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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
víte, že hned za hlavním vchodem do budovy 
nymburského gymnázia naleznete vynikající 
umělecké dílo připomínající spisovatele Hra-
bala? Zajděte se na něj podívat. Jeho vznik škola 
iniciovala již před šesti lety, ale stále se o něm 
moc neví. Což je škoda. Představuje nejvkus-
nější a  nejkvalitnější uměleckou připomínku 
slavného spisovatele v  Nymburce. Dosud byl 
tento umělecký objekt od Josefa Oplištila 
beze jména. Při únorové komorní vzpomínce  
„25 let bez Hrabala“, kterou iniciovala nymbur-
ská knihovna, jsem vedení školy navrhl pojme-
novat dílo Okno do Hrabalova světa. Není to 
totiž jen sochařská parafráze knihovní police, 
ale také symbolické naznačení cesty k spisova-
telovu dílu a může připomínat i samotný závěr 
jeho života. Za zdí, na které je ono pomyslné 
okno umístěno, se nachází školní knihovna. 

Městskou knihovnu najdeme kousek od 
náměstí a  je rovněž takovým oknem do Hra-
balova světa. V ní si letos připomínáme výročí 
dvou mezinárodně respektovaných osobností 
s vazbou na náš region. Architektu Feuerstei-
novi a  spisovateli Hrabalovi věnujeme před-
nášky, výstavy a také komentované prohlídky 
pražské výstavy a nymburského krematoria. 

Měsíc březen je měsícem čtenářů a kniho-
ven, které i letos zaostřují pozornost na aktu-
ální výzvy současnosti, například na udržitel-
nost. V  březnu si rovněž připomínáme odkaz 
Jana Amose Komenského a  pro společnost 
nepostradatelnou práci učitelů. Vzdělávání je 
ostatně posláním i  pro knihovny. Staráme se 
také o komunitní vyžití místních, a proto letos 
v knihovně rozšiřujeme volnočasovou nabídku 
o řemeslné a rukodělné kurzy. S partnerskými 
institucemi připravujeme jeden mezigenerační 
projekt, protože věříme, že propojovat děti 
a  seniory má smysl. S  radostí se zapojujeme 
do kulturního a komunitního života ve městě. 
V knihovně jste vítáni, je totiž pro každého. 

Jan Červinka,  
Městská knihovna Nymburk

Slovo  
úvodem

V  neděli 20. února zažili návštěvníci kino na-
posledy v  jeho stávající podobě ze 70. let mi-
nulého století. Staré sedačky nahradí nové do 
konce března. Letošní rok přináší hlavní změnu 
v podobě nových křesel, což je začátek vylep-
šování našeho kulturního stánku. 

„První etapa renovace našeho kina Sokol 
by jej měla uzavřít pouze po nezbytně nutnou 
dobu. Z  hlediště zmizí nepůvodní koženkové 
sedačky ze 70. let. I  když jsme na ně někdy 
hudrali, sloužily Nymburským skoro padesát 
let. A i proto jsme se rozhodli se s nimi rozlou-
čit speciální projekcí a  nabídnout je milovní-
kům starých časů k odkoupení,“ vysvětlila mís-
tostarostka Stanislava Tichá.

První ze tří etap 
renovace kina začala 
výměnou sedaček,  
repasí dřevěné podlahy  
a zábradlí balkonů

Kino zahájilo renovaci 
výměnou starých sedaček

První projekce se v  kině Sokol konala  
20. února 1975, kdy se na plátně objevil tenkrát 
nový český film Jáchyme, hoď ho do stroje! 
Poslední projekce před stavebními úpravami 
se uskutečnila přesně po 47 letech. Podle do-
stupných informací už v  žádném jiném kině 
v republice nenajdete podobně staré sedačky. 
Zisk z prodeje bude investován zpět do vyba-
vení kina.

První etapa renovace zahrnuje výměnu se-
daček, odhalení a  repasi dřevěného zábradlí 
balkonů, které je nyní skryto pod nevzhlednou 
koženkou, a  zbroušení, ošetření a  nalakování 
dřevěné podlahy. 

Podlahy, sedadla, následná výmalba 
a úprava kina se bude realizovat podle návrhu 
oceňované architektky MgA. Marcely Steinba-
chové, PhD. Cílem postupné rekonstrukce je 
více akcentovat původní vzhled sálu tak, jak jej 
ve 30. letech 20. století navrhl architekt Os-
vald Polívka. Náklady na výměnu sedaček se 
předpokládají ve výši 1,8 milionu Kč.

Olga Vendlová
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„V  rámci I. etapy revitalizace parku V  Kolonii, 
bude provedena úprava vnitrobloku mezi uli-
cemi Boleslavská třída a 2. května. Ta zahrnuje 
vybudování komunikací se 31 parkovacím mís-
tem, k  tomu přilehlých chodníků, přístřešků 
pro sběrné nádoby, dětského hřiště a  veřej-
ného osvětlení. Následovat bude realizace  
II. etapy, která zahrnuje obdobnou úpravu vnit-
robloku mezi ulicemi 2. května a Hálkova,“ při-
blížil místostarosta Bořek Černý.  Více najdete 
na webu v projektech města.        ove 

V Kolonii staví nové parkování i hřiště

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

Pátky se starostou 

Park V Kolonii se po 
dokončení přeložek mění 
na místo pro relaxaci. 
První etapu dokončí  
v květnu
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Moderní doba si žádá moderní řešení, a  tím 
elektronická úřední deska rozhodně je. Na-
hradí dosud užívanou klasickou úřední desku  
v  podobě rozlehlých prosklených vitrín, kam 
jsou úřední písemnosti vyvěšovány v papírové 
podobě. Městský úřad tak přichází s moderním 
a  kvalitnějším způsobem zveřejňování nejen 
dokumentů, ale i kulturních akcí.

„Naším dlouhodobým cílem je především 
zlepšování služeb pro občany města. Spuště-
ním projektu „Moderní úřad Nymburk“ jdeme 
naproti nejen snadnější komunikaci mezi oby-
vateli a radnicí, ale i snížení administrativní zá-
těže. Nová úřední deska v podloubí radnice na-
bídne nejen veškeré povinně zveřejňované do-
kumenty, prohlížení webu města, kalendárium 
akcí, Nymburský zpravodaj i  možné připojení 
k  veřejné wifi síti,“ přiblížila místostarostka 
Stanislava Tichá.

Instalováním elektronické úřední desky 
město značně rozšíří a zpřehlední nabídku in-
formací, které mohou občané získat. Samotné 
elektronické zařízení bude financováno v rámci 
dotačního projektu „Moderní úřad Nymburk“ 
a  radní již schválili dodavatele. Městskému 
úřadu ji dodá společnost Vegler, s. r. o., za 

Elektronickou úřední desku 
brzy najdete v podloubí 
radnice
Moderní přístup  
k informacím nově 
zajistí elektronická 
úřední deska

celkovou cenu 198 000 korun. Samotná elek-
tronická úřední deska bude mít dostatečně vel-
kou dotykovou obrazovku, uzpůsobenou i pro 
handicapované. Bude šetrnější k  životnímu 
prostředí, jelikož nebude nutné vše řešit po-
mocí papírů, a bude přístupná 24 hodin denně 
po 7 dní v týdnu. 

S  projektem „Moderní úřad Nymburk“ 
uspěl Nymburk při žádosti o dotaci v operač-
ním programu Zaměstnanost, registrační číslo  
C Z .0 3 . 4 .74 / 0.0 / 0.0 / 1 9 _ 1 0 9 / 0 0 1 6 7 2 8 . 
V  rámci této výzvy bude nejen instalována 
elektronická úřední deska, ale i vytvořena nová 
komunikační strategie a zřízen Portál občana. 
Tyto nástroje usnadní komunikaci mezi občany 
a městským úřadem elektronickou cestou.

Petr Černohous

Zámky lásky 
poškozují 
novou lávku 

Nové hřiště vznikne na vrchu

Na Všechlapském vrchu začaly přípravy na 
úpravě lokality v severní části určené pro vol-
nočasové aktivity. Vedle stávajícího dětského 
hřiště byly zahájeny první terénní úpravy.
Místní se tak mohou těšit na dlouho očeká-
vanou změnu. Podle studie zpracované archi-
tekty na místě vznikne přírodní areál pro trá-
vení volného času těch nejmenších dětí, teen-
agerů, rodičů i seniorů. Jako první zde letos vy-
roste workoutové hřiště.

Terénní úpravy 
odstartovaly vznik 
nových hřišť

„Místní volají po zlepšení zázemí pro volný 
čas už několik let. Letos počítáme v  rozpočtu 
se stavbou workoutového hřiště a  přípravou 
terénu na další prvky volnočasového areálu. 
Každá věková kategorie si zde najde to své. Po-
stupně se zde uvažuje o vybudování dětského 
hřiště, workoutového hřiště a multifunkč-
ního hřiště určeného pro různé druhy sportů. 
Přírodní prostor bude zahrnovat pobytovou 
louku, stromy, síť cestiček a zázemí pro ohni-
ště či grill,“ přiblížil plány místostarosta Bořek 
Černý. 

Olga Vendlová
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Stará láska sice nerezaví, ale nová lávka přes 
Labe pod pověšenými "zámky lásky" bohužel 
ano. Tyto zámky z běžné či nekvalitní oceli to-
tiž zanechávají stopy rzi na ocelovém povrchu 
lávky a tato rez musí být speciálním postupem 
odstraněna, aby se nešířila. A není to zadarmo. 
Vyzýváme proto všechny, nejen zamilované 
občany, aby na lávku zámky nezavěšovali! Již 
zavěšené zámky město odstraní a  je nuceno 
další průběžně likvidovat. Zároveň zvažu-
jeme vytvoření alternativy, kde by bylo možné 
zámky umísťovat bez rizika, že něco poškodí  
a navíc následně skončí ve sběru. ove

Dotace opět 
pomohou 
historickým 
domům
Dotace pro majitele nemovitostí v městské pa-
mátkové zóně jsou vypsány. Již šestým rokem 
město Nymburk podporuje majitele nemovi-
tostí v historickém centru města. Na zvelebení 
svých domů můžou i letos žádat až dvě stě tisíc 
korun. Finanční prostředky mohou být využity 
na úhradu odborných prací jako stavebně-his-
torický a restaurátorský průzkum a na opravu 
a  údržbu vnějšího vzhledu budov, tedy na fa-
sády, střechy, okna, dveře, vrata a výkladce. 

