní zasedání zastupitelů města se 
koná ve  velkém sále Obecního domu v  Nym-
burce ve středu 16. 2. od 16 hodin. 

Další termíny: 
13. 4. / 22. 6. / 14. 9. / 7. 12. 2022. 

Občané mají možnost sledovat zasedání zastu-
pitelstva i   pohodlně z   domova on-line, pro-
střednictvím webu města. pce

Veřejnost je zvána 
na zasedání 
zastupitelů 
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Prvním miminkem letošního roku se stala Ště-
pánka Kvízová, která se jako prvorozená na-
rodila 1. ledna 2022 v  15.47 hodin s  mírami  
2 970 g a 46 cm. Holčička jela z nymburské po-
rodnice domů do Kostelní Lhoty.

První Nymburáček přišel na svět 1. ledna 
2022 ve 21.08 hodin se jménem Samuel Kunc 
a mírami 2 630 g a 44 cm. 

Jejich rodiče přijali gratulace a  dárečky 
z  rukou starosty Nymburka Tomáše Macha, 
místostarosty Bořka Černého a místostarostky 
Stanislavy Tiché. Ti přišli coby sudičky popřát 
vše nejlepší do životů spících miminek spolu 

Vedení města přivítalo první 
miminka roku 2022
První dětský křik letos 
patřil holčičce Štěpánce 
a chlapečkovi Samuelovi

s  jednatelkou Nemocnice Nymburk, s. r. o., 
a  primářem Gynekologicko-porodnického od-
dělení Nymburk a vrchní sestrou.

Olga Vendlová

Světelný 
oblouk lávky 
budeme na noc 
zhasínat
Romantický večer za svitu moderní siluety 
lávky vystřídá noční klid, jak to potřebuje pří-
roda i okolní obyvatelé. Město tím omezí svě-
telný smog. Výrazný oblouk lávky bude zhasí-
nat přes noc v letním a nočním režimu. Úprava 
technologie rozvaděčů pro zajištění časového 
spínání umožní vypnutí osvětlení od 24 do 
6 hodin přes léto a  v  zimě od 22 do 6 hodin. 
Osvětlení pochozí plochy lávky zůstane kvůli 
bezpečnému pohybu po lávce zapnuté. ove

Parkoviště u bazénu otevřeno

Změny ceny tepla 
Oproti našim původním předpokladům došlo 
na samém konci roku 2021 k několika nepřed-
vídaným skutečnostem. V  první řadě došlo 
k  nárůstu regulovaných složek ceny zemního 
plynu za jeho distribuci. Ale především inflace 
cen v posledních dvou měsících zrychlila ještě 
více, než jsme dříve předpokládali. Pro nás to 
znamená výrazný nárůst nákladů na opravy, 
některé služby, ale i  například elektrickou 
energii.

Tyto skutečnosti jsme museli zohlednit 
v  kalkulaci ceny tepla pro rok 2022 a  oproti 
předběžným kalkulacím jsme nakonec byli nu-
ceni přistoupit k  mírně vyššímu nárůstu cen, 
než jsme původně předpokládali. Ceny tepla 
od 1. 1. 2022 tak vzrostly o 6,6–7,9 procenta.

Přesto i tento výsledek považujeme za příz-
nivý s ohledem na aktuální vývoj inflace a také 
vzhledem k celkové situaci na trhu s energiemi.

Thermoservis

„Podařilo se nám vytvořit nová parkovací místa 
v blízkosti nemocnice a bazénu, kde jsou nej-
více potřeba. Zároveň jsme upravili nevzhledný 
prostor na velmi frekventovaném místě. Je to 
další krok k proměně vstupní brány do města 
po kruhových objezdech a  obnově parku  
Dr. Brzoráda s fontánou a pítkem,“ uvedl sta-
rosta města Nymburk Tomáš Mach a  ocenil 

Lokalita v blízkosti 
nemocnice nabídne nová 
parkovací místa i zeleň

také dobrou spolupráci s Policií ČR, která se na 
akci finančně spolupodílela.

Veřejnosti je plně k  dispozici 28 parkova-
cích stání včetně dvou pro invalidy a 13 stání 
s časovým omezením. Stavební práce byly za-
hájeny loni v  září a  osmimilionový projekt je 
společnou investicí města a Policie ČR. Výsled-
kem je nové parkoviště a  upravené prostran-
ství s cestami, lavičkami, lampami a značením. 
Na jaře přibydou stromy a travnaté plochy. 

Stání bude zpoplatněno obdobně jako ve 
zbytku města po dodání a osazení parkovacích 
automatů.

Olga Vendlová
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Finanční dar se poskytuje ve výši 400 Kč za 
kastraci kocoura a  600 Kč za overiohysterek-
tomii u koček. Pravidla pro poskytování finanč-
ních darů na kastraci koček a  formulář žádosti 
najdete na webu města pod záložkou Dotace, 
granty a dary/Program podpory kastrace koček. 

Modelový případ: Jedna kočka může mít za rok 
2 vrhy po 6 koťatech. Pokud vyjdeme z těchto 
čísel, podařilo se nám potencionálně jen v roce 
2021 zabránit nechtěnému narození 600 koťat.

Olga Vendlová

Kočičí obyvatelé k  Nymburku patří, odkazuje 
na ně i dřevěné posezení na břehu Labe nebo 
název místní restaurace. Město pro ně již tři-
krát uspořádalo sbírku a  i  letos nadílka puto-
vala do nedalekého útulku CATKY. Právě kvůli 
smutným osudům mnoha toulavých koček 
spustilo loni město nový program a přispívá na 
kastrace koček a kocourů. Tuto možnost vyu-
žilo přes 50 žadatelů pro 76 zákroků (50 koček 
a  26 kocourů)  a  město poskytlo 40 400 Kč. 
Program pokračuje i letos. 

Během roku 2021 bylo vyhověno 53 žada-
telům. Každý žadatel musí mít trvalé bydliště 
v Nymburce a jeden žadatel může během kalen-
dářního roku žádat o příspěvek na kastraci pěti 
koček či kocourů. 

„Mám kočky velmi ráda, společnost nám 
doma dělají hned tři chlupaté krásky. Také si ale 
velmi dobře pamatuji, v jakém stavu byla koťata 
ve chvíli, kdy jsem je domů přinesla. Kolik péče 
bylo třeba k tomu, aby se zbavila nemocí a věč-
ného pocitu hladu. Proto mne těší, že občané 
nový program využívají, a město tak může při-
spět k tomu, aby se kočky v Nymburce nekont-
rolovaně nemnožily,“ dodala místostarostka Sta-
nislava Tichá, která zavedení programu v Nym-
burce iniciovala. 

Touto cestou jdou i  další města, například 
sousední Poděbrady, kde sídlí i zmíněný, věčně 
plný, kočičí útulek. 

Jak získat finanční dar od města na kastraci 
kočky? Je nutné doložit originální doklad o uhra-
zení platby za provedený veterinární výkon a žá-
dost podat do tří měsíců od provedení zákroku. 

Město vloni přispělo na  
76 kastrací koček a kocourů, 
letos program pokračuje
Loňským výsledkem 
je 50 vykastrovaných 
koček a 26 kocourů

Během adventu se na radnici v  tichosti roz-
běhla sbírka na pomoc jedné konkrétní ne-
úplné rodině v  nouzi. Zaměstnancům měst-
ského úřadu není lhostejný osud matky 
s dětmi, která se po strastech domácího násilí 
odhodlala postavit na vlastní nohy. Na vytvo-
ření nového domova jí tajemník MěÚ předal  
17 500 korun.  Olga Vendlová
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Úředníci města 
pomáhají druhým

V  Nymburce lze nalézt částečně dochovaný 
náhrobek patřící tomuto významnému profe-
soru brněnské techniky a staviteli železničních 
tunelů. Dole v kameni se dokonce nachází malý 
tunýlek, na němž před lety ještě stály koleje 
a  lokomotiva. Město plánuje v  letošním roce 
obnovu náhrobku, na tuto akci je ve schvále-
ném rozpočtu připraveno 230 tis. korun. Ná-
hrobek Gustava Červinky tak bude první z do-
chovaných pozůstatků bývalého Svatojiřského 
hřbitova u zimního stadionu v majetku města, 
kterému se dostane potřebné péče.

Petr Černohous
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Opuštěné malé koťátko, které bylo nalezeno v Okružní 
ulici, se na radnici hned zabydlelo, a tak dostalo jméno 
Radovan. Nový domov už však našel. 

Předání darů pro nedaleký kočičí útulek CATKY

N klub otevřel náruč dětem  
a mladistvým v novém prostoru

Nymburské děti a mladí z neúplných či problé-
mových rodin nemusí trávit čas na ulici – zá-
zemí, radu, pomoc i motivaci najdou v N klubu. 
A to také díky dlouhodobé podpoře města.

Provoz na nové adrese v ulici Sadová dnes 
zahájil tým nízkoprahového klubu v čele s  ře-
ditelem Semiramis z.ú. Miroslavem Zavadilem 
a  vedoucí N klubu Kamilou Kašovou. Popřát 
do další činnosti jim přišlo vedení města v čele 
s panem starostou Tomášem Machem a další 
hosté.

Nízkoprahový N klub začínal svou činnost 
v  roce 2013 v  suterénu paneláku a  nyní ko-
nečně našel díky dohodě s Jednotou Nymburk 
prostorné zázemí. Denně se v klubu vystřídá až 

Nízkoprahový klub nově 
najdete v Sadové ulici

20 menších a větších dětí a mladých. Pravidel-
ných klientů je ročně kolem stovky. Ti potře-
bují pomoci s  domácím úkolem, doučováním, 
vztahy nebo s těžkou životní situací.