„Žádosti je možné podávat od 15. března do 
29. června 2022, podmínkou je, aby všechny 
zamýšlené opravy byly realizovány v  souladu 
se zásadami státní památkové péče a  také 
aby byly dokončeny v  letošním roce,“ vysvět-
lila místostarostka Stanislava Tichá. Více in-
formací a  pravidla programové dotace jsou 
k  dispozici na webu města v  sekci – Dotace 
a granty/Dotace na opravu budov v MPZ. 

Markéta Tomčíková
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Projekt městského bazénu 
dostal stavební povolení
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Šéfredaktor přijal roli tatínka
V  únoru započala nová životní etapa šéfre-
daktorovi našeho Nymburského zpravodaje:  
přivítal na světě prvorozenou dceru. Bývá to 
on, kdo na těchto stranách informuje o  dění  
v  našem městě. Nyní si dovolíme informovat  
o něm. Zázrak zrození prožil v Nemocnici Nym-
burk, které děkujeme za příkladnou péči. No-
vopečenému tatínkovi a  jeho rodině přejeme 
zdraví a  mnoho společných šťastných chvil 
a jen dobré zprávy!

Za redakční radu a vedení města
Olga Vendlová 

Hradby – práce na jejich zpřístupnění 
pokračují do konce března

Nejen místním se již brzy naskytne výhled přes 
hradby. Ve dvou hradebních věžích se připra-
vuje instalace točitého schodiště propojeného 
ochozem. Termín dokončení byl dodatkem 
smlouvy poposunut na konec března, přístu-
pové chodníčky jsou ale již dokončeny a  pra-
cuje se na výrobě kovové konstrukce v  těsné 
spolupráci s  památkáři a  NPU. Město přesu-
nulo i parkovací automat, který působil při po-
hledu na hradby rušivým dojmem. 

Petr Černohous

Technické služby 
informují
Technické služby města Nymburk potřebují 
posílit tým hned o  několik pracovníků. Máte 
zkušenost z  oboru zahradnictví, řemeslných 
oborů jako zedník, dlaždič nebo jako autome-
chanik, řidič skupiny C? Hlásit se můžete se 
zájmem o práci i bez odborného vzdělání na e-
-mail: info@ts-nymburk.cz, tel: 325 517 961.

Martin Netolický, ředitel TS

Plán přistavení kontejnerů na velkoobjemový 
odpad na měsíc březen 2022:

19. 3. 2022
J. Gagarina (u hřiště) 7:00–7:45
křižovatka Polní - U Lidušky 8:00–8:45
U Cukrovaru (u elektrárny) 9:00–9:45
Nádražní (pod nadjezdem) 10:00–10:45
Na Hroudách (uprostřed) 11:00–11:45
26. 3. 2022
křižovatka Okružní - K. Čapka 7:00–7:45
V Kolonii (naproti učilišti COP) 8:00–8:45
Komenského (u gymnázia) 9:00–9:45
2. května (Park V Kolonii) 10:00–10:45
Luční (u garáží) 11:00–11:45

Těšíte se na léto? Letos si ho nově užijeme také 
na Zálabí na náplavce u pivovaru. Koupací mola 
už jsou ve výrobě (viz foto). Jedná se o dvě plo-
voucí mola o rozměrech 5x3 metry a do Nym-
burka je mají z Příbrami přivézt v březnu. Zá-
labská náplavka se tak poté, co sloužila jako 
místo pro smontování naší lávky, stane mís-
tem relaxace. ove

Nová mola přivezou na náplavku

Město Nymburk má k dispozici kompletní pro-
jektovou dokumentaci pro stavbu nového ba-
zénu. Projekt Novostavba krytého bazénu  
v  Nymburce získal stavební povolení. Záro-
veň je zpracován rozpočet na celou akci, který 
zahrnuje více stavebních objektů. Kromě sa-
motné novostavby bazénu se jedná o parkovi-
ště, komunikace, přeložky sítí a další. Z toho je 
stavba vlastního bazénu projektově oceněna na  
289 milionů korun bez DPH.  Město připravuje 
podklady pro jednání zastupitelů.

„Předmětem dalších jednání bude také 
otázka financování stavby a  provozních ná-
kladů bazénu. V  těch se samozřejmě projeví 
aktuální skokový nárůst cen energií, ale sku-
tečností zůstává, že bazén bude zásoben říční 
vodou, což do budoucna představuje oproti 
odběru z vodovodního řadu samozřejmě znač-
nou úsporu,“ informoval starosta města Tomáš 
Mach. 

Olga Vendlová 

Bohumila Hrabala 
připomněla i  jeho 
otevřená chata 
Pamětníci, starostové, spisovatelé, 
historici, pivovarníci, studenti, hejtmanka 
a  radní Středočeského kraje i  mnozí další si  
připomněli Bohumila Hrabala 25 let po jeho 
úmrtí. A to díky hlavnímu organizátorovi oslav 
Městské knihovně Nymburk. Na nymburském 
gymnáziu, které nese jméno slavného 
spisovatele, zazněly osobní vzpomínky 
i úryvky z jeho knih. Mnozí promlouvali k němu 
ve druhé osobě. Kde jinde si připomenout život 
a  tvorbu Bohumila Hrabala, než v  místě, kde 
žil a  tvořil - v  chatě v  Kersku. Tuto možnost 
měla mimořádně jeden den také veřejnost. 
Chatu nově vlastní kraj a spravuje ji Polabské 
muzeum, p. o. Ani pieta u  hrobu spisovatele 
v Hradištku nebyla smutná, protože Bogan by 
si to prý tak nepřál.
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CHARI TAXI skončilo, pomoc  
i odvoz je ale stále nablízku 
Po Farní charitě 
Nymburk službu 
poskytuje Centrum 
sociálních a zdravotních 
služeb Poděbrady

služby denního stacionáře (Rezidence Lab-
ské Terasy, ulice Říční 2295). Staráte se sami  
o  svého příbuzného a  potřebujete si odpoči-
nout, odjet na dovolenou, sami jste nemocní? 
Můžete využít tzv. odlehčovací služby a to te-
rénní, kdy pracovník zajistí péči u  vás doma 
nebo si domluvíte  pobytovou, nepřetržitou od-
lehčovací službu. Další informace získáte v na-
šich poradenských centrech.
• POSEZ - pomoc seniorům a zdravotně po-
stiženým (v Poděbradech a v Lysé nad Labem, 
psycholog, právník, sociální pracovník)  
• Centrum pro pečující rodiny (Lysá nad La-
bem) pro rodiny, které doma pečují o své blízké.

V těchto centrech vám bezplatně poradíme 
například  v  oblasti ošetřovatelské, sociální, 
psychologické, právní. Tato poradenská  cen-
tra jsou dostupná i občanům z Nymburka.

   Děkujeme městu Nymburk za spolupráci 
a  finanční podporu, bez které bychom tyto 
služby nemohli poskytovat, a  všem občanům 
přejeme pevné zdraví. 

Lenka Pavelková
vedoucí a koordinátorka služeb 

Farní charita  Nymburk ukončila ke dni  
31. 12. 2021 provoz CHARI TAXI, který byl ob-
čany Nymburka a  okolních obcí využíván. Po 
vzájemné dohodě Farní charity,  Centra soci-
álních a  zdravotních služeb Poděbrady, o.p.s.  
a  vedení města Nymburk, bude tato služba  
i  nadále poskytována. Občané, kteří se ne-
zvládnou vlastními silami dopravit k lékaři, na 
úřad, za veřejnými službami, se mohou obrá-
tit na Centrum sociálních a zdravotních služeb.  
Sociální pracovnice s vámi domluví záležitosti, 
potřebné pro poskytování  pečovatelské služby 
nebo osobní asistence. 

Naše společnost poskytuje sociální a zdra-
votní služby a domácí hospicovou péči v Nym-
burce a  přilehlých obcích. Jste-li senior, ne-
mocný, chronicky nemocný nebo zdravotně 
postižený občan a  nezvládnete péči o  sebe  
a  o  svou domácnost sám, ani za pomoci ro-
diny, pomůžeme  s činnostmi běžného života. 
Pokud nemáte doma vhodné podmínky pro 
zajištění hygieny,  odvezeme vás do střediska 
osobní hygieny (Panorama, ulice Soudní 21/8), 
které je zcela bezbariérové, vybavené potřeb-
nými pomůckami  a vanou se zvedacím zaříze-
ním. Pomůžeme při oblékání a svlékání,  pře-
sunu na vozík, při chůzi. Zajistíme chod domác-
nosti, uklidíme, vypereme a vyžehlíme prádlo. 
Nakoupíme, dovezeme oběd a  pomůžeme při 
stravování. Doprovodíme  na úřady, k  lékaři, 
vyzvedneme recepty, léky. 

Na doporučení praktického nebo ošetřu-
jícího lékaře k  vám přijede zdravotní sestra, 
odebere  krev, převáže operační ránu, bércové 
vředy, aplikuje inzulín, injekce, infuze, vymění 
permanentní katetr, ošetří stomie.  Po mozkové 
příhodě nebo úrazu bude provádět ošetřova-
telskou rehabilitaci a nácvik soběstačnosti.