Děkujeme, že tu jste, ať se vám daří a děti 
si najdou cestu do N klubu i  správnou cestu 
životem! Olga Vendlová

V lednu uplynulo 
115 let od smrti 
Gustava Červinky 
- město opraví 
jeho náhrobek

Dům na rohu Kostelní ulice, ve kterém 
žil Gustav Červinka
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ZŠ Tyršova 
přijala dar od 
firmy Peťura 
stavebniny

Městská policie  
informuje
Loňský rok v číslech
V roce 2021 zaznamenala MP celkem 

 X 2 237 událostí 
Jednalo se o telefonická oznámení na tísňovou 
linku 156, ústní oznámení nebo zjištění hlídky 
přímo v terénu.

 X 12 strážníků 
Na výsledné činnosti se podílelo 12 strážníků. 
Strážníci byli v nouzovém stavu státu rozděleni 
do čtyř pracovních týmů.

 X 16 kamerových bodů
Při zajišťování veřejného pořádku pomáhal 
strážníkům městský kamerový systém. 

 X 88 zvířat
Strážníci odchytli nebo převzali od občanů  
88 nalezených zvířat, převážně psů.

 X 252 nálezů
V  roce 2021 bylo zaevidováno celkem  
252 nálezů.

 X 52 injekčních stříkaček
V ulicích města sebrali strážníci 52 injekčních 
stříkaček.

 X 87 400 Kč
Na pokutách bylo vybráno 87 400 Kč.

 X 342 oznámení 
V  342 případech přistoupili strážníci k  ozná-
mení přestupku správnímu orgánu.

 X 10 759 překročení rychlosti
V obci Všechlapy bylo v 10 759 případech zjiš-
těno překročení povolené rychlosti. Strážníci 
tyto přestupky odesílají příslušnému odboru.

 X 7 hledaných a pohřešovaných osob
Strážníci nalezli 7 hledaných a pohřešovaných 
osob, které předali Policii České republiky.

 X 7 trestných činů
V 7 případech zjistili strážníci pachatele trestné 
činnosti, které také předali svým policejním 
kolegům. 

Martin Rajl, vrchní strážník MP

Chci nejen jménem svým, ale i  jménem všech 
žáků a pedagogů z 1. stupně poděkovat maji-
telům firmy PEŤURA STAVEBNINY, s. r. o., za 
sponzorský dar ve výši 17 000 korun, za který 
jsme mohli nakoupit dětské knihy pro školní 
knihovnu. 

Čtenářská gramotnost nás provází celý 
život a  naši mladší žáci mohou díky tomuto 
sponzorskému daru v hodinách českého jazyka 
poodhalit tajemství Malého prince, podnik-
nout tajemné výpravy s Gulliverem na cestách, 
snít o  ztroskotání na tajemném ostrově jako 
Robinson Crusoe apod. 

Třeba se nám ve škole podaří v této nelehké 
době, kdy velká část populace u mobilů a počí-
tačů sedí celé hodiny, vzbudit nadšení k četbě 
alespoň v některém z našich žáků.

Moc vám za dar v této formě děkujeme.
Soňa Obická, ředitelka školy

Nevyzvednuté 
nálezy 2021
Z  loňského roku nám na služebně městské 
policie zůstalo uloženo 78 nalezených věcí, 
které si jejich majitelé nevyzvedli. Každoroční 
sbírka klíčů, peněženek a mobilních telefonů se 
vloni rozrostla i  o  kolekci brýlí. Nalezené věci 
si zájemci mohou prohlédnout na přiložených 
fotografiích.

Podrobnější informace o  zaevidovaných 
nálezech jako i možnost jejich vyzvednutí vám 
rádi sdělí strážníci městské policie na tel. lince: 
325 512 222.
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Novinky nejen 
pro turisty
V  minulém roce jsme díky dotaci ze Středo-
českého kraje dovybavili Turistické informační 
centrum – pořídili se nové korkové nástěnky 
a  informační áčka. Dále vznikla sada fotogra-
fií, kterou radnice a Středočeská centrála ces-
tovního ruchu využívají pro propagaci města 
a  jeho okolí. Poslední novinkou je aplikace 
SmartGuide – od ledna můžou místní i  ná-
vštěvníci objevovat Nymburk s pomocí tohoto 
virtuálního audiovizuálního průvodce. Apli-
kace pro mobilní telefony je zdarma a  nabízí 
mnoho dalších lokalit nejen v rámci destinace 
Pojizeří a Polabí, ale i celého světa.

Markéta Tomčíková

Podpořte Zpívající lípu v anketě 
Evropský strom roku
Českou republiku bude letos v  mezinárodní 
soutěži Evropský strom roku reprezentovat 
Zpívající lípa z  obce Telecí. Její přízvisko od-
kazuje k  dobám husitským. Podle pověsti se 
tehdy v  její dutině ukryl bratr Jiroušek, který 
zde přepisoval zakázané knihy a písně a při tom 
si je prozpěvoval. Znělo to, jako kdyby lípa zpí-
vala. Tento krásný památný strom můžete pod-
pořit v  online hlasování na stránce www.ev-
ropskystromroku.cz od 1. do 28. února 2022.

Anna Poledňáková
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Akce nabízí žákům osmých a  devátých tříd 
a  dalším návštěvníkům seznámení s  aktu-
ální nabídkou učebních a  maturitních oborů 
ve školských zařízeních z  regionů Nymburk, 
Mladá Boleslav, Mělník, Kolín, Praha-východ, 
Praha a Kutná Hora. Součástí veletrhu je pes-
trý program pro návštěvníky, který bude za-
jištěn prezentacemi zúčastněných škol. Mů-
žete se také jako každý rok těšit na módní pře-
hlídku studentů Střední školy designu Lysá nad 
Labem. 

V jednotlivých stáncích školy představí žá-
kům ZŠ, jejich rodičům a dalším návštěvníkům 
obory, které jejich škola nabízí. Gastronomické 
školy připraví ochutnávky svých výrobků, 
obory kadeřnice a  kosmetičky nabízí líčení, 
úpravu účesu či stříhání. Další školy se také 
pochlubí svými výrobky. Program nabízí také 
seznámení s nabídkou některých firem z okolí, 
které chtějí motivovat žáky k výběru studijního 
oboru a mohou nabídnout absolventům práci.  

Prezentace škol na pódiu budou probíhat  
dne 24. 2. 2022 v čase 9–13 hodin,  

prezentace škol ve stáncích do 16 hodin.
 
Další informace na www.khkstrednicechy.cz, 
Vladislava Šizlingová, tel. 702 020 489, 
sizlingova@komora.cz

Společnost Donauchem 
vstupuje do čtvrté dekády

Datum 1. 1. 2022 se zapsalo do historie společ-
nosti Donauchem. Jeden z  hlavních distribu-
torů chemických surovin totiž oslaví 31 let na 
českém trhu, čímž vstoupí do čtvrté dekády. 
Rok 2021 přitom patřil mezi vůbec nejúspěš-
nější. Společnost, která má sídlo v Nymburce, 
dosáhla nejvyššího obratu i  zisku. „Ceníme si 
tohoto výsledku, protože tento rok se řadí také 
mezi jeden z  nejtěžších. Na místě je vyzdvih-
nout nasazení všech našich zaměstnanců, kteří 
se nezalekli složitých podmínek,“ přibližuje jed-
natel společnosti Donauchem Michal Dvořák. 

Společnost, která zaměstnává 85 lidí, by 
na úspěšné období ráda navázala i  v  novém 
roce 2022, s čímž souvisí také její plány. Chce 
investovat do svých provozů a  rozšiřovat na-
bídku. Zaměří se zejména na produkty s vyšší 
přidanou hodnotou, které vyžadují i technické 
a aplikační poradenství. Nadále bude také při-
spívat na mnohé aktivity v Nymburce. Ať už jde 
o sportovní či volnočasové akce. 

Na startu čtvrté dekády by společnost také 
ráda zúročila zkušenosti, díky kterým zvládla 
zajistit provoz během několika vln pandemie 
covid-19, k  tomu se také dokázala vypořádat 
s velkým nedostatkem surovin, jejichž dodávky 
zajišťuje. „Museli jsme se naučit řešit věci, 
které dříve bývaly samozřejmé. Zároveň jsme 
museli obstát v konkurenčním prostředí, což se 
nám povedlo,“ uzavírá Dvořák. 

Společnost sídlící 
v Nymburce slaví 31 let 
na českém trhu

Historie společnosti Donauchem 
Na trhu začínala jako společnost Urseta a spe-
cializovala se na logistické služby a  obchod. 
Od roku 1997 se zaměřila na rozvoj distribuce 
chemických surovin. V roce 2005 koupila vět-
šinový podíl ve společnosti Urseta rakouská 
firma Donauchem GmbH, jež patří do skupiny 
Donau Chemie. Společnost sídlí v  Nymburce, 
pobočku má v  Přerově. Zaměřuje se na dis-
tribuci širokého spektra surovin používaných 
v různých průmyslových odvětvích jako je po-
travinářství, farmacie, úprava kovů, staveb-
nictví, výroba nátěrových hmot, tiskárenství 
a  úprava vody. Společnost dlouhodobě spo-
lupracuje s  renomovanými světovými výrobci 
a mezi její zákazníky patří jak nadnárodní spo-
lečnosti s výrobou v České republice, tak i čeští 
výrobci a začínající firmy.