Pokud nemůže být rodinný příslušník 
doma sám, vy jste v zaměstnání, můžete využít  
v  pracovních dnech od 7:00 do 15:30 hodin 

Domácí hospic „doma nejlíp“, který pro-
vozujeme, umožní lidem s nevyléčitelným 
onemocněním, v pokročilém a konečném 
stadiu nemoci zůstat doma, v kruhu svých 
blízkých.  Tým odborníků pomáhá zacho-
vat nejvyšší kvalitu života nemocného 
a  jeho důstojnost. Zajistí potřebné po-
můcky, například  polohovací lůžko, cho-
dítko, invalidní vozík, toaletní židli, kyslík, 
lineární dávkovač léků. Zmírní pacientovy 
obtíže, které souvisí s onemocněním, jako 
je bolest, dušnost a  další příznaky. Čet-
nost návštěv lékaře a  sester se odvíjí od 
aktuálního zdravotního stavu pacienta 
a  jeho potřeb. Tým je Vám k  dispozici 24 
hodin, 7 dní v týdnu. Rodina má k dispozici 
mobilní číslo na pohotovostní telefon, na 
který lze kdykoliv zavolat. Domácí zdra-
votní péči a hospicovou péči  poskytujeme 
zdarma, je hrazena z  veřejného zdravot-
ního pojištění.

Doma nejlíp

Pamětní list, květiny a slova uznání čekala ve 
čvrtek 17. února na sedmatřicet absolventů 
Virtuální univerzity třetího věku. Přítomným 
gratulovali starosta města Tomáš Mach a  ře-
ditel Městské knihovny Nymburk Jan Červinka 
v  obřadní síni radnice. Oba ocenili vitalitu 
a  touhu po vzdělání, která u  mnohých těchto 
studentů přetrvává po dobu více kurzů. V zim-
ním semestru se podrobně seznámili s Leonar-
dem da Vinci. Tématem aktuálního letního se-
mestru jsou Rituály evropských královských 
rodů.         ove

Studenti slavnostně ukočili semestr 
Virtuální univerzity třetího věku 
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V lednu proběhla tradiční celonárodní Tříkrá-
lová sbírka. I  v  Nymburce a  okolních obcích 
byly k  vidění dobrovolnické skupinky koled-
níků, které přinášely lidem tříkrálové poselství, 
žehnaly obydlím a křídou znamenaly veřeje. Na 
Nymbursku se tentokrát do pokladniček vy-
bralo 90 506 Kč; na účet přispěli dárci z  na-
šeho regionu částkou 3 700 Kč.

Lidé mohli přispět do pokladniček na cha-
ritní dílo – letos je místní výtěžek sbírky určen 
především na provoz projektů Farní charity 
Nymburk, zejména nízkoprahového denního 
centra pro osoby bez přístřeší Židle sv. Miku-
láše. Poslední dobou přibývají noví klienti hle-
dající pomoc a na druhé straně ubývají kapa-
city, jak lidské, tak finanční.

Výnos sbírky je rozdělen podle pevně da-
ného klíče takto: 65 % vybraných prostředků 
se vrací charitám, které je vykoledovaly, 15 % 
je určeno na velké diecézní projekty, 10 % pu-
tuje do krizového fondu, odkud jsou uvolněny 
při mimořádných událostech, a na pomoc v za-
hraničí, 5 % využije na své projekty Charita 
Česká republika, 5 % tvoří zákonné režie sbírky.

Díky Tříkrálové sbírce jsme začali všichni 
rok 2022 dobrým skutkem, koledníci zase 
rozšířili radost a  požehnání. Společnými si-
lami znovu dokážeme, že každá koruna po-
máhá tam, kde je potřeba. Děkujeme za pod-
poru Tříkrálové sbírky. Bude důležitější než kdy 
dřív. Jsme obrovsky vděčni za Vaši solidaritu 
a štědrost. 

Jiřina Červená, Farní charita Nymburk

Poděkování všem 
lidem dobré vůle

Pozvánka na 
miniseminář pro 
malé podnikatele
Zveme vás na miniseminář „V čem dnes začít 
podnikat a proč". Podnikání – kde začít, v čem 
podnikat a hlavně, jak uspět? To vše se dozvíte 
na minisemináři pořádaném v Podnikatelském 
inkubátoru Nymburk ve čtvrtek 17. března 
2022 od 17 hodin v přednáškovém sále. 
 Akce je určena pro všechny, koho zajímá 
podnikání, nebo by chtěli začít podnikat, ale 
ještě neví jak nebo v čem, hledají k podnikání 
cestu, nebo jsou na začátku. Bude řeč o  no-
vých trendech podnikání, rozdíl mezi minulostí 
a  současností, proč vůbec podnikat a  bude 
také řeč o hledání, jak najít to “něco“ v čem za-
čít podnikat. Budou samozřejmě uvedeny i pří-
klady ze života. Miniseminář povede Ondřej Pe-
terka, podnikatel a konzultant v oboru financí. 
Jste srdečně zváni, více info na www.inkuba-
tor-nymburk.eu. Potvrzení účasti na na e-mail 
info@inkubator-nymburk.eu, 325 516 050. 

Josef Kubiš, ředitel 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
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Lyžařský kurz ZŠ Nymburk, Tyršova 446 je 
zimní akcí našich sedmáků a je oblíbeným do-
plněním nejen tělovýchovného vzdělávacího 
programu. Tento rok proběhl lyžák trochu ne-
tradičně, ale důležité je, že proběhl a všichni si 
ho náležitě užili.

Letos jsme totiž vyrazili v  neobvyklém 
termínu již začátkem ledna 2022, neboť jsme 
jeli na nové a neodzkoušené místo do Dolního 
Dvora v  Krkonoších. Naše běžně využívaná 
chata je v dlouhodobé rekonstrukci, takže jsme 
museli provést nutnou změnu. Vše ale dopadlo 
i tak na jedničku.

Během pěti dní jsme si společně prošli 
sjezdovým výcvikem na místní sjezdovce, kde 
jsme se učili či zdokonalovali ve sjíždění, oblou-
kách, brždění a dalších specifikách sjezdového 
lyžování. I ti, kteří na lyžích nikdy nestáli, a měli  
z  něj nejprve strach, nakonec zvládli základy 
a  lyžovali společně s  těmi, kteří už na lyžích 

uměli. Jeden den jsme si udělali také společný 
výlet na „velké sjezdovky“ Bubákov-Herlíko-
vice, kde jsme v  parádním slunečném počasí 
zakusili krásy nejen lyžování, ale i kioskování - 
skoro jako někde v Alpách.

Další běžnou součástí našeho lyžařského 
výcviku je i mírná běžkařská průprava. Sezná-
mení s  principem běžek a  hlavně pohybu na 
nich zvládli opět všichni účastníci kurzu. I přes 
ne právě nejlepší sněhové podmínky jsme spo-
lečně stoupali i sjížděli na nedalekém palouku 
a občas taky padali. 

A samozřejmou součástí lyžáku není jen ly-
žování, ale vůbec společně trávené chvíle spo-
lužáků a  kamarádů mimo budovu školy. Hry, 
výlety, sáňkování, diskotéka a podpora třídního 
klimatu všeobecně. Nová přátelství i získávání 
mnohdy nových dovedností. To vše, co nám po 
dlouhou dobu distanční výuky chybělo a schá-
zelo, jsme si na lyžařském kurzu opět užili.  
I díky lyžáku, jsme si byli zase o něco blíž.

A co na to samotní sedmáci? „Hodně z nás 
si hodně zalyžovalo.“ znělo při společném hod-
nocení. „Velice zábava.“ byl názor dalších. „Su-
per celý.“ I tohle byl lyžák Tyršovky a my za pe-
dagogy doufáme, že se povede i příští rok a že 
nám ho už nic nezkomplikuje.  

Lyžák Tyršovka Team

Sedmáci ze ZŠ Tyršova si letos 
užili lyžařský výcvik

Zápisy do MŠ
Pokud aktuální epidemiologická situace do-
volí, zápisy do nymburských mateřských škol 
pro školní rok 2022/2023 budou probíhat pre-
zenčně, a to v pondělí 9. května 2022 od 13 do 
17 hodin. Zákonní zástupci mají možnost po-
dat žádost do tří právních subjektů, tzn. tři při-
hlášky, které zašlou nebo předají do konkrétní 
MŠ, již preferují v rámci právního subjektu.

Právní subjekty: 
1) ZŠ a MŠ Letců R. A. F.
•MŠ U Pejska a kočičky, MŠ Adélka, MŠ Větrník
2) ZŠ a MŠ Komenského 
•MŠ Čtyřlístek, MŠ Sluníčko
3) ZŠ a MŠ Tyršova
•MŠ Růženka

Vyplněnou žádost k předškolnímu vzdělávání, 
kterou si zákonní zástupci mohou stáhnout 
z webových stránek mateřských škol, nebo si ji 
osobně vyzvednout v MŠ, a ostatní přílohy, tj.
a) kopii rodného listu dítěte 
b) potvrzení pediatra, že je dítě řádně očko-
vané, nebo čestné prohlášení zákonného zá-
stupce, že je dítě řádně očkované, a kopii oč-
kovacího průkazu (což nahrazuje potvrzení pe-
diatra) mohou doručit následujícími způsoby:
1. e-mailem s uznávaným elektronickým pod-
pisem (nelze jen poslat prostý e-mail!); 
2. poštou na adresu mateřských škol;
3. osobním podáním v  mateřských školách 
9. května 2022 od 13 do 17 hodin (příjem žá-
dostí bude organizován tak, aby nedocházelo 
k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob  
v prostorách mateřské školy). V případě využití 
emailové přihlášky a přihlášky podávané přes 
poštu musí být žádosti přijaté do 9. 5. 2022.  
V  případě obdržení přihlášky po stanoveném 
termínu již nelze dítě k zápisu zařadit. 
Žádost bude v  MŠ zaevidována pod regist-
račním číslem, které zákonný zástupce obdrží  
e-mailem nebo SMS zprávou, a pod tímto re-
gistračním číslem, dle Školského zákona, bu-
dou přijaté děti zveřejněny dne 17. 5. 2022  
v 8 hod na venkovní nástěnce MŠ a na webo-
vých stránkách mateřských škol. Pouze zá-
porná rozhodnutí budou 20. 5. 2022 odeslána 
doporučeným dopisem zákonnému zástupci.