Marek Homolka

 

 
 

 
Krajská hospodářská komora Střední Čechy  

si Vás dovoluje pozvat na 

 

VELETRH UČŇOVSKÝCH A STUDIJNÍCH OBORŮ 

ŘEMESLA 2022 
 

PREZENTACE STŘEDNÍCH ŠKOL Z REGIONŮ 

Nymburk, Praha-východ, Mělník, Kolín, Mladá Boleslav, Kutná Hora 

Pro školy a žáky ZŠ a SŠ vstup zdarma.  

Termín konání:  24. - 26. února 2022 

Místo:           Výstaviště v Lysé nad Labem, 1. patro 

Program akce:             24.2.2022 od 10:00 hod – 13:00 hod 

            25.2.2022 od 09:00 hod – 13:00 hod 
 

Srdečně zveme žáky základních a středních škol, jejich rodiče a veřejnost. V rámci programu proběhnou 
v uvedených časech prezentace středních škol na pódiu tradičně doplněné módní přehlídkou studentů SŠ 
designu Lysá nad Labem, dne 26.2.2022  prezentace škol ve stáncích bez doprovodného programu. Veletrh 
můžete navštívit denně až do 17 hodin.  

Další informace a objednání škol: sizlingova@komora.cz, tel. 702 020 489 

Přijďte na Veletrh učňovských  
a studijních oborů – ŘEMESLA 2022

Kulturní dům 
Čelákovice  
dne 24. 2. 2022
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Pozvánka na 
miniseminář 
pro malé 
podnikatele
Zveme vás na miniseminář „Jak a proč nemí-
chat osobní a  firemní finance v  podnikání“, 
který se koná ve čtvrtek 24. února 2022 od  
17 hodin v přednáškovém sále Podnikatelského 
inkubátoru Nymburk.
 Akce je určena pro OSVČ, malé podnikatele 
a firmy, nejen vlastníky, ale i pro zaměstnance, 
kteří se danou problematikou zabývají.
 V rámci tématu osobní vs. firemní finance 
budete seznámeni se základními chybami při 
nakládání s  penězi při podnikání a  jak se jich 
vyvarovat, probere se zdravé vyvážení příjmů 
a výdajů mezi firmou a osobním životem, jak, 
kam a  kolik si odkládat peněz a  další. Budou 
uvedeny i příklady ze života.
 Přednášet bude finanční konzultant a pod-
nikatel Ondřej Peterka.
 Účast je nutno potvrdit buď telefonicky, 
nebo e-mailem. Více informací včetně kon-
taktů najdete na našich webových stránkách 
PIN (www.inkubator-nymburk.eu).

PIN

 jaro 2022

JAK A PROČ NEMÍCHAT 
OSOBNÍ A FIREMNÍ FINANCE 
V PODNIKÁNÍ 
24. 2. 2022 od 17 hod v PIN

V ČEM DNES ZAČÍT PODNIKAT 
A PROČ
17. 3. 2022 od 17 hod v PIN 

JAK ZVIDITELNIT FIRMU ONLINE
7. 4. 2022 od 17 hod v PIN 

REKLAMA NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH 
PRO MALÉ PODNIKATELE 
5. 5. 2022 od 17 hod v PIN

Více informací:
www.inkubator-nymburk.eu
E-mail:  info@inkubator-nymburk.eu
Tel.:  325 516 050

Minisemináře 
pro malé 
podnikatele
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Třeba konkrétně na starém sídlišti. Na základě 
každodenních zkušeností a  z  podnětu pana 
místostarosty Bořka Černého byly nainsta-
lovány zarážky, které brání opření kontejneru 
o stěnu přístřešku a zablokování víka. V Janko-
vicích jsou již zarážky instalovány automaticky 
v rámci revitalizace jednotlivých etap.

Olga Vendlová

Komu by se chtělo hned po Novém roce mys-
let na odpady, výmoly, opravy a pořádek v uli-
cích města? Tito pánové se této práce nebojí 
a po zhodnocení uplynulého roku zasedli k plá-
nování roku 2022. Co aktuálně řešil místosta-
rosta Bořek Černý se zástupci technických slu-
žeb a odboru správy městského majetku?

 X limity oprav komunikací tzv. tryskovou 
metodou

 X limity pro souvislou opravu asfaltovým 
povrchem

 X lokální opravy chodníků
 X přípravu blokového čištění města
 X chod a  rozšiřování vzniklého odpadového 

družstva o další obce. 
Olga Vendlová

Drobnosti dělají hezký 
den, a tím i příjemnější 
život

Novoroční 
pracovní schůzka 
načrtla údržbu 
a opravy v ulicích

Díky zavedeným známkám s trvalou platností 
už není třeba chodit pro novou. 

Pokud známku máte, poplatek za obecní 
systém odpadového hospodářství můžete 
uhradit složenkou či převodem z účtu a z po-
hodlí domova. Není tedy nutné čekat ve frontě 
u pokladny na radnici. Navíc je poplatek splatný 

Nestůjte frontu! I letos můžete 
popelnice zaplatit z domova

Technické služby 
informují
Technickým službám trvá demontáž vánoční 
výzdoby tři týdny. Letos začala 17. ledna a veš-
keré ozdoby byly uloženy do skladu v TS.

Rovněž probíhal sběr vánočních stromků, 
kterých  v Nymburce bylo 12 tun a skončily na 
skládce BIO odpadu.

Začátkem roku se TS věnují zimní údržbě 
dle klimatických podmínek. Snižují obrub-
níky v ulicích Pražská a Zbožská, opravují vý-
tluky strojem Infraset. Doplnily veřejné osvět-
lení v ul. Na Bělidlech o  tři stožáry. V dílnách 
TS se opravuje a  vyrábí mobiliář, dále opra-
vují a  renovují herní prvky na dětská hřiště. 
Na Všechlapském vrchu začaly TS s terénními 
úpravami na budoucí víceúčelové hřiště.

Martin Netolický, ředitel TS

Pro udržitelné a efektivní nakládání s odpady 
dělá město další kroky, důvody jsou ekologické 
i ekonomické. Ke zdražování vede nová evrop-
ská legislativa sledující cíl snížit objem ukláda-
ného směsného odpadu a využití odpadu k dal-
šímu zpracování. Zásadní novinkou je založení 
Polabského komunálního družstva, které spo-
jilo zatím 6 obcí našeho regionu. Tento pod-
nikatelský subjekt má členům pomoci dosáh-
nout úspory z objemu společně obhospodařo-
vaného odpadu za využití regionální skládky 
člena družstva.  

Členská města a obce 
budou spolupracovat 
v oblasti nakládání 
s odpady. Je třeba snížit 
rostoucí náklady na 
likvidaci odpadů

Nymburk se spojil s dalšími 
městy a obcemi - vzniklo 
Polabské komunální družstvo 

V Polabském komunálním družstvu se spo-
jily obce Nymburk, Poděbrady, Český Brod, 
Pečky, Poříčany a Radim. „Spojenectví nám při-
náší výhody v  oblasti odpadového hospodář-
ství, jak společnou poptávku služeb, tak napří-
klad i zajištění skládky, jejíž dostupnost začíná 
být stále složitější. Děláme maximum proto, 
abychom nemuseli neúměrně zdražovat po-
platky občanům. Musíme tedy stále zefektiv-
ňovat svoz, využití a další nakládání s odpady. 
K  tomu nám dopomůže právě družstvo,“ vy-
světluje místostarosta Bořek Černý. Do hlavní 
náplně činnosti družstva patří i zajištění dalšího 
energetického využití zbytkového komunálního 
odpadu včetně jeho přepravy do smluvních za-
řízení. Zakladatelé družstva předpokládají 
v brzké době zapojení dalších okolních obcí. 

Komunální družstvo slouží členům nejen 
k  nákupu služeb v  oblasti odpadového hos-
podářství a  společnému obchodování využi-
telných odpadů, ale také k vytvoření společné 
strategie v  této oblasti.  Mezi další cíle pa-
tří i  zajištění osvětových aktivit a konzultační 
činnost. Olga Vendlová

až do 30. června 2022. Důležité je uhradit ho 
jednorázově pod správným variabilním sym-
bolem, který najdete na pokladních dokladech 
z minulých let nebo na složenkách (jeden VS = 
jedna osoba). 

Výše poplatku činí 860 Kč, číslo účtu  
19-504359359/0800, desetimístný VS. V pří-
padě osvobození občanů ve věku 90 let a více 
a úlev pro poplatníky ve věku 70 a více a dětí 
ve věku 6 let a  méně není třeba kontaktovat 
správce poplatku. Veškeré informace k  míst-
nímu poplatku za obecní systém odpadového 
hospodářství (osvobození, ohlašovací po-
vinnost) najdete v  obecně závazné vyhlášce  
č. 5/2021.

Pokud byste potřebovali poradit jak na to, 
pište na e-mail: vladislava.bodlakova@meu-
-nbk.cz, nebo volejte na telefonní číslo 325 
501 459.

Petr Černohous
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Zleva: místostarosta Bořek Černý, ředitel TS Martin 
Netolický a Jiří Konhefr, vedoucí OSMM
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Nemocnice Nymburk představuje  
své radiodiagnostické oddělení

Po šestileté externí spolupráci nastoupil na 
místo primáře MUDr. Stanislav Kašík. 

Na místo vedoucí radiologické asistentky 
byla jmenována Pavlína Pechová, která dříve 
rovněž pomáhala oddělení s obsazením služeb. 