Markéta Pokorná

Zápisy do ZŠ
Pokud to aktuální situace dovolí, zápisy do  
1. tříd školního roku 2022/2023 se budou ko-
nat na všech nymburských základních ško-
lách ve středu 6. dubna 2022 od 14 do 18 ho-
din. Podrobné informace naleznete na webo-
vých stránkách škol (www.zstyrsova.cz, www.
zs-komenskeho.cz, www.zs-raf.cz). Zápis 
je určen pro děti narozené od 1. 9. 2015 do  
31. 8. 2016 (pro děti, které k  31. 8. letošního 
roku dovrší šest let věku) a pro děti po odkladu 
povinné školní docházky. K zápisu se dostaví ro-
diče nebo jiní zákonní zástupci i s dětmi, u nichž 
bude žádáno o odklad povinné školní docházky, 
a přinesou s sebou doporučení školského po-
radenského zařízení. Spádová oblast škol je 
určena vyhláškou města č. 1/2017. V  případě 
cizinců je nutné přinést potvrzení o  povolení  
k pobytu. 

Markéta Pokorná

Akce Ukliďme svět slaví 30 roků! 

V  březnu se uskuteční dobrovolnická akce 
Ukliďme svět, kterou už 30. rok u  nás koor-
dinuje Český svaz ochránců přírody (ČSOP). 
Po dvou letech, kdy větší dobrovolnické akce 
značně omezovala pandemie Covid-19, se ko-
nečně čeká větší účast. Příroda po dvou letech 
útlumu pomoc dobrovolníků potřebuje! Přihla-
šovat místní akce můžete už nyní!

Místní akce Ukliďme svět lze konat během 
roku kdykoliv. Pokud je někdo chystá dříve než 
26. 3., může se na případné podpoře domluvit 
individuálně, pokud později, měl o podporu po-
žádat do 1. března. Na konci srpna však bude 
možná další rozesílka materiálů určených pro 
podporu podzimních úklidů. 

Jako každý rok, budou jarní úklidy dopro-
vázet již tradiční fotografické soutěže. První 

z nich bude „Před a po“, která spočívá ve foto-
dokumentaci uklízeného místa před začátkem 
úklidu a  bezprostředně po něm. Druhou fo-
tografickou soutěží bude „Fotografie z  akce“, 
která přináší neomezenou míru fantazie. Kromě 
toho jsme pro letošek připravili také „videosou-
těž“ z úklidu, o odpadcích, o recyklaci.

Pravidla soutěží najdete na stránkách 
www.uklidmesvet.cz.

Ukliďme svět je dobrovolnická úklidová 
akce, která probíhá na území celé České re-
publiky a jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé 
černé skládky a pohozené odpadky. 

Veronika Andrlová

Fo
to

 ©
  Č

es
ký

 s
va

z 
oc

hr
án

ců
 p

řír
od

y

Lyžařský výcvikový 
kurz je již tradiční 
zimní akcí našich 
sedmých ročníků
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Termín pro jarní 
akce Ukliďme svět je 
stanoven na 26. března
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Už rok vedete stravovací provoz 
Nemocnice Nymburk, jaké byly 
začátky?
Patnáctého prosince 2021 to byl přesně rok, 
kdy mi jednatelka Nemocnice Nymburk Nela 
Gvoždiaková po mém tříměsíčním působení 
v kuchyni svěřila vedení stravovacího provozu.

Byl přede mnou velmi nelehký úkol a  já si 
to moc dobře uvědomoval. Tušil jsem, že bude 
složité změnit 35 let zajeté koleje, ve kterých 
jel vlak nemocniční kuchyně. Uvědomoval jsem 
si i to, že budu šéfovat kuchařům o 30 let star-
ším. Nicméně jsem s radostí a plný odhodlání 
tuto výzvu přijal. Paní jednatelka si mě pořádně 
proklepla, dokonce jeden den vařila s  námi 
v kuchyni, aby viděla provoz a poznala víc naše 
zaměstnance. Paní jednatelka má jasné před-
stavy o moderním stravovacím provozu a bere 
stravování jako nejrozšířenější benefit pro za-
městnance. Nechala mi možnost se realizo-
vat, za což jsem velmi rád a upřímně, jen díky 
tomu jsem vydržel. Díky tomu, že mi věřila a já 
cítil vždy podporu, tak byly celkem brzy vidět 
výsledky.

Jakých konkrétních výsledků už 
jste dosáhli?
Stravovací úsek byl přeřazen pod obchodní 
úsek, což mi dává smysl. Obchodní náměst-
kyně, Lenka Čintalová, je velmi schopná a má 
tah na bránu. Zavedl se skladový a  nutriční 
systém a aukční portál potravin, máme přesně 
spočítané náklady na stravovací jednotku, 
přísně hlídáme dodavatele a  kvalitu surovin, 
z úspor jsme dovybavili kuchyň a revitalizovali 
jídelnu na krásné a moderní místo, kde si per-
sonál odpočine a na chvilku zapomene na kaž-
dodenní shon a stres v nemocnici. Vyškrtli jsme 
z personálního výběru dietu a začali vařit třetí 
plně dochucené jídlo jako výběrovou variantu 
pro ty zaměstnance, kteří si chtějí připlatit za 
dražší suroviny. I přesto se více dbá na striktní 
dodržování diet. 

Místo externího nájemce máme vlastní 
bistro, kde pro zaměstnance připravujeme 
vlastní dorty, buchty, chlebíčky, bagely, pl-
něné croissanty. Nejnovější počin je nadstan-
dardní strava na porodnici, která podporuje 
rekonvalescenci maminek po porodu a kojení. 
Na to máme šikovnou nutriční terapeutku. To 
vše by ale nebylo nikdy možné bez vzájemné 

spolupráce s  paní jednatelkou a  její podpory. 
Žádná změna by se totiž jinak nepodařila 
prosadit.

Jaká je situace v kuchyni nyní?
V kuchyni mám aktuálně lidi, kteří svou práci 
milují a vědí, proč děláme to, co děláme. Jsem 
na ně pyšný. Většinou to nejsou profíci, kteří by 
znali běžný provoz a  stres restauračního pro-
vozu, ale učíme se postupně spolu kuchařské 
návyky a pilujeme provoz. Důležité je, že se člo-
věk chce učit a dělá svou práci rád. Mým cílem 
je teď hlavně neslevit z nastaveného standardu, 
aby se vařilo ekonomicky, poctivě a včas.

Jsou nějaké věci, které Vám chybí 
oproti restauraci, nebo co je třeba 
ještě zlepšit?
Nejvíc nás trápí, že naše jídlo nejde z kuchyně 
přímou cestou k  pacientům, ale převáží se, 
a poté ho bez kontroly nandávají zaměstnanci 
oddělení, takže nemůžu ovlivnit to, v  jakém 
stavu se jídlo dostane k pacientům. A  já chci, 
aby ho měli skvěle prezentované i  oni. Takže 
plánujeme to, co je v jiných nemocnicích stan-
dardem – tabletový systém výdeje a  exportu 
stravy. 

Co Vám uplynulý rok dal?
Ten rok mi dal spoustu zkušeností, protože 
jsem nikdy tak velký tým lidí nevedl. Samo-
zřejmě si uvědomuji, že i  z  mé strany nastaly 
chyby, ale když se ohlédnu za minulým rokem, 
tak mám celkem radost. Nemocniční kuchyň 
beru za svoji a záleží mi na tom, aby se k paci-
entům dostala kvalitní strava. 

Doufám, že se nemocniční pokrmy zlepší 
ve všech nemocnicích, nejen u nás. Bohužel ne 
každé vedení nemocnice je ochotno zariskovat 
a udělat tak radikální změny. Samozřejmě chci, 
aby naše nemocnice byla ta nejlepší v ČR, ale 
chtěl bych, aby i jiné nemocniční kuchyně vedli 
KUCHAŘI.

Michaela Prchlíková, Nemocnice NBK

Nikolas Kratěna má 
za sebou zkušenosti 
nejen z pražských 
restaurací a hotelů, 
kde vedl kuchyni, ale 
absolvoval i dvě stáže 
v podnicích ověnčených 
Michelinskými 
hvězdami

S nástupem mladého a talentovaného kuchaře 
se začaly v nemocnici dít věci  
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  Řádková inzerce 
• Pedagogické a speciálně pedagogické poradenství (pomoc ve škole i se školou, nápravy DYS - poruch, příprava 
   na přijímačky, doučování, příprava předškoláků), Mgr. R. Šedivá, tel.: 603 108 814, www.dyskonet.cz
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Bonus po zaškolení 20 000 Kč
Pracoviště Nymburk

Kontaktujte nás na e-mailu Andrea.Novakova@dpov.cz
nebo na telefonu 702 197 392.
Více na www.dpov.cz/cs/kariera/

Co můžeme nabídnout:

▪ 5 týdnů dovolené, 1–3 dny sick days

▪ příspěvek 2 000 Kč/měsíc 
 na penzijní připojištění

▪ příspěvek na stravování

▪  příspěvek 6 000 Kč/rok na kulturu, 
sport, zdraví, dovolenou

▪ výkonové měsíční odměny, 
 čtvrtletní bonusy

▪ zkrácenou pracovní dobu 
 bez snížení mzdy

Postarejte se s námi o vlaky

Do naší dceřinky DPOV, a. s.,
hledáme kolegy na pozice

▪  mechanik kolejových vozidel
▪  elektromechanik
▪  natěrač, lakýrník
▪  čistič a dezinfektor vlaku
▪  manipulační dělník
▪  obráběč kovů

CD-C11182443-BTL-inzerce_nabor_DPOV_NYMBURK-186x264-v2.indd   1CD-C11182443-BTL-inzerce_nabor_DPOV_NYMBURK-186x264-v2.indd   1 09.02.2022   11:2209.02.2022   11:22strana 8
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JUBILEA