Požádali jsme pana primáře o odpověď na 
několik otázek. 

Můžete nám v krátkosti představit 
RDG oddělení? 

Radiodiagnostické oddělení provádí skia-
grafická vyšetření, tzv. RTG snímky (odborně 
skiagramy), dále vyšetřujeme pomocí CT (vý-
početní tomografie) a provádíme ultrazvuková 
vyšetření.  Počty vyšetření se neustále zvyšují, 
a i když v současnosti splňujeme všechna kva-
litativní kritéria, těšíme se na modernizaci vy-
bavení, která by se měla uskutečnit tento rok.

Co se bude modernizovat?
Největší investicí by měla být obměna CT 

přístroje, na kterou se osobně velmi těším. 
Součástí by měl být i software pro hodnocení 
vzniklých obrazů. U  moderních přístrojů při 
vyšetření například hrudníku a  břicha vzniká  
i  tři tisíce obrazů, které je potřeba zhodno-
tit v  krátkém čase. S  hodnocením vyšetření 
u  nového CT přístroje pomůže nejmodernější 
software, budeme moci lépe provádět vyšet-
ření, která jsou pro nás nyní obtížná, například  
CT angiografie. 

Kromě CT přístroje očekáváme i  obměnu 
ultrazvukového přístroje a  skiagrafie. Nové 
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Od 1. listopadu 2021 
má RDG oddělení nové 
vedení

třicetileté praxi. Mám zkušenosti z  nemocnic 
různého stupně nejen v České republice, ale i ze 
zahraničí (Švédsko, USA). Je potřeba moderni-
zace oddělení, a to nejen přístrojová, ale i mo-
dernizace procesů, které se na oddělení rea- 
lizují. Cílem je kompletní digitalizace provozu 
s  minimálním papírováním, s  rychlým přístu-
pem k výsledkům naší práce nejen pro lékaře 
naší nemocnice, ale i  ambulantní specialisty 
a praktické lékaře ve spádové i mimospádové 
oblasti.

Jak chcete těchto cílů dosáhnout?
Je několik úrovní, na kterých se dá praco-

vat. Samozřejmě je to osobní úroveň: vlastní 
odpovědnost, musíme se snažit pracovat co 
nejlépe s  každým vybavením. Dále je to úro-
veň nemocničního informačního systému. Je 
to systém, ve kterém předáváme své výsledky 
všem lékařům a ve kterém můžeme sami na-
lézt důležité informace o  pacientovi, kterého 
vyšetřujeme. Tento systém by měl být v  nej-
bližší době modernizován a měl by se propojit 
s naší databází obrazové dokumentace (PACS). 
To je pro nás významný krok, který nám po-
může v pružnějším reagování na zaslání obra-
zové dokumentace mimo nemocnici pomocí 
tzv. systému ePACS. Další úrovní je práce se 
samotnými obrazovými daty, zejména tam, 
kde je větší množství obrázků, například CT. 
Dále je to modernizace a zrychlení komunikace 
na úrovni mezinemocniční sítě a sítě vytvářené 
na úrovni ambulantních specialistů a praktic-
kých lékařů. Tyto sítě jsou a budou součástí ne-
mocničního informačního systému. Nezbytná 
je i  komunikace s  lékaři v  nemocnici pomocí 
mezioborových seminářů, pro tuto část naší 
práce bych rád zřídil moderní víceúčelovou se-
minární místnost. V  našem oboru je veškeré 
vybavení velmi drahé a věřím, že se vedení ne-
mocnice bude nadále dařit v dotačních titulech 
a budeme mít i nadále podporu našeho zřizova-
tele a vlastníka, města Nymburk.

Michaela Prchlíková, nemocnice NBK

přístroje přinesou zásadní zkvalitnění získa-
ných obrazů, a  tím pádem i  přesnější hodno-
cení stavu pacienta. Kvalitou bychom se měli 
dostat na úroveň ostatních středočeských ne-
mocnic a věřím, že u CT vyšetření budeme do-
konce vynikat. 

Budete mít dost personálu pro nové 
přístroje?

Přístroje nepřibydou, budeme obměňovat 
starší vybavení, ale nedostatek radiologických 
asistentů je dlouhodobý problém. V únoru to-
hoto roku by nás měly posílit dvě nové radio-
logické asistentky a  jedna radiologická asis-
tentka do služeb v  nepřetržitém provozu. Od 
1. 1. 2022 jsme posílili tým o  administrativní 
pracovnici, která se velmi rychle zapracovává 
a  přebere část práce, kterou do současnosti 
museli provádět radiologičtí asistenti. Z  této 
posily mám velkou radost: perfektně zapadá 
do nové koncepce maximálního využití od-
bornosti radiologických asistentů. V současné 
době je získání radiologických asistentek a asi-
stentů velkou výzvou a jsem velmi rád, že v této 
věci se velmi angažovala naše paní jednatelka 
Nela Gvoždiaková. Společně se snažíme posílit 
ještě lékařský tým, který se skládá ze tří zku-
šených lékařů s dvěma atestacemi (včetně mě) 
a  jedné neatestované lékařky. Pomáhají nám 
celkem 4 externisté na malou část úvazku.

Pane primáři, proč jste se rozhodnul 
ucházet se o místo primáře RDG 
oddělení v Nemocnici Nymburk?

Nemocnici jsem již znal z  mého působení 
jako externista a  rozhodnul jsem se akcepto-
vat nabídku na žádost paní jednatelky. Oba dva 
cítíme stejnou výzvu a potenciál. Cítíme, že se 
nemocnice nachází na křižovatce a aby uspěla, 
musí se provést některé systémové změny, 
které se dotknou všech oddělení. Myslím, že 
mám zkušenosti, které můžou v  tomto pro-
cesu pomoci. 

Pracoval jsem na pozicích vedoucího lé-
kaře nebo primáře celkem 17 let při celkem 
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JUBILEA

Čtvrt století bez 
Hrabala

Když sledujeme filmové zpracování Ostře sle-
dovaných vlaků, Potřižin, Slavností sněže-
nek, Obsluhoval jsem anglického krále… nebo 
čteme tyto a  další knihy, jako by tu byl stále 
s námi, i když už to 3. února bylo dvacet pět let, 
co Bohumil Hrabal odešel do literárního nebe.

Narodil se 28. března 1914 v Brně-Žideni-
cích jako Bohumil Kilián, nemanželský syn Ma-
rie Kiliánové. Když mu byly dva roky, přijímá 
ho za svého František Hrabal, který se 6. února 
1916 oženil s  Maryškou. V  roce 1919 se Hra-
balovi stěhují do Nymburka, kde Bohumil ab-
solvuje obecnou školu a  posléze i  reálku. Na 
přání rodičů nastupuje studia práv, která pře-
ruší okupace a uzavření vysokých škol. V prů-
běhu války vystřídá několik zaměstnání včetně, 
po příslušných kurzech, výpravčího na dráze. 
Po válce dokončil Právnickou fakultu Univer-
zity Karlovy, ale právníkem se nestal. Pracuje 
v různých povoláních – pojišťovací agent, ob-
chodní zástupce, dělník v hutích, balič starého 
papíru, kulisák v divadle.

Už od druhé poloviny třicátých let píše 
básně a  publikuje v  Občanských a  Nymbur-
ských listech, pokouší se vydat první sbírku 
básní. Píše tzv. do šuplíku – zlom nastává na 
začátku 60. let, kdy mu vycházejí první knihy 
Perlička na dně a Pábitelé a dokonce za ně do-
stává i literární ceny. Jeho vzestup s vydáváním 

knih v obrovských nákladech, udělováním oce-
nění a  dramatizacemi textů ovšem zastavuje 
normalizace po roce 1968, kdy se z  něj stává 
„spisovatel v  likvidaci“. Po zmanipulovaném 
článku v  časopisu Tvorba a  mírném uvolnění 
poměrů jeho knihy začínají opět vycházet, jsou 
uváděny dramatizace jeho textů. Ale teprve po 
roce 1989 se autor dočkává kompletního vy-
dání svého díla i  společenského a  morálního 
ocenění své práce.

Ve svých knihách Městečko, kde se zasta-
vil čas, Postřižiny, Krasosmutnění, Harleký-
novy milióny, Život bez smokingu, Chcete vi-
dět zlatou Prahu?... vzdal nezapomenutelný 
hold Nymburku, který vždy považoval za svůj. 

Honza Řehounek

Vzpomínka na  
Bohumila Hrabala 
(28. 3. 1914 – 3. 2. 1997)
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vzpomínka na Bohumila Hrabala (28. 3. 1914 – 3. 2. 1997)

bez

Akci pořádá Městská knihovna Nymburk, Klub čtenářů Bohumila Hrabala, Gymnázium Bohumila Hrabala v Nymburce, 
Město Nymburk, Polabské muzeum v Poděbradech – Vlastivědné muzeum Nymburk, Lesní ateliér Kuba a Pivovar Nymburk.