Okno do 
Hrabalova světa

Po třech letech zavítali na podzim loňského 
roku příznivci spisovatelova díla do nymbur-
ské knihovny. Na setkání Klubu čtenářů Bo-
humila Hrabala jsme se rozhodli, že knihovna 
připomene nadcházející spisovatelovo výročí 
přednáškou a besedou. Uskuteční se v sobotu 
26. března, dva dny před spisovatelovými na-
rozeninami. Na začátku února knihovna ini-
ciovala komorní připomínku spisovatelova 
úmrtí, kterou jsme nazvali „25 let bez Hrabala“. 
Jedna část programu se uskutečnila v  Nym-
burce, druhá na hřbitově v  Hradištku. Přesně 
3. února se sešli studenti a  studentky, peda-
gogové a  nymburská veřejnost včetně vedení 
města ve vestibulu gymnázia. Místo nemohlo 
být vybráno lépe, protože právě tam se na-
lézá nejvkusnější a  nejkvalitnější umělecká 
připomínka Bohumila Hrabala v  Nymburce – 
skromný a netradiční pomník slavného spiso-
vatele. A  také proto, že je dobré být nablízku 
dospívající generaci. Mladší studenti doplnili 
zeď, na které je pomník umístěn, o spisovate-
lovo oblíbené zvíře v nejrůznějších výtvarných 
podobách. Starší studenti sepsali velmi oso-
bité vzkazy pro Bohumila Hrabala a vyvěsili je 
na nástěnce ve vestibulu.

Samotný pomník slavného absolventa vy-
tvořil v  roce 2016 Josef Oplištil, sochař a pe-
dagog uměleckoprůmyslové školy v  Jablonci 
nad Nisou ve spolupráci se Stefanem Shami-
lyanem. Sympatické na celém díle je, že au-
tor k  pomníkovému zadání nepřistoupil figu-
rativně, ale zvolil cestu jednoduchých tvarů, 
symbolů a náznaků. O to více má sochařský ob-
jekt na síle, zachovává určité tajemství a pod-
něcuje osobní imaginaci. Nevšedním přesahem 
objektu je rovina interaktivní a  participativní. 
Autorův záměr počítal s  doplněním objektu 
o Hrabalovy knihy, které se skutečně staly jeho 
podstatnou součástí. Kolemjdoucí si je mohou 
půjčit a zase vrátit. „Touto interaktivní rovinou 
má dílo udržovat odkaz Bohumila Hrabala živý 
v hlavách a srdcích dalších generací studentů 
nymburského gymnázia,“ vysvětlil svůj záměr 
Josef Oplištil. K  velké radosti všech se tak již 
několik let děje a knihy občas doprovází i kvě-
tina. Sochařská parafráze knihovní police se 
stala součástí života ve škole a je pro studenty 
a studentky „oknem do Hrabalova světa“. Může 
totiž symbolicky naznačovat cestu k  spisova-
telovu dílu. Za zdí, na které je ono pomyslné 

Situaci, kdy jsme již 
„25 let bez Hrabala“, 
bychom měli využít 
k revizi našeho přístupu 
k odkazu a stopám 
slavného spisovatele  
v Nymburce a okolí. 
Pouze vzpomínat už 
totiž nestačí
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Jako ředitelka jej vedla 
v  letech 1991–2005 
a  její působení v  této 
funkci bylo pro domov 
zcela zásadní. Podařilo 
se jí prosadit na teh-
dejší dobu pokrokovou 
myšlenku přestavby 
dosavadní instituce na 
moderní dětský do-
mov rodinného typu. 
V  rozhovoru z  roku 1995 to sama okomento-
vala slovy: „Není možné, aby ještě dnes děti 
bydlely společně na velkých místnostech bez 
jakéhokoliv soukromí. Dětem musíme vytvo-
řit prostředí vhodné pro jejich duševní a citový 
rozvoj.“ 

Paní ředitelka Havlasová dokázala pro svůj 
projekt získat finance, mimo jiné i pomocí sbí-
rek či oslovování sponzorů, a  díky tomu se jí 
podařilo zajistit pro stoletou budovu rozsáhlou 
přestavbu. Připravila tak pro děti v  dětském 
domově bydlení v  moderních samostatných 
bytech. Pokrokové myšlenky uskutečňovala 
i nadále a postupně otevřela v  roce 2002 sa-
mostatný byt pro rodinnou skupinu v panelové 
zástavbě, startovací byty a  byty chráněného 
bydlení v nedalekých Milovicích. Vytvořila tak 
zázemí i  pro děti, které dosáhnou věku, kdy 
dětský domov opouštějí, ale přesto potřebují 
pomocnou ruku ke startu do vlastního života. 

V roce 1998 získala Zdena Havlasová jako 
první žena titul Zlatý Ámos a ve stejném roce 
udělilo město Nymburk Dětskému domovu 
v  Nymburce vyznamenání Nymburského lva 
I. třídy. Městské vyznamenání Nymburský lev 
II. třídy bylo Zdeně Havlasové uděleno radou 
města v roce 2002 za osobní zásluhu o vybu-
dování Zvláštní školy v Nymburce a dlouhole-
tou lidskou činnost.

Ještě podstatnější než oficiální ocenění je 
však stopa, kterou zanechala v srdcích stovek 
(nejenom) dětí, jimž pomáhala a které podpo-
rovala. Byla součástí i  organizátorkou mnoha 
kulturních, společenských a sportovních akti-
vit a jako předsedkyně Federace dětských do-
movů (FICE) měnila pohled na ústavní výchovu 
v rámci celé České republiky. Jedná se o odkaz, 
který by neměl být zapomenut a který naplňu-
jeme i nadále. 

Radka Klímová 

Na některé 
lidi nelze 
zapomenout: 
Mgr. Zdena 
Havlasová
Dne 18. ledna zemřela 
Zdena Havlasová, 
žena, která velkou část 
svého života spojila 
s nymburským dětským 
domovem

Fo
to

 ©
 a

rc
hi

v 
Ra

dk
y 

Kl
ím

ov
é

okno umístěné, se nachází školní knihovna. 
Rovněž může připomínat i samotný závěr spi-
sovatelova života. 

S  vědomím pomíjivosti krátkého sváteč-
ního setkání 3. února jsme v  knihovně vložili 
energii do přípravy komorní výstavy v  pasáži 
knihovny, která je k  dispozici kolemjdoucím 
zájemcům do května. Naleznete tam například 
milé vyznání Hrabalovi od Jaroslava Rudiše, 
jednoho z  nejvýraznějších současných spiso-
vatelů, který má jak k  Hrabalovi, tak k  Nym-
burku velmi blízko. A nymburská knihovna má 
přirozeně blízko k dílu Bohumila Hrabala. 

Rok po spisovatelově smrti vznikl při Měst-
ské knihovně Nymburk Klub čtenářů Bohumila 
Hrabala a v roce 1999 Literární kabinet Bohu-
mila Hrabala. Klub a  kabinet si kladou za cíl 
připomínat literární, umělecký a  kulturní od-
kaz této výrazné osobnosti moderní literatury 
20. století, která má zároveň blízký vztah k na-
šemu regionu. Kabinet se věnuje sběratelské 
činnosti a  vytváří soubor Hrabalových knih  
v nejrůznějších vydáních včetně cizojazyčných 
a  shromažďuje publikace literárních vědců  
a historiků k tématu. O aktivitách klubu a kabi-
netu v knihovně intenzivně diskutujeme. Jsme 
přesvědčení, že vzpomínat je sice v  pořádku, 
ale k tomu je potřeba spisovatelův odkaz tvůr-
čím způsobem udržovat živý, rozvíjet ho a po-
souvat dál. Podobnou cestu si například zvo-
lila Knihovna Václava Havla. Těší nás pečovat  
o odkaz Bohumila Hrabala, proto máme radost, 
že se minulý rok podařilo do knihovny získat 
vzácnou samizdatovou bibliofilii z  roku 1976, 
kterou sestavil, úvodem opatřil a její vydání fi-
nančně podpořil Bohumil Hrabal. Podle znalců 
je tato bibliofilie krásnou ukázkou toho, jak Bo-
humil Hrabal podporoval neoficiální kulturní  
a umělecké aktivity ve svém okolí i v době, kdy 
on sám byl v nemilosti tehdejšího režimu a ne-
mohl publikovat. Další přednášky v  knihovně 
budu pokrývat mimo jiné oblast samizdatu, 
exilových nakladatelství a  neoficiální kultury, 
ve které se spisovatel Hrabal také pohyboval, 
stejně jako svět divadla. Nejbližší již 26. března. 

Jan Červinka, 
Městská knihovna Nymburk
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NOVÉ ZDRAVOTNÍ PROGRAMY 

PRO 2022

příspěvky proplácíme od 1.2. do 30.11.2022

VYBRANÉ PŘÍSPĚVKY

PRO DĚTI

PRO MAMINKU A

NOVOROZENCE

PRO DOSPĚLÉ PRO SENIORY

DÁRCE KRVE A

KOSTNÍ DŘENĚ

700 Kč na sport

500 Kč na dentální hygienu

2 000 Kč na rovnátka

300 Kč na plastovou sádru

500 Kč v době těhotenství

1 000 Kč po porodu

pro každého novorozence

batůžek a teploměr

500 Kč na sport, pomůcky

pro prevenci úrazů...

500 Kč na pravidelnou

sportovní aktivitu v rámci

fitness center

4 000 Kč pro celiaky

1 000 Kč 

NOVĚ PRO VŠECHNY

Až 2 000 Kč na podporu

péče o duševní zdraví

Až 1 000 Kč na podporu 

nutričního poradenství

Sledujte nás na       zpskoda a na       zpskoda

www.zpskoda.cz

www.pojistovnamehosrdce.cz

www.ffd.cz/nymburk

info@forfreedays.cz | +420 499 984 800

Let vrtulníkem
nad vaším domovem 

NYMBURK 17.04.2022
Objednávejte do 07.04.2022 

od 875 Kč
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V Kauflandu totiž víme, že rozhodují činy.

A za náš aktivní přístup k udržitelnosti a společenské 
odpovědnosti jsme obdrželi prestižní ocenění:

Jsme nejudržitelnější obchodní řetězec  
v České republice.

Nejudržitelnější obchodní řetězec
v České republice

Ocenění v kategorii
Odpovědný reporting Cen SDGs

Počtvrté v řadě jsme získali prestižní  
mezinárodní ocenění Top Employer

Ocenění za komplexní přístup  
ke kvalitě, udržitelnosti a inovacím

Nejudržitelnější obchodní řetězec
v České republice

Ocenění TOP Rated
pro náš Report udržitelnosti

zlatý
středník
20/21

Nymburk_186x264.indd   1 03/02/22   13:39
strana 11
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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.

8. 4. – 29. 4. 2022
FOTOGRAFICKÁ VÝSTAVA 
„PROCITÁNÍ“ 
Ágnes Čechová. Sára Chalupová. Šimon Rou-
bal. Jakub Červenka. Vztahování se. Hledání. 
Objevovaní nového. Nacházení vztahů. Proci-
tání. K místu. K lidem. K sobě. Čtyři mladí fo-
tografové s využitím (nejen) jejich oblíbeného 
média mapují a pro sebe si objevují nová místa, 
se kterými přicházejí do kontaktu. Pomocí fo-
tografie vytvářejí nové vztahy, do kterých ná-
sledně zasahují, nebo je nechají být tak, jak 
k nim přišli. Vernisáž výstavy se koná ve foyer 
nymburského kina 8. 4. od 19 hodin.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.

Deset tisíc kilometrů Jana 
Rendla v nymburském 
kině

Zbraně a drogy v Kolumbii, ekvádorské trápení 
se střevními potížemi a v Peru indiáni, nejvýše 
položené město světa či výstup na 6 425 metrů 
vysokou horu. Koka, chudoba a  portréty Che 
Guevary v  Bolívii. A  stovky kilometrů napříč 
argentinskými a chilskými pouštěmi na závěr, 
s třešničkou v podobě začínající pandemie co-
vidu. Šest jihoamerických zemí, jedenáct mě-
síců, deset tisíc kilometrů pěšky. Kdo by tako-
vou statistiku čekal od nenápadného mladíka 
ze Slezska, který před tímhle úctyhodným vý-
konem neopustil rodnou Evropu? Rozhodně to 
nebyla procházka příslovečnou růžovou zahra-
dou, ale ta by Jana Rendla stejně nebavila. Rád 
chodí až na dřeň…

Nečekejte pohádku, Jižní Amerika umí být 
drsná a krásná zároveň. Cestovatel, dobrodruh 
a  spisovatel Jan Rendl přináší syrový a  reali-
stický pohled očima člověka, který kontinent 
prošel metr po metru a bude s Vámi sdílet jeho 
strasti i radosti. To vše v pátek 15. 4. 2021 od 
19:00 v nymburském kině Sokol.

„Když putuješ delší dobu sám někde v ho-
rách, čelíš myšlenkám, kterým neutečeš. Čím 
delší cesta, tím hlouběji se ponoříš. Zastávám 
názor, že pokud chceš svoje zážitky předávat 
dál, měl bys je ukazovat ze všech stran. Nejen 
dávat na odiv krásnou přírodu a  přátelskost 
místních, ale ukázat i  negativní vjemy, jako 
jsou nepořádek nebo chudoba,“ říká o své neo-
byčejné cestě Jan Rendl. Přijďte se přesvědčit!

Důležitá informace k  vstupenkám: Vzhle-
dem k plánované výměně sedaček v sále kina 
a změně jejich dispozic nejsou zakoupené vstu-
penky vázány na řadu a  číslo sedačky. Děku-
jeme za pochopení!

Zakoupené lístky na původní termín zůstá-
vají v  platnosti (neplatná je pouze informace 
o  řadě a  čísle sedačky). Informace a  lístky na 
www.nkc-nymburk.cz. 

Lukáš Kadava, Kino Sokol 

Klub 
důchodců
2. 3. st Co mnohé ženy vykonají, Zdeňka  
  Straková
7. 3. po Volná zábava
9. 3. st Vracíme se k MDŽ
14. 3. po Volná zábava
16. 3. st Promítání starých pohlednic  
  se soutěží, PhDr. Pavel Fojtík  
  (zrušená přednáška ze dne 
  9. 2. 2022)
21. 3. po Volná zábava
23. 3. st Moderní architektura v Nymburce
28. 3. po Volná zábava 
30. 3. st Studánky nám jarem rozkvetly, 
  Zdeňka Straková

Otevřeno po a st 13–16 hodin. 
Cvičení 13.15–13.45 hodin. Přednášky od 13.45 
hodin.  Vlakové zájezdy sledujte na vývěsce. 
Změna programu vyhrazena. 

Výbor Klubu důchodců

Výročí měsíce 
března

 X 110 let – 4. března 1912 se v Nymburce na-
rodila Růžena Veselá († 1999), koncertní klaví-
ristka, učitelka hudby v LŠU.

 X 145 let – 4. března1877 přijal nymburský 
divadelní spolek do názvu jméno básníka Vítěz-
slava Hálka. Do čela divadelního sálu byl zasa-
zen plastický medailon s jeho portrétem (dnes 
je umístěn ve foyeru).

 X 110 let – 6. března 1912 se v Nymburce na-
rodil Antonín Filippi († 1978), básník, novinář, 
nakladatelský redaktor. Ve 30. letech 20. sto-
letí patřil k literárnímu okruhu kolem Nymbur-
ských listů.

 X 105 let – 8. března 1917 se v  Nymburce 
narodil Jiří Kulhánek († ????), básník, redaktor. 
Ve 30. letech 20. století patřil k  literárnímu 
okruhu kolem Nymburských novin, byl edito-
rem knihy Královské město Nymburk v  práci  
a životě.

 X 200 let – 14. března 1822 se v Nymburce 
narodil Ludvík Rubinger († 1905), klempíř, ná-
rodní buditel, zakladatel divadelního spolku 
Hálek.

 X 120 let – 16. března 1902 přednášel  
T. G. Masaryk v nymburské sokolovně o Karlu 
Havlíčkovi Borovském. Připomíná to pamětní 
deska.

 X 80 let – 17. března 1942 zemřel Josef Sva-
topluk Machar (* 1864), spisovatel. Dětská léta 
1871–1873 prožil v Nymburce.

 X 95 let – 19. března 1927 se v  Nymburce 
narodil Milan Etlík († 1996), hudebník, hudební 
pedagog a publicista, klarinetový virtuos.

 X 55 let – 21. března 1967 zemřel v domově 
důchodců v  Lysé nad Labem Josef Hrabal 
(*1882), strýc Pepin z knih Bohumila Hrabala.

 X 120 let – 29. března 1902 zemřela nym-
burská rodačka Zdeňka Hlávková, rozená Ha-
velková (* 1843), mecenáška umění, manželka 
architekta Josefa Hlávky. 
           Jan Řehounek

V  pátek 4. února byly oficiálně zahájeny Hry  
24. zimní olympiády v  čínské metropoli 
Pekingu. Všichni účastníci her se museli vyrov-
nat s celou řadou problémů. Je úžasné, že se 
podařilo vynikající Ester Ledecké obhájit zlatou 
medaili ve snowboardu. 

Také se sportuje i v Nymburce, po covidové 
karanténě se vrátili na palubovku extraligoví 
basketbalisté, kteří museli odložit zápasy s Ko-
línem i Opavou, a tak v sobotu 5. února přiví-
tali a  po velkém boji porazili Pardubice 81:75. 
V  dalším zápase pak zajížděli do Ústí nad La-
bem, kde také zvítězili 92:78 a  obhajují mist-
rovský titul i  pohárové vítězství, patří i  v  této 
sezoně k favoritům. 

Pilně se připravují fotbalisté Polabanu, 
kteří mají nelehký úkol tj. udržení v  Krajském 
přeboru, mužstvo je posíleno a  rozhodně dle 
vyjádření vedení nehází flintu do žita. 

Své soutěže hrají hokejisté Lva Nym-
burk, stolní tenisté i  volejbalisté. Je chvály-
hodné, že i  přes různá organizační i  zdravotní 
úskalí se stále  daří sportování dětí a mládeže. 
Ještě bych rád připomenul účast nymbur-
ského sportovce na ZOH, je jím bobista Jan 
Šindelář. Jako člen posádky čtyřbobu využívá 
svých fyzických resp. atletických dispozic. Se 
svými kamarády v ledovém korytu olympij-
ských tratí při velké konkurenci získal 21. místo.
Zimní příprava pomalu končí i dalšímu rodáku  
z  Nymburka, letnímu olympionikovi, atletu 
čtvrtkaři Vítu Müllerovi. Běžel v ostravské hale  
a  blíží se nejen jemu hlavní letní atletická se-
zona.  Také vodáci na Labi nezahálí, a protože 
i tady je velká mládežnická základna, tak věřím, 
že i tento začínající rok se sportu v Nymburce 
vydaří. Jiří Urbánek

Sportovní 
okénko

VYKOUPÍM 
staré knižní pozůstalosti, sbírky starých 

pohledů a pošt. známek, 
staré fotografie apod. 

Tel.: 731 489 630

KOUPÍM DŮM
okr. Nymburk, Kolín, KH

dům, chalupu  
i k rekonstrukci

jsem přímý zájemce  
s hotovostí

apalucha76@seznam.cz
tel.: 737 431 186

INZERCE

strana 12

KULTURA A KINO



Nymburské 
kulturní 
centrum
út 1. 3. /14 hodin /50 Kč /Obecní dům
ČAS NA ČAJ
Setkání nejen pro seniory ve velkém sále Obec-
ního domu, k tanci a poslechu hraje duo Josefa 
Kettnera.