čtvrtek 3. února 2022
komorní setkání ve vestibulu nymburského gymnázia v 11 hodin
pietní setkání na hřbitově v Hradištku v 15 hodin

sobota 5. února 2022 od 10 do 16 hodin

sobota 26. března 2022 v 13 hodin
přednáška a beseda o divadelních inscenacích na motivy Hrabalova díla i života
v rámci jarního setkání Klubu čtenářů Bohumila Hrabala v nymburské knihovně

mimořádné zpřístupnění chaty Bohumila Hrabala v Kersku

Pan Viktor Boháč je ne-
odmyslitelnou posta-
vou našeho města. Ať už 
jako politicky aktivní člo-
věk,  nebo jako neúnavný 
cyklista na kole. Stejně 
jako jeho otec, Ing. Vik-
tor Boháč, i on zažil řadu 
těžkých chvil, pronásle-
dovaný zejména komu-
nistickým režimem.  Ne-
lehká byla jeho cesta ke vzdělání, k rodinnému 
životu. Základní vojenskou službu (1953–1955) 
musel vykonávat u  nechvalně známých PTP 
a  TP. Ani pak sehnat slušné zaměstnání v  té 
době nebylo lehké, a tak prošel řadou profesí, 
zejména u ČSD, kde pracoval až do odchodu do 
důchodu v roce 1992. Manuální profese mu ov-
šem nikdy nevadily, práce ho bavila a nikdy ne-
ztratil chuť do života.

Teprve listopad 1989 otevřel panu Bohá-
čovi cestu ke svobodnému životu a aktivní po-
litické práci. Vstoupil do obnovené Českoslo-
venské strany národně socialistické – Národně 
sociální strany a stal se záhy jejím předsedou. 
Později se angažoval v  řadách ODS. V  letech 
1990–1994 byl uvážlivým a  pracovitým čle-
nem Rady města Nymburka. V Církvi českoslo-
venské husitské zastával řadu let funkci před-
sedy Rady starších.

Podílel se i na vydání knihy „Boj odbojové 
skupiny R3 za svobodu“, kterou napsal v  roce 
1980 jeho otec (ten zemřel v roce 1984). Pub-
likoval řadu článků s místní tematikou v regio-
nálních i celostátních novinách.

Viktor Boháč se také významně účastnil 
projektů „Paměť národa“ a  „Příběhy 20. sto-
letí“ (2009), které zpracovalo občanské sdru-
žení Post Bellum.

Život pana Boháče je skutečně bohatým 
příběhem poctivého a  pracovitého člověka, 
který musel často projít nelehkými situa-
cemi, ale vytrval v  přesvědčení, že slušní lidé 
a pravda musí jednou zvítězit.

Jeho životním vyznáním je epitaf z malva-
zinského hřbitova v  Praze: „Smrt je náš osud 
a setkání je naše naděje.“

Pane Boháči, dovolujeme si Vám za celé ve-
dení města Nymburka a redakční radu (a  jistě 
i za mnohé Nymburáky) popřát k Vašemu vel-
kému životnímu jubileu mnoho sil, zdraví, ži-
votní pohody a  co nejvíce krásných chvil ve 
společnosti těch, které máte rád. Přejeme Vám 
ještě mnoho příjemných jarních kilometrů na 
vyjížďkách podél Labe!

Připravil Jiří Černý, 
člen redakční rady NZ

Životní 
jubileum 
Viktora 
Boháče
22. února 2022 se 
dožívá devadesáti let 
významný nymburský 
občan
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INZERCE

KOUPÍM DŮM
okr. Nymburk, Kolín, KH

dům, chalupu i k rekonstrukci

jsem přímý zájemce s hotovostí

apalucha76@seznam.cz
tel.: 737 431 186

staré knižní pozůstalosti, sbírky 
starých pohledů a pošt. známek, staré 

fotografie apod. 

Tel.: 731 489 630

VYKOUPÍM 
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NÁBOROVÉ DNY

ZA ŽOSKOU 1040, NYMBURK
Nahlaste se na vrátnici, nic s sebou nepotřebujete

VYRÁBÍME AUTOMOBILOVÉ DÍLY 
PRO SVĚTOZNÁMÉ ZNAČKY

800 44 66 55
www.chcidomagny.cz

KAŽDÉ ÚTERÝ A ČTVRTEK
VŽDY OD 10:00 HOD

TĚŠÍME SE NA VÁS!
Tereza Mejzrová,

personální oddělení
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Kino Sokol 
Nymburk
Klasický program kina Sokol naleznete na: 
webových stránkách: www.nkc-nymburk.cz 
FCB: www.facebook.com/kinosokolnymburk 
Skládací čtrnáctidenní programy jsou k dostání 
v budově kina, v TICu a v městské knihovně.

17. 2. čt / 10 hodin / 60 Kč / Senior Kino
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2 
Příběh je volným pokračováním úspešného 
filmu ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK. Začíná na Silves-
tra, kdy Ján Koleník požádá Táňu Pauhofovou 
o ruku. Její souhlas rozpoutá bláznivý kolotoč 
událostí, které předcházejí jejich svatbě v nád-
herném prostředí u  „československého“ moře 
v Chorvatsku. 
ČR / komedie / 93 min. / české znění / Do 12 let 
nevhodný
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.

Kino Sokol uvítá folkaře 
Karla Plíhala i metalové 
Roxor
Nymburské kino Sokol chystá na jarní sezónu 
opět zajímavé koncerty. Od dubna se můžete 
těšit nejen na přední osobnost folkové scény, 
ale i na regionální nestory metalové scény. 

Karla Plíhala, známého folkového a  jazzo-
vého kytaristu, zpěváka, skladatele, textaře, 
hudebního režiséra a  aranžéra jsme v  kině 
chtěli už dávno. Jednou to pokazila kolize ter-
mínů, pak zase Plíhalova indispozice nebo 
covid. Jsme tedy navýsost rádi, že vám mů-
žeme nabídnout koncert tohoto nevšedního 
písničkáře. 

Karel Plíhal na kytaru hraje od 15 let. Nej-
prve hrál v  olomouckých undergroundových 
country-swingových kapelách, přičemž jeho 
první sólové vystoupení se datuje do roku 
1983. Je čtyřnásobným držitelem ceny soutěž-
ního hudebního festivalu Porta. Mimo to slo-
žil hudbu k řadě inscenací Moravského divadla 
Olomouc, zhudebnil některé Kainarovy básně, 
režíroval nahrávání alb např. Jarka Nohavici, 
Petra Fialy, bratří Ebenů či Bokomary. Jednu 
z  hlavních rolí ztvárnil v  Zelenkově filmu Rok 
ďábla. Za své album „Vzduchoprázdniny“, které 
vyšlo v roce 2012, získal Cenu Anděl v kategorii 
Folk & Country.

Po zdravotní indispozici, která mu zabra-
ňovala ve hře na kytaru, jej začal v roce 2018 
na koncertech doprovázet kytarista Petr Fiala. 
Sám začal místo na kytaru hrát na mandolu. 
V této sestavě se představí 14. dubna v nym-
burském kině.

Z úplně jiného těsta bude 22. dubna kon-
cert regionální heavymetalové legendy Roxor. 
Ale nečekejme rockovou smršť – kapela vy-
stoupí se speciálním programem, v  němž 
upraví své skladby do netradiční a komornější 
akustické podoby. 

Kapela patří mezi stálice žánru a její formo-
vání začalo už v roce 1988. 

Lístky na oba koncerty lze koupit online 
na www.nkc-nymburk.cz nebo fyzicky v  po-
kladně kina či v Turistickém informačním cen-
tru v Nymburce.

Lukáš Kadava

Klub 
důchodců
2. 2. st Bavíme se v klubu
7. 2. po Volná zábava
9. 2. st Nymburk na starých fotografiích 
  a hádanky z fotografií pro přítomné
14. 2. po Volná zábava
16. 2. st Čím si zlepšit práci v kuchyni
21. 2. po Volná zábava
23. 2. st Jaký možná bude rok 2022
28. 2. po Volná zábava

Otevřeno po a st 13–16 hodin. Cvičení 
13.15–13.45 hodin. Přednášky od 13.45 hodin. 
Změna programu vyhrazena. 

Výbor Klubu důchodců

Výročí měsíce
 X 140 let – 1. února 1882 byla zprovozněna 

Okresní nemocnice korunního prince Rudolfa 
v Nymburce. Měla dvacet lůžek.

 X 150 let – 3. února 1872 vznikl v Nymburce 
čtenářský spolek dívek a paní Lada „za účelem 
vzdělávati ducha, jemnit mysl a po starostech 
denního života osvěžiti ducha četbou ušlechti-
lou a krásnou“.

 X 25 let – 3. února 1997 zemřel Bohumil 
Hrabal (* 1914), spisovatel. V  Nymburce pro-
žil dětství a mládí, vystudoval reálku. Nymburk 
proslavil knihami Městečko u vody, Postřižiny, 
Krasosmutnění, Harlekýnovy milióny… Nositel 
medaile Za zásluhy, francouzského vyzname-
nání Rytíř umění a písemnictví a dalších oce-
nění. V roce 1991 mu bylo uděleno Čestné ob-
čanství města Nymburka.

 X 80 let – 12. února 1942 byl v  koncent-
račním táboře Osvětim umučen Václav Janda  
(* 1885), učitel, ředitel dívčí měšťanské školy 
v Nymburce, vzdělavatel nymburské sokolské 
jednoty.

 X 100 let – 12. února 1922 se narodil Josef 
Kameník († 2003), příslušník československé 
vojenské jednotky v SSSR, výsadkář, účastník 
SNP. V Nymburce žil od 60. do 90. let 20. sto-
letí – pracoval jako topič v kotelně na sídlišti.

 X 70 let – 13. února 1952 zemřel nymburský 
rodák Otakar Krouský (* 1873), advokát, posla-
nec Národního shromáždění, publicista.