út  8. 3. /18.00 /Obecní dům /vstup volný
RADNICE K MEZINÁRODNÍMU DNI 
ŽEN 
Zábavný komponovaný program nejen pro 
ženy. Staropražské písničky, kouzelník a jako 
speciální host hvězdný moderátor Jan Rosák.

čt 17. 3. /19.00/150 Kč/ Obecní dům
JAZZOVÉ ČTVRTKY: ONDŘEJ  
ŠTVERÁČEK VERY SPECIAL QUARTET 
Mezinárodní kvartet jednoho z nejvýraznějších 
tenorsaxofonistů české jazzové scény Ondřeje 
Štveráčka zahraje v rámci svého jarního turné 
se slovenským klavírním virtuózem Klaudiem 

Kováčem, geniálním slovenským bubeníkem 
Davidem Hodkem a českou kontrabasovou 
hvězdou Tomášem Barošem.

so 19. 3. / 19.00/ 100 Kč/ Obecní dům
VERONIČIN POKOJ 
Mrazivý divadelní příběh, který však diváky 
nenechá vychladnout. Nikdo netuší, jestli mezi 
čtveřicí herců se odehrává ďábelsky vykon-
struovaný vtip, nebo skutečný hororový thri-
ller, kde do posledního okamžiku není jasné, 
kdo je kdo. Uznávaný Divadelní soubor z Kro-
měříže s touto inscenací už sklidil úspěchy na 
mnoha celostátních přehlídkách a herci za-
slouženě získali ceny za přesvědčivé herecké 
výkony.

ne 20. 3. /16.00/ Lávka a Náměstí Přemyslovců/
vstup volný 
VÍTÁNÍ JARA 
Letošní astronomické jaro začíná v neděli  
20. března ve 16:33 hodin. To si připomeneme 
zábavným programem na nové nymburské 
lávce už od 16 hodin a od 17:30 pak program 
pokračuje na Náměstí Přemyslovců odlože-
ným silvestrovským koncertem kapely Prague 
Queen Revival.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.

Pro ženy tu bude 
tanec, hudba, 
sladkost i Jan 
Rosák
Mezinárodní den žen oslavíme tradičním po-
děkováním radnice všem dívkám, ženám, mat-
kám, babičkám i tchyním zábavným progra-
mem. V programu zazní nestárnoucí staro-
pražské písničky, vystoupí mladé nymburské 
tanečnice a stejně mladí talentovaní hudebníci 
s jejich kantorem Arnoldem Smrtkou, zaručeně 
tentokrát přijde i skvělý kouzelník a se svým 

přáním všem ženám dorazí také hvězda večera, 
kterou je oblíbený moderátor Jan Rosák. Ne-
chybět bude ani speciální sladká tečka, která 
zaručeně potěší všechny chuťové pohárky! 

Ladislav Langr, NKC
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Jaro letos 
přivítáme  
na nové lávce

Nymburské kino Sokol srdečně zve diváky na 
první projekci v  novém a  komfortním pose-
zení. Prvním filmovým titulem, který promít-
neme, bude nový film otce a syna Svěrákových 
Betlémské světlo. Komedie s prvky magického 
realismu o  stárnoucím spisovateli, jemuž se 
jeho literární postavy začínají míchat do ži-
vota, servíruje univerzální otázky lidského ži-
vota s  nadsázkou a  humorem. Scénář filmu 
Jana Svěráka vznikl na motivy oblíbených po-
vídek Zdeňka Svěráka. Předběžný termín pro-
jekce je sobota 2. dubna od 19 hodin. Sledujte 
web nkc-nymburk.cz a  www.facebook.com/
kinosokolnymburk. 

Lukáš Kadava
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První projekce  
v novém posezení: 
Betlémské světlo

Výjimečný zjev české hudební scény je tenor 
saxofonista Ondřej Štveráček.  Už více než 
dvě dekády patří k nejvýraznějším postavám 
nastupující české jazzové generace. Je sólis-
tou rozhlasového orchestru Gustava Broma  
a v řadě dalších hudebních formacích bravurně 
rozvíjí svůj vlastní styl hry na saxofon. S vlastní 
kapelou aktuálně cestuje po všech důležitých 
jazzových destinacích střední Evropy. Very 
Special Quartet dále tvoří excelentní bubeník 
David Hodek, jeden z nejlepších slovenských 
bubeníků, který převážně dnes působí ve světě 
a hraje v mnoha respektovaných formacích. 
Několik prestižních mezinárodních jazzových 
cen vlastní Klaudius Kováč, vynikající sloven-
ský klavírista, třetí člen kvartetu. Teplický ro-
dák Tomáš Baroš zase tvrdí svým kontrabasem 
muziku nejen v tomto hudebním uskupení. Pa-
tří mezi nejtalentovanější české kontrabasisty. 
Pro všechny čtyři špičkové muzikanty platí je-
den aforismus, který v nadsázce odpovídá na 
otázku, jaký je rozdíl mezi jazzovým a popovým 
hudebníkem: „Jazzman hraje 100 akordů pro 3 
diváky a popová hvězda dá tři akordy pro 1000 
diváků.“ Ten rozdíl ocení především opravdoví 
hudební fajnšmekři. A právě v tom je výlučnost 
jazzu.               Ladislav Langr, NKC
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Jaro letos 
přivítáme  
na nové lávce

Je elegantní, moderní, mladá a velmi užitečná. 
Řeč vedeme o lávce, která je už třetí měsíc ne-
postradatelnou ozdobou města. Ani jsme ji ne-
mohli kvůli hygienickým omezením pořádně 
přivítat a popřát jí dlouhověkost. Tak si to na-
pravíme první jarní neděli 20. března. Totiž 
ten den v 16 hodin a 33 minut začíná astrono-
mické jaro! A tak právě na lávku pozveme hosty 
- atraktivní moderátorku Barboru Mottlovou, 
vynikajícího trumpetistu Julia Baroše, špičko-
vou akrobatku na stuze, mladé bubeníky, ne-
bude chybět ohňopád; zlou Moranu pošle po 
proudu Labe do Lysé soubor Šáteček a před-
staví se i flotila nymburských lodí. A aby toho 
nebylo málo, skvělou tečkou za prvním jarním 
dnem bude odložený silvestrovský koncert bá-
ječné kapely Prague Queen Revival, která to 
rozbalí na Náměstí Přemyslovců od půl šesté 
odpoledne. Samozřejmě na náměstí bude při-
praveno i něco dobrého na zub i na svlažení 
hrdla.

Ladislav Langr, NKC
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Městská 
knihovna 
Nymburk

čt 10. a út 15. 3. / 16 hodin / cena kurzu 200 Kč 
HÁČKOVANÉ KOŠÍČKY 
pod vedením lektorky Martiny Martiňákové 
Hlavní budova, Palackého třída 1749 
Textilní košíčky jsou 
v  současné době mo-
derní dekorací  v  do-
mácnosti. Háčkování je 
jednoduchá technika, 
přijďte se o tom zjistit 
na kurz Martiny Mar-
tiňákové do dětského oddělení. Materiál zajiš-
těn. Počet účastníků omezen. Registrace přímo  
v knihovně nebo na tel. 325 512 723.

út 29. 3. / 16 hodin / 70 Kč 
SVĚT BYLINEK
Přednáška zkušené bylinkářky Magdaleny Dob-
romily Staňkové na pobočce knihovny
Máte rádi bylinky? Chcete se dozvědět, jak je 
sbírat v  přírodě a  pěstovat doma, na zahradě 
či na balkóně? Znáte jarní jedlé plané rostliny? 
Chcete ochutnat větvičkový čaj z pupenů jed-
lých keřů? Zveme vás na přednášku bylinkářky, 
píšící výtvarnice, lektorky a autorky úspěšných 
knih Bylinky pro děti a maminky 1 a 2. 

Týden pro udržitelný 
rozvoj
út 22. 3. / 17:30 hodin / 100 Kč
ZAHRADOU S DANOU
Přednáška zahradní designérky, moderátorky 
a  novinářky Dany Makrlíkové, která se dlou-
hodobě zabývá návrhy a  realizací zahrad. Je 
také autorkou knihy Zahrady od Dany, která jí 
vyšla loni. Během přednášky se dozvíte, jaké 
jsou trendy v zahradách, co by na zahradě ur-
čitě nemělo chybět,  
a  jaké děláme největší 
zahradnické chyby. 
Na přednášce bude 
možné zakoupit knihu 
Zahrady od Dany. 
Předprodej vstupenek 
v knihovně.

čt 24. 3. / 17:30 hodin / vstupné dobrovolné
UDRŽITELNÝ ROZVOJ JAKO NEZBYTÍ 
– A RADOST!
Přednáška Ivana Ryndy, pedagoga Univerzity 
Karlovy v oboru sociální a kulturní ekologie 
Dnešní mladí lidé jsou první generací, jež se ne-
bude mít líp, ale hůř. V oblasti konzumu, kvality 
životního prostředí, vinou globálních omezení, 
jež přinášejí globální problémy: třeba pande-
mie. Jsou však také poslední generací, která to 
ještě může změnit. Jak na to? Strategií udrži-
telného rozvoje. 

pá 25. 3. / 13:00-16:00 hodin
EKOODPOLEDNE 
Šití eko sáčků ze záclon s lektorkou Martinou 
Martiňákovou
Přijďte si do dětského oddělení ušít eko sáček 
ze staré záclony. K  dispozici bude šicí stroj  
i staré záclony, ze kterých hravě vykouzlíte eko 
sáček. 1 sáček vyjde na 10 Kč.

so 26. 3. / 13:00 hodin / vstup volný
VE STÍNU DAMOKLOVÝCH MEČŮ 
ANEB BOHUMIL HRABAL A JEHO 
PRÓZY NA DIVADELNÍCH JEVIŠTÍCH 
Přednáška a beseda s hostem Miroslavem 

Hlavním komunikačním té-
matem v  českých knihov-
nách je i  pro letošní rok 
udržitelnost. Pro knihovny 
je udržitelnost důležité 
téma hlavněproto, že se ze 
své podstaty podílejí na udržitelném způsobu 
života. Půjčování knih pomáhá šetřit zdroje.
Čtenářství je cesta ke vzdělání a přemýšlení o 
světě. Knihovny mohou být institucí, která šíří 
osvětu o trvale udržitelném rozvoji.

Výstava
út 1.–čt 31. 3.
ZÁTIŠÍ 
Kresby a malby studentů Střední školy designu 
Lysá nad Labem 

Přednášky
čt 3. 3. / 17:30 hodin / 70 Kč 
NOVINÁŘEM V ČÍNĚ
Beseda s novinářem Tomášem Etzlerem
Moderuje Karolína Šindelková, studentka po-
litologie Univerzity Kar-
lovy. Jaká je Čína z  po-
hledu novináře, který 
v  Říši středu zažíval 
každodenní realitu na 
vlastní kůži dlouhých 7 
let? Přijďte na besedu 
s  Tomášem Etzlerem, 
novinářem, reporté-
rem CNN, bývalým za-
hraničním zpravodajem 
pro ČT a  jediným čes-
kým novinářem s  prestižní cenou Emmy. Své 
reportáže natáčel také ve válečných zónách 
v  Iráku či Afghánistánu. Je autorem nedávno 
uvedeného dokumentu Nebe, který získal oce-
nění Trilobit. Loni mu vyšla kniha Novinářem  
v Číně: Co jsem to proboha udělal? Na besedě 
bude možné knihu zakoupit. Předprodej vstu-
penek v knihovně. 

út 8. 3. / 17:30 hodin / vstupné dobrovolné
DLOUHÝ ŽIVOT S ARCHEOLOGIÍ  
POCTA PHDR. KARLE MOTYKOVÉ, 
DRSC. 
Slavnostní představení
nové knihy se uskuteční
za přítomnosti
významných hostů.
Večerem provedou
PhDr. Pavel Fojtík
a doc. PhDr. Tomáš
Klír, Ph.D. Nová kniha
Karly Motykové a Pavla
Fojtíka Dlouhý život s
archeologií představuje
čtivou formou rozho-
voru celý profesní život
nestorky české archeologie Karly Motykové,
narozené v roce 1930. Čestní hosté: Mgr. Jan
Mařík, Ph.D., ředitel Archeologického ústavu
Akademie věd ČR Praha a mnozí další.

Ondrou, dramaturgem Městského divadla Brno  
a pedagogem na Divadelní fakultě JAMU
Povídání o  divadelních adaptacích děl Bohumila 
Hrabala a  o  inscenaci Městského divadla Brno 
„Hrabal a muž u okna“ s dramaturgem Miroslavem 
Ondrou. Stál velký spisovatel někdy na divadelním 
jevišti? Víte, že Bohumil Hrabal ožil jako divadelní 
postava? Beseda se uskuteční v  rámci setkání 
Klubu čtenářů Bohumila Hrabala. 

čt 31. 3. / 17:30 hodin / vstupné dobrovolné
OCHUTNÁVKA SELSKÉHO ROZUMU
Přednáška pedagoga a spisovatele Marka Her-
mana přinese svěží a pohodový úvod do výchov-
ných principů práce s dětmi ve škole a doma
Dozvíte se odborné, při-
tom však jednoduché  
a  srozumitelné návody 
a  postupy, jak chá-
pat život kolem nás, 
který se změnil a  jak 
doma i  ve třídě vytvo-
řit dobrou atmosféru 
zdravých vztahů. Přednáška se koná ve spolu-
práci s Místním akčním plánem vzdělávání na 
Nymbursku.

Knihovna dětem 
čt 10. 3. / 9:30 a 10:45 hodin / 30 Kč
JAK VNÍMAJÍ SVĚT AUTISTÉ? 
Zážitkový seminář se spisovatelkou Markétou 
Vítkovou a  psycholož-
kou Kateřinou Čížkovou, 
která je zároveň spolu-
autorkou dětské interak-
tivní knihy Jak barevná 
je modrá: Letem světem 
autismem. Děti se při se-
mináři dozví, co je to auti-
smus a jaké potíže mohou autisté mít. Vyzkouší 
si své vlastní smysly a dozví se, jak se dá komu-
nikovat beze slov. 

út 22. 3. / 9:30 a 10:30 hodin / vstup volný
TONDA OBAL NA CESTÁCH
Ekologický program společnosti EKO-KOM dě-
tem srozumitelnou formou odpovídá na otázky, 
proč je dobré odpady třídit, co se s  odpadem 
děje po vhození do kontejnerů a jaké jsou mož-
nosti recyklace jednotlivých druhů odpadů. 
Tento program doplňuje učivo s  tématy eko-
logie a ochrany životního prostředí. Beseda se 
koná v rámci týdne pro udržitelný rozvoj.

st 30. 3. / 9:30 a 10:45 hodin / 30 Kč
NIKKARIN SE VYBARVUJE
Workhshop a  beseda s  jedním z  nejvýrazněj-
ších komiksových autorů současnosti. Nikka-
rin, vlastním jménem Michal Menšík, je auto-
rem komiksu Hubert & Hugo, který se dostal 
do výběru toho nejlepšího z domácí produkce 
pro děti a mládež za uplynulý rok Nejlepší knihy 
dětem 2021.

Připravujeme
so 2. 4. / 10 - 14 hodin / 400 Kč
ZDOBENÍ KRASLIC – ŘEMESLNÝ KURZ 
PRO DOSPĚLÉ
Kurz Markéty Bartákové je vhodný pro začáteč-
níky, pokročilí se mohou zdokonalit. Materiál 
zajištěn. Počet účastníků omezen. 

Bližší informace o našich službách a akcích 
najdete na www.knihovna-nbk.cz. E-mail: 
knihovna@knihovna-nbk.cz, tel.: 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

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? 

po 7. 3. / 19 hodin / 420 Kč
K3 / MUŽI V OFFSIDU
Hrají: Vojtěch Havelka, Martin Zbrožek, Jakub 
Šafr a další.
Hudební komedie pod taktovkou Ondřeje Ha-
velky. Dozvíte se, co učiní vášeň fotbalová  
z pana Načeradce, majitele obchodu s konfekcí 
a gumáky, a kterak otec a syn Habáskovi skrze 
lásku k  žižkovské Viktorce dojdou rodinného 
štěstí. Přitom se bude vaše bránice třepetat 
jako míč ve svatyni soupeřova brankáře. Nejú-
spěšnější komedie v historii Městského divadla 
Mladá Boleslav.

st 23. 3. / 19 hodin / 360 Kč 
CAVEMAN
Hrají: Jan Holík / Jakub Slach.
Máte chuť se rozesmát až k slzám? Přijďte se 
podívat na slavnou one man show o  tom, co 
dělá muže mužem a  ženu ženou, o  rozdílech 
mezi námi, o lásce, partnerství a vtipně utaje-
ných kvalitách obou pohlaví.

čt 24. 3. / 19 hodin / 300 Kč 
NEŘEŽ
Koncert na malé scéně. 

so 26. 3. / 14.30 hodin / 100 Kč
KOCOUR V BOTÁCH
Sobotní pohádka pro děti Divadla Nymburk
Hrají: Kateřina Lajtkep, Pavel Procházka, 
Lukáš Toman Paclt, Miky Mejstřík a další.

po 28. 3. / 19 hodin / 390 Kč 
A/ ENIGMATICKÉ VARIACE
Hrají: Martin Stránský a Jan Maléř.

Hálkovo městské divadlo 
Nymburk
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Uzávěrky zpravodaje 2022
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TERMÍNY UZÁVĚREK ZPRAVODAJE A CENÍK INZERCE

INZERCE

Dále připravujeme:
pá 1. 4. / 19 hodin / 250 Kč
APRÍLOVÝ KONCERT CROSSBAND  
+ HOST KONECKONCŮ
Koncert na malé scéně. 

čt 7. 4. / 19 hodin / 450 Kč
PETRA JANŮ - 50 LET NA SCÉNĚ
V roce 2022 oslaví zpěvačka s největším hla-
sovým rozsahem, spoustou hitů, několikaná-
sobná zlatá slavice Petra Janů dvě významná 
kulatá jubilea a to 70-té narozeniny a 5O let na 
hudební scéně.

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. Vždycky je čas se za-
čít znovu prát.

Slavný spisovatel a nositel Nobelovy ceny Abel 
Znorko, vyhlášený svou arogancí, žije už léta 
sám na vzdáleném ostrově v  Norském moři. 
Znorko nepřijímá návštěvy a  razantně odmítá 
všechna interview. Když jej ale osloví novinář 
jednoho regionálního deníku, překvapivě sou-
hlasí. Čeká ho rozhovor o jeho zatím poslední, 
nejuznávanější knize „Zapřená láska“ – ro-
mánu složeném z  vášnivých milostných do-
pisů, který věnoval H.M. Koho skrývají tyto ini-
ciály? Co dalšího spisovatel tají? A o čem všem 
ví novinář? Enigma – záhadu, zastřenější než 
se zdálo, budou oba muži odkrývat postupně  
s jízlivostí i odzbrojujícím citem.
Předplatné abonmá z  roku 2021 (růžové 
abonmá)! Náhradní termín za 29. 11. 2021.

út 29. 3. / 19 hodin / 420 Kč 
K3/ BENÁTKY POD SNĚHEM
Hrají: Veronika Arichteva, Míra Nosek, Lucie 
Štěpánková a Filip Cíl.
Brilantní situační komedie o  pozvání na ve-
čeři a zmatení jazyků. Jedni mají před svatbou, 
druzí možná před rozchodem. Společné se-
tkání může ale všechno převrátit. Jedno malé 
nedorozumění vede až k  absurdním situacím. 
Produkce: Pantheon production.
Předplatné Komedie3 roku 2022. 

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
Náhradní termín za 29. 11. 2021

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