 X 170 let – 14. února 1852 se v Nymburce na-
rodila Barbora Vohánková, provdaná Hoblová 
(† 1923), představitelka českého emancipač-
ního hnutí, publicistka, zakladatelka nymbur-
ského čtenářského spolku Lada.

 X 90 let – 18. února 1932 se v Nymburce na-
rodil František Najbrt († 2014), sportovec, tělo-
výchovný pedagog a redaktor, publicista. 

 X 80 let – 19. února 1942 se v Nymburce na-
rodil Adolf Toman († 2011), režisér, herec, dra-
matik, emigrant. Od roku 2000 provozoval 
Hálkovo divadlo, v němž zrealizoval a režíroval 
řadu dramatizací. Nositel vyznamenání Gratias 
Agit za šíření dobrého jména ČR v  zahraničí. 
V roce 2010 byl vyznamenán stříbrným Nym-
burským lvem.

 X 175 let – 24. února 1847 se v  Nymburce 
narodila Miloslava Pippichová – Havelková  
(† 1878), operní zpěvačka Prozatímního diva-
dla, koncertní umělkyně. 

Jan Řehounek

Konec minulého roku přinesl celou řadu spor-
tovních akcí, i když mnohé měly charakter spíše 
společenský, tak určitě splnily účel zejména při-
blížením sportu  mládeži. 

Proběhl Vánoční běh Nymburkem, kde atleti 
pokřtili novou lávku přes Labe a  představil se 
zde i olympionik Vít Müller. Podobná akce, tzv. 
Silvestrovský běh, se uskutečnila i v sousedních 
Poděbradech. Zde se i dohrával odložený zápas 
basketbalové ligy, kdy Nymburk po zajímavém 
boji porazil v renovované hale Děčín 96:89 a po-
jistil si první místo v mužské extralize. Těsně před 
Vánoci 22. 12. však naši basketbalisté podlehli 
na palubovce pražské Královky tureckému týmu 
Galatasaray 86:92, a tím ukončili letošní účast 
v Lize mistrů. V mužstvu došlo také k personál-
ním výměnám, když skončil Demetre Rivers od-
cházející do Soluně, přišel další americký hráč, 
pivot Logan Routt. 

Po novoroční pauze následovala vítězství 
v Hradci Králové a doma s USK Praha. Vánoční 
turnaj pořádali také nymburští šachisté, stolní 
tenisté, pokračovali soutěže volejbalistů, hoke-
jistů a začíná příprava fotbalistů Polabanu, kteří 
mají nad sebou Damoklův meč sestupu z kraj-
ského přeboru. Tak budeme držet palce a  vě-
říme, že mladý kolektiv Polabanu pod pokraču-
jícím trenérem Lukášem Vlkem na jaře zabojuje 
a nejvyšší krajskou soutěž zachrání. Také vodáci 
na Labi nezahálí, a protože i  tady je velká mlá-
dežnická základna, tak věřím, že tento začínající 
rok potvrdí pověst Nymburka jako města sportu.

Jiří Urbánek

Sportovní 
okénko

Virtuální 
univerzita  
třetího věku
RITUÁLY EVROPSKÝCH 
KRÁLOVSKÝCH RODŮ
VU3V letní semestr 2021/2022
Kurz se zabývá nejdůležitějšími životními udá-
lostmi, jako jsou narození, svatby, rozvody či 
smrt, spojenými s  evropskými královskými 
rody 19. a  20. století. Pozornost je věnována 
nejen těm královským rodinám, o kterých jsme 
se učili z dějepisu, ale i těm pro nás méně zná-
mým. Vedoucí lektor: Kamil Rodan

1. lekce / 9. 2. / Zakotvení evropských králov-
ských rodů v historii
2. lekce / 23. 2. / Narození a křty
3. lekce / 9. 3. / Zásnuby a svatby
4. lekce / 23. 3. / Rozvody
5. lekce / 6. 4. / Pohřby
6. lekce / 20. 4. / Hroby, hrobky a pohřebiště

Povinnosti studenta:
 X uhrazení studijního poplatku 300 Kč
 X vypracování testu za každou z videopřed-

nášek a závěrečného testu
Upozornění: pro studium je třeba využití PC 
nebo notebooku. 

Více informací ve studovně, na webových 
stránkách www.e-senior.czu.cz a na telefonu: 
325 515 264.

Městská knihovna Nymburk
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Nymburské 
kulturní 
centrum
út 1. 2. / 18.00 / Kino Sokol / vstup volný
VERNISÁŽ VÝSTAVY BOHUMIL 
HRABAL – ŽIVOT VE FOTOGRAFIÍCH
Výstava originálních fotografií k  dvacátému 
pátému výročí úmrtí Bohumila Hrabala z  ar-
chivu Jana Řehounka. Patronem výstavy je Pi-
vovar Nymburk.

st 2. 2. / 14 hodin / 50 Kč / Obecní dům
ČAS NA ČAJ
Setkání nejen pro seniory ve velkém sále Obec-
ního domu, k tanci a poslechu hraje Taneční or-
chestr TOX Jaroslava Trnky.

čt 10. 2. / 15.00 / 90 Kč / Obecní dům
RETROODPOLEDNE S JANEM 
VANČUROU
Písničky a  povídání s  oblíbeným zpěvákem, 
textařem a kytaristou kapely Rangers – Plavci.

so 12. 2. / 10.00 – 17.00 / Kostelní náměstí/
vstup volný
MASOPUST
Nevázané masopustní veselí se po roční pauze 
opět vrací do Nymburka. Úderem 10. hodiny 
předá starosta město masopustnímu reji. Prů-
vod maškar se pak vydá z Náměstí Přemyslovců

na obchůzku historickým centrem. Nakonec 
porazíme kobylu, spálíme basu a  budeme se 
veselit, jak to k  masopustu patří. Chybět ne-
bude pohádka pro děti, dětský kolotoč, staro-
česká kapela, zabijačkové hody a další stánky 
s občerstvením. Přijďte se pobavit, zadovádět 
si, zatancovat a  nejlépe ve vlastní originální 
masce!

po 14. 2. / 19.00 / 250 Kč / Obecní dům 
PINGLS ANEB HOT CAFÉ REVUE
Originální Pražský Synkopický Orchestr do-
provází rozpustilou taneční grotesku, která vás 
nejen skvěle pobaví, ale v druhé polovině po-
řadu si budete moci i s profesionály zatančit. 

čt 17. 2. / 19.30 / 100 Kč / Hudební bar U Strejčka
JAZZ U STREJČKA
Další ze série čtvrtečních jazzových koncertů 
tentokrát s Jana Langr band.

po 21. 2. / 19.00 / 120 Kč / Obecní dům
VEČER PŘI SVÍČKÁCH
Beseda s  uznávaným odborníkem na etiketu 
Ladislavem Špačkem, bývalým mluvčím Vác-
lava Havla. 

út 22. 2. / 19.00 / 330 Kč / Obecní dům
MINIPÁRTY S KARLEM ŠÍPEM
Nová zábavná talk show baviče, moderátora 
a textaře Karla Šípa na motivy televizního po-
řadu Všechnopárty tentokrát s  jediným hos-
tem J. A. Náhlovským. Prostor dostanou také 
dotazy diváků

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.

MINIPÁRTY  
s Karlem Šípem 
Minipárty je zcela nová zábavná talk show, 
která je volnou alternativou velmi úspěšného 
televizního pořadu Všechnopárty. Oba pořady 
pojí to nejdůležitější – osoba moderátora, ko-
mentátora a baviče Karla Šípa. Dorazí se svým 
hostem Josefem Aloisem Náhlovským. Ve vol-
ném dialogu proberou umělecké začátky této 
ikony českého humoru, jeho zážitky ze stu-
dentských let a  spoustu dalšího. Moderátor 
slibuje, že rozhodně nebudou chybět otázky 
na témata vskutku specifická, vše opředené 
veselými historkami. Minipárty využívá mož-
nosti oblíbeného moderátora a jeho hosta být 
svým divákům na dosah mimo televizní ka-
mery. V rámci pořadu 22. února dostanou pro-
stor i dotazy diváků.

Skvělý dárek   
k Valentýnu
Zapomeňte na kýčovitá čokoládová srdce, 
která jsou stejně sladká jako zrádná, když se 
pak ráno postavíte na váhu. Místo toho buďte 
originální a pozvěte svou partnerku nebo part-
nera na báječnou grotesku a pak si ještě spo-
lečně zatančete buď sami, nebo s profesionály 
za doprovodu Originálního Pražského Synko-
pického Orchestru. Mimořádně zdařilé před-
stavení PINGLS aneb HOT CAFÉ REVUE v sobě 
nápaditě spojuje prvky němé grotesky a pohy-
bového divadla s  živou dobovou hudbou. Pří-
běh je zasazený do atmosféry 20. let minu-
lého století. Ústředními motivy jsou humor, 

svoboda ale i  jemné drama. V druhé části pak 
na program navazuje stylová tančírna, která 
diváky vtáhne přímo na taneční parket. Pod-
titul Hot Café Revue odkazuje na programy 
klubů newyorského Harlemu před bezmála sto 
lety. A  právě na autentickou interpretaci ra-
ného jazzu, blues a taneční hudby této éry se 
Originální Pražský Synkopický Orchestr spe-
cializuje i  za použití dobových hudebních ná-
strojů. Jednotlivé etudy, scénky či gagy jsou 
obohaceny volnými improvizacemi v  interakci 
s hudebníky. Nymburské kulturní centrum při-
pravilo pro prvních třicet zájemců speciální 
dárkový voucher, který můžete použít jako ori-
ginální dárek „k Valetýnu“ ke svátku všech za-
milovaných, protože právě na tento den jsme 
pro vás výjimečný program připravili.

Ladislav Langr, NKC
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Městská 
knihovna 
Nymburk

novin. Vloni jí vyšel zatím poslední román Sen-
zibil, v němž se v zamlžených a drsných Jese-
níkách pouští do nelítostného zápasu na život 
a na smrt dva muži nadaní schopnostmi, které 
si spojujeme spíše s pradávnými kouzelníky.

po 14. 2. / 16 hodin / cena kurzu 200 Kč 
HÁČKOVANÉ KOŠÍČKY 
pod vedením lektorky Martiny Martiňákové 
Hlavní budova, Palackého třída 1749. Textilní 
košíčky jsou v  současné době moderní deko-
rací  v  domácnosti. Háčkování je jednoduchá 
technika, kterou se naučí každý. Přijďte na 
kurz Martiny Martiňákové do dětského oddě-
lení a přesvědčte se o tom sami. Veškerý ma-
teriál je zajištěn a není nutná předchozí zkuše-
nost s háčkováním. Počet účastníků je omezen. 
Registrace přímo v knihovně nebo na tel. 325 
512 723

pá 18. 2. / 17.30 hodin / 70 Kč
MEZI ŽRALOKY
přednáška potápěčky 
Daniely Kotekové, pře-
zdívané též „žraločí 
žena“
Chtěli byste vědět, 
jestli se žraloci usmí-
vají? Jestli cítí strach? 
Spí žraloci vůbec? 
A  žerou opravdu lidi? 
A  jaký je jejich vztah 
k surfařům? Možná byste chtěli vědět, co dě-
lat, když se setkáte se žralokem při dovolené? 
Neexistuje snad zvíře, které by mělo kolem 
sebe tolik mýtů jako žralok. Autentické foto-
grafie z  přímé skutečnosti zažité na vlastní 
kůži, ze vzdálenosti někdy i  pár centimetrů 
od žraloků, beze zbraně, bez ochranného ob-
leku a  každopádně mimo klec, vám představí 
i vysvětlí potápěčka Daniela Koteková. Účast-
nila se několika vědeckých výzkumů na Baha-
mách zaměřených na interakce žraloků s lidmi. 
Přijďte se podívat

čt 24. 2. / 17.30 hodin / 70 Kč
O TOM, CO MĚSTO JEŠTĚ UNESE 
A DALŠÍ PROJEKTY
Přednáška české umělkyně Kateřiny Šedé
Kateřina Šedá je uměl-
kyně, jejíž práce má 
blízko k  sociální archi-
tektuře. Kateřina bě-
hem přednášky před-
staví své klíčové pro-
jekty a  ukáže způsoby, 
jak pomocí uměleckých 
akcí dosáhnout participace místní populace 
na komunitním životě daného místa. O uměl-
cích bez ambicí. O  vesnici, kde všichni dělali 
totéž. O normálním životě v nenormální době. 
O sousedech, kteří se neznali a poslali si dárek. 
O holce, co přelezla osmdesát plotů. O souse-
dech Steava Jobse. O  Londýně, kde se mluví 
česky. O čtvrti, která straší. O turistech, co po-
máhali. O tom, co město ještě unese.

Knihovna dětem
po–pá 7.–11. 2. 
VALENTÝNSKÉ TVOŘENÍ PRO DĚTI 
Každý den od 7. do 11. února, během oteví-
rací doby dětského oddělení, si můžete přijít 
do knihovny vyrobit dárek z lásky pro toho, na 
kom vám záleží.

Výstava
út–po 1. 2.–28. 2.
DŘEVOMALBY 
Tomáš Záborec
Výstava, které se můžete 
dotýkat, a  která se dotkne 
i vás...

 
Přednášky
út 1. 2. / 17.30 hodin / 50 Kč 
MUDR. JAN TRACHTA 
LÉKAŘI BEZ HRANIC 
Jak vypadá práce mezinárodní humanitární or-
ganizace Lékaři bez hranic? Přijďte si poslech-
nout přednášku MUDr. Jana Trachty z Kliniky 
dětské chirurgie FN Motol. Jan Trachta jako 
chirurg působil v  Kongu, ve Středoafrické re-
publice, v  Jižním Súdánu, na Pobřeží slono-
viny, na Haiti a v Sýrii. V roce 2014 získal lite-
rární cenu Magnesia Li-
tera za svou knihu Tichý 
dech: zápisky českého 
lékaře z  Afriky a  Haiti. 
Odložená přednáška, 
vstupenky zůstávají 
v platnosti. 

so 5. 2. / 8–12 hodin
OTEVŘENÁ SOBOTA V ODDĚLENÍ 
PRO DOSPĚLÉ, DĚTSKÉM ODDĚLENÍ 
A ČÍTÁRNĚ
Každou první sobotu v měsíci můžete dopole-
dne strávit v  naší společnosti. Kromě čítárny 
a  dospělého oddělení 
bude mít nově otevřeno 
také dětské oddělení. 
Chceme dopřát rodi-
nám s dětmi, aby i o ví-
kendu mohly trávit spo-
lečný čas v  knihovně. 
Číst si, zahrát si deskové hry a trávit plnohod-
notný čas v příjemném prostředí mezi knihami. 
Snažíme se, aby knihovna byla dostupná pro 
všechny ostatní, kteří denně dojíždějí a v pra-
covní dny se do knihovny nedostanou. Jsme tu 
pro všechny každou první sobotu v  měsíci od  
8 do 12 hodin a těšíme se na vás. 

čt 10. 2. / 17.30 hodin / vstupné dobrovolné
AUTORSKÉ ČTENÍ MARKÉTY 
PILÁTOVÉ / SENZIBIL
Markéta Pilátová je spisovatelka, novinářka, 
překladatelka a  hispanistka. Vystudovala ro-
manistiku, latinu a  historii na Filozofické fa-
kultě Univerzity Palackého v  Olomouci. Stří-
davě žije v Česku a Jižní 
Americe, kde učí po-
tomky krajanů český ja-
zyk. Je autorkou románů 
Žluté oči vedou domů, 
Má nejmilejší kniha, 
Tsunami blues a  S  Ba-
ťou v  džungli. Je také 
autorkou řady knih pro 
děti. Přispívá do časopisu Respekt a Lidových 

út 8. 2. / 10 hodin / vstup volný
PTÁČATA / KNIHOHRÁTKY
První pomoc u dětí se záchranářkou a maminkou 
MUDr. Martinou Čmugrovou
Martina pracuje v  Oblastní nemocnici Jičín 
a  Zdravotnické záchranné službě Středočes-
kého kraje. Každý rodič se někdy ocitne v  si-
tuaci, kdy musí okamžitě reagovat a  pomoci 
svému dítěti, které se zranilo, nebo se náhle 
zhoršil jeho zdravotní stav. Jak správně postu-
povat při poskytování první pomoci dítěti? Kdy 
volat Zdravotnickou záchrannou službu? Co 
by nemělo chybět v  lékárničce v  domácnosti 
s malými dětmi? Na děti i  jejich rodiče či pra-
rodiče čeká interaktivní zážitkové setkání napl-
něné zejména povídáním o první pomoci a akti-
vitami pro nejmenší.

čt 10. 2. / 9.30 hodin / 30 Kč
BÁBA BEDLA
Beseda a workshop s Markétou Pilátovou
Spisovatelka Markéta 
Pilátová představí dě-
tem svou novu knihu 
Bába Bedla, kterou 
vydalo nakladatelství 
Meander. Děti se mo-
hou ve všech dobách 
a  na všech místech ocitnout v  nejrůznějších 
nebezpečích. Existují ale bytosti, které jim 
pomohou tak, že si nakonec dokáží poradit 
i  samy. Jednou z  těchto záhadných bytostí je 
bába Bedla. Napůl žena, napůl houba – obje-
vuje se vždy tam, kde jsou nějaké děti v nesná-
zích. Děti díky Bedle poznají, jak to vypadá v říši 
podhoubí, a naučí se rozlišovat dobré od jedo-
vatého. Také zjistí, že nejlepší způsob, jak se zlu 
vždycky ubránit, je držet spolu. Děti si během 
workshopu vyrobí houbové origami, které si 
mohou od autorky nechat podepsat.

čt 10. 2. / 10.30 hodin / 30 Kč
JAK BRATŘI BAŤOVÉ OBOUVALI SVĚT
Výjimečná autorka románů i  poezie pro do-
spělé, Markéta Pilátová, 
vypráví dětem další taju-
plný příběh – historii polo-
botek, ale i  příběh velkého 
srdce. Firma bratří Baťů, 
jedna z  největších v  před-
válečné Evropě, má za se-
bou napínavý příběh, který 
by každé české i slovenské 
dítě mělo znát. Bratři Baťové nejen obouvali 
tehdejší svět, ale za každých okolností se sna-
žili originálně přemýšlet. Chtěli, aby se každý 
Čech a  Slovák dokázal uplatnit nejen doma, 
ale všude ve světě. Šlo jim o  to, aby lidé ne-
měli strach snít a uskutečňovat velké sny. Je-
jich příběh je velká dobrodružná výprava, na níž 
se žádný malý čtenář nebude nudit.

Připravujeme
čt 3. 3. / 17.30 hodin
NOVINÁŘEM V ČÍNĚ
Beseda s novinářem Tomášem Etzlerem
Tváří v tvář současné Číně. Vzpomínky, dojmy 
a osobní prožitky zkušeného novináře.

Bližší informace o našich službách a konaných
akcích najdete na internetových stránkách: 
www.knihovna-nbk.cz. Případně nás kontak-
tujte e-mailem: knihovna@knihovna-nbk.cz 
nebo na telefonním čísle: 325 512 723
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OBCHOD - INSTALATÉRSKÉ POTŘEBY
Miloš Hampl, Maršála Koněva 1069, Nymburk 
www.instal-hampl.net; 603 206 370, 325 515 404

Strojní a tlakové 
čištění ucpané kanalizace

po 7. 2. / 19 hodin / 490 Kč
A / BUTCH CASSIDY A SUNDANCE KID 
(WESTERN Z BOHNIC)
Hrají: Václav Kopta, Josef Polášek a Simona Vr-
bická. Western a okouzlující darebáci v podání 
Paula Newmana a  Roberta Redforda. A  tako-
vými frajery se cítí i dva nerozluční kamarádi. 
Nevadí jim, že místo pistolí vytáhnou třeba 
rohlíky. Vše je součástí jejich fantazie, protože 
jsou pacienty psychiatrické léčebny. 

čt 10. 2. / 19 hodin / 460 Kč
K3 /PŘÍBUZNÉ SI NEVYBÍRÁME
Hrají: Václav Vydra / Jan Čenský, Svatopluk 
Skopal, Martin Zahálka a další. 
Na oslavu se sejdou tři bratři i  s manželkami, 
které své muže drží na uzdě. Bombou však je 
příchod Franckyho vyzývavé sekretářky Natá-
lie, která dokonale okoření rodinnou slavnost. 
Dojde k  překvapivým odhalením a  rodinná 
idyla bere za své...

so 12. 2. / 14.30 hodin / 100 Kč / 
sobotní pohádka pro  děti
KOČIČÍ POHÁDKA
Je krásný podvečer a  kočičí matinka Čičina 
s  dcerkami Mickou a  Mindou dovádí na své 
oblíbené střeše, jak jen to kočky umějí, když 
na obloze svítí Měsíček. Z  okna v  podkroví je 
však nadávkami přivítá nevrlý pan Kačaba. 

A není to poprvé. Prý kvůli tomu kočičímu po-
skakování a  mňoukání nemůže spát! Ale ten-
tokrát nezůstane jen u  nadávek. Kačaba koč-
kám nachystá zrádnou past – skrytou díru ve 
střeše. Tou se však na půdu propadne kocour 
Macek, řečený Mackie. Jeho volání o  pomoc 
uslyší Líza, nejmladší dcerka Čičiny. Sama ko-
courka vytáhnout nedokáže, ale z  oblohy na 

Hálkovo městské divadlo 
Nymburk

TIRÁŽ Nymburský zpravodaj – Informační měsíčník, periodický tisk územního samosprávního celku. Číslo 2/2022. Vychází 3. 2. 2022. Evidenční číslo: MKČR E16377. 
Vydává: Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk, IČO  00239500. Šéfredaktor: Mgr. Petr Černohous, DiS. (e-mail: Petr.Cernohous@meu-nbk.cz,  
tel: 325 501 309). Redakční rada: Ing. Jiří Černý, Mgr. Markéta Tomčíková, Mgr. Jana Kavánová, Mgr. Jan Červinka, Jan Řehounek, Pavla Kukalová, Diana Brzáková, Bc. Alžběta 
Otradovská, PhDr. Ladislav Langr. Jazyková úprava: Milena Krejsová. Tiskne: F-Print, Krchleby. Uzávěrka vydání: 10. 12. 2021. Distribuce: Česká pošta, s. p., zdarma do všech 
domácností. Náklad: 7 300 výtisků. Příjem inzerce: Bc. Ivana Myslivečková, Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk (e-mail: inzerce-zpravodaj@meu-nbk.cz, ivana.
mysliveckova@meu-nbk.cz, tel.: 325 501 202). 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.

Cena komerční inzerce
 1/1 strany  ( 186x264) 5 200 Kč
 1/2 strany Š  ( 186x130)   2 700 Kč
 1/4 strany  ( 91x130)   1 400 Kč
Příplatek za specifické umístění 1 000 Kč

Uzávěrky zpravodaje 2022
objednávky / podklady / vychází / číslo
/7. 2. /   /11. 2. /             /3. 3. /  Březen
/7. 3. /   /11. 3. /             /31. 3. /  Duben

TERMÍNY UZÁVĚREK ZPRAVODAJE A CENÍK INZERCE

INZERCE

út 29. 3. / 19 hodin / 420 Kč
K3 / BENÁTKY POD SNĚHEM
Hrají: Veronika Arichteva, Míra Nosek, Lucie 
Štěpánková a  Filip Cíl. Brilantní situační ko-
medie... Jedni mají před svatbou, druzí možná 
před rozchodem. Společné setkání může ale 
všechno převrátit.

po 11. 4. / 19 hodin / 460 Kč
K3 / ÚVĚR
Hrají: Martin Zounar a Filip Blažek.
Do financí nikdy nezatahujte ženu, v nejlepším 
případě skončíte bez střechy nad hlavou.

čt 28. 4. / 19 hodin / 520 Kč
A / PŘÍTELKYNĚ
Hrají: Alena Mihulová a Jitka Smutná.
„Rozvedená padesátnice hledá spolubydlící 
ve stejném věku – čistotnou, spolehlivou ne-
kuřačku. Zn: „Klidný podzim života.“ Robyn je 
sice padesátnice, ale nesplňuje ani jeden z po-
žadavků. Přesto se ukáže, že tahle spolubydlící 
je pro Sharon tou nejlepší volbou. Dojemná ko-
medie, v níž se domácnost otřese v základech.

čt 5. 5. / 19 hodin / 570 Kč
A / NA ZLATÉM JEZEŘE
Hrají: Simona Stašová, Ladislav Frej, Monika 
Procházková a  další. V  prostředí Zlatého je-
zera tráví léto starší manželé. Věčně brblající 
a zapomínající profesor v penzi Norman a jeho 
chápající žena Ethel. Příjezd dcery s partnerem 
a  jeho tvrdohlavým synkem pomůže Norma-
novi vystoupit z letargie.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA! 
Více na webu: www.divadlonymburk.cz
Pokladna divadla: tel. 325 512 253

PŘEHLED NÁHRADNÍCH TERMÍNŮ:
K3/ MUŽI V OFFSIDU – 7. 3. 2022,
náhradní termín za 23. 3. 2020 
(Předplatné Komedie3 z roku 2020)
PELÍŠKY – premiéra 25. 4. 2022, 
náhradní termín za 27. 3. 2020, 26. 10. 2020, 
24. 2. 2021 a 23. 11. 2021.
PELÍŠKY – repríza 26. 4. 2022, 
náhradní termín za 4. 5. 2020, 27. 10. 2020, 
25. 2. 2021 a 24. 11. 2021.
CHVÁLA BLÁZNOVSTVÍ – 12. 5. 2022, 
náhradní termín za 16. 12. 2020
A/ ENIGMATICKÉ VARIACE
Hledáme náhradní termín.
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její prosbu přispěchá samotný Měsíček, patron 
všech koček. Do přízně vysvobozeného Macíka 
se lísají Micka s Mindou, ale ten má záhy vy-
bráno – malá Líza je ta pravá! Už to vypadá na 
šťastný konec, ale pomstychtivý Kačaba se ne-
vzdává… Hrají: Kateřina Lajtkep,  Lukáš Toman 
Paclt, Tereza Tomanová, Miky Mejstřík a další. 
Produkce: Divadlo Nymburk.

so 26. 2. / 14.30 hodin / 100 Kč / sobotní po-
hádka pro děti
O MALÉ HASTRMANCE
Pohádka je rozmarnou a  rozezpívanou variací 
na příběhy malých mořských víl a rusalek. Také 
malá hastrmanka, přes varování starého has-
trmana, zahoří nejprve zvědavostí po lidském 
světě a  poté se zakouká do prvního člověka, 
kterého u rybníka potká – prince z nedalekého 
zámku. Ten je však předurčen stát se manže-
lem vdavekchtivé princezny, která je mu všude 
v patách. Aby byla malá hastrmanka  princezně 
nápadnici rovnocennou soupeřkou, musí pod-
stoupit kosmetické kejkle staré čarodějnice 
a posléze i hejkalův hlasový kurs… Bude to sta-
čit k získání princovy lásky? 
Hrají: Kristýna Petráková, Pavel Procházka, Te-
reza Tomanová, Miky Mejstřík a další. 

ne 27. 2. / 14.30 hodin / 30 Kč / Malá scéna
FORBÍNA Č. 24
Účinkují: Taneční skupina "Jedeme dál", coun-
try - pop pod vedením J. Janouška.  Dále: Eva 
Hrubá, Ema Suchá, Aleš Misař, Jarda Semorád, 
Miky Mejstřík.

Dále připravujeme:
čt 3. 3. / 19 hodin / 480 Kč
A / PO KONCI SVĚTA
Hrají: Karel Heřmánek ml. a Sarah Haváčová.
Luisa se probudí vedle Marka, který jí zachrá-
nil život. Alespoň tak to Mark Louise tvrdí, ta 
o  tom však začne brzy pochybovat. Z  oblí-
bené a silné ženy se stává oběť a z  introvert-
ního muže násilník. Nánosy morálky a slušnosti 
rychle mizí a  dochází k  bitvě o  přežití. Doká-
žou na dráze vypjatých emocí, humoru a napětí 
přežít jeden druhého? 
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