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Milí Nymburáci… 
přichází k nám jaro a s ním nejen sluníčko, ale 
také konec nošení respirátorů a  konec ome-
zení. Jenže skončilo jedno trápení a začalo jiné, 
bohužel. Konflikt na Ukrajině se nás všech hlu-
boce dotýká. Ať jsou důvody k takovému činu 
jakékoli, násilná invaze na území jiného státu je 
neomluvitelná. Je to šílenství, které jsme po-
važovali za nemožné, nereálné v  našem civi-
lizovaném světě.  Ale stalo se to. Trpí nevinní 
lidé a  my musíme pomoci, jak to jen půjde. 
Chci ze srdce poděkovat všem, kteří nabídli 
finanční i  materiální pomoc lidem prchajícím 
před válkou. 

I  přes starost a  péči věnovanou uprchlí-
kům musíme zajistit každodenní chod našeho 
města. S  jarem technické služby zahájily pra-
videlné čištění města po zimních měsících. Po 
technologické přestávce byly znovu zahájeny 
práce na dětském multifunkčním hřišti v Jan-
kovicích a  na dokončení II. etapy revitalizace 
sídliště. Třetí etapa plynule naváže. Průtahy 
způsobené více faktory (námitková řízení, ko-
ordinace dvou staveb, zimní technologická 
přestávka) mě osobně mrzí o  to víc, protože 
zde bydlím a denně stavbou procházím. Jsem 
si vědom, že stavební práce narušily klid a po-
hodu kolem žijících obyvatel, za což se jim 
velmi omlouvám, ale věřím, že nové komuni-
kace i hřiště všechny nepříjemnosti vyváží. Vy-
držme to společně do konce dubna.

K  jaru patří také výsadba stromů, které 
ozelení například Pivovarní ulici, tady máme 
zažádáno o dotaci se Státního fondu životního 
prostředí. V  ulicích Pražská a  Okružní vysa-
díme brzy luční kvítí. Současně zpracováváme 
podklady pro získání dotace na projekt revita-
lizace zeleně, konkrétně na obnovu topolové 
aleje, tentokrát pro část cyklostezky od Li-
dušky po ulici Na Tržišti. Čekají nás opravy ko-
munikací, souvislá oprava živičného povrchu 
v ulicích Okružní a v Tyršově. Opravíme chod-
níky na Palackého třídě od náměstí až po ulici  
Na Příkopě. Tato obchodní třída konečně pře-
stane být ostudou města. Dalším krokem k její 
proměně bude výsadba nového druhu stromů, 
na ty si ale počkáme do podzimu. Ulice tak ne-
bude krásná okamžitě, ale jedná se o  jediné 
vhodné řešení s ohledem na snížení ceny za ná-
kup stromů a náklady na následnou péči. Není 
toho před námi málo. Takže ať jsme všichni 
zdraví a máme dost sil.

Bořek Černý, místostarosta města

Slovo  
úvodem
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Tentokrát Filmová a televizní akademie ocenila 
scénografický počin Jana Vlasáka ve snímku 
Zátopek. Dlouho očekávaný film režiséra Da-
vida Ondříčka získal sošku také za nejlepší ce-
lovečerní hraný film, režii, nejlepšího herce 
v hlavní roli, kameru, střih, zvuk a masky. 

Jan Vlasák prvního Českého lva převzal 
v roce 2004 za snímek Mazaný Filip, následo-
valo Ve stínu, Tři bratři a předloni za Nabarvené 
ptáče. V  roce 2020 svou sbírku rozšířil ještě 
o  jednoho lva, tedy Nymburského lva II. třídy 
za úspěchy v oblasti kinematografie. 

Gratulujeme a  přejeme, aby se lví sbírka 
rozrostla i  za film Betlémské světlo, který je 
aktuálně v kinech. 

Diana Brzáková

Jan Vlasák získal pátého Českého lva! 
Již pátá soška Českého 
lva zamířila opět do 
Nymburka

Černá kresba s  barevnými akcenty na béžo-
vém podkladu pochází ze 30. let 20. století a je 
ukryta pod novější malbou. Radní na zasedání 
9. března schválili její odkrytí v  rámci rozší-
řeného restaurátorského průzkumu. Pokra-
čuje tím průběžná péče o  historickou budovu 
radnice, která je zapsanou kulturní památkou 
a nachází se v městské památkové zóně. Prů-
zkum započne 1. dubna a potrvá zhruba měsíc. 

Schválený restaurátorský průzkum pod-
loubí naváže na průzkum provedený v  roce 
2020 a  jeho cílem je odkrytí nejmladší známé 
dekorativní výzdoby kleneb v celém rozsahu na 
zhruba 26 m². Zároveň bude odstraněna po-
slední vrstva výmalby klenby, která byla pro-
vedena nevyhovujícím způsobem. Odstranění 

Do podloubí radnice  
se vrátí barvy
Víte, že klenba 
vstupního podloubí 
nymburské radnice 
skrývá malbu? 

novějších vrstev výmalby má odhalit kýženou 
kresbu, známou z  dobových fotografií poříze-
ných při stavebních úpravách na konci 30. let 
minulého století. 

„Na restaurátorský průzkum bude ná-
sledně nutné navázat rekonstrukcí kresby 
a  kompletní výmalbou zbytku podloubí. Záro-
veň letos v podloubí radnice nahradíme starou 
vitrínu digitální úřední deskou, která je již v pří-
pravě,“ uvedla místostarostka Stanislava Tichá. 

Restaurátorka ocenila schválený průzkum 
částkou 82 600 korun. Konečná suma za re-
konstrukci podloubí bude známa až po dokon-
čení průzkumu. „Odhadujeme, že by se mohla 
pohybovat kolem půl milionu korun. Tuto etapu 
se pokusíme zrealizovat ještě v  letošním roce. 
Do konce roku by tak měla být dokončena cel-
ková a velmi kvalitní proměna podloubí, kterou 
ocení nejen místí, ale i návštěvníci města,“ zdů-
raznila Stanislava Tichá. 

Vloni byla obnovena socha svatého Václava 
umístěná nad podloubím, v předchozích letech 
byly restaurovány vstupní dveře se zámkem 
a kamenné články vstupního portálu.

Olga Vendlová
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Zasedání zastupitelů města se koná ve velkém 
sále Obecního domu v Nymburce 
ve středu 13. 4. od 16 hodin. 
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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Pátek 29. dubna 2022 
od 9 do 12 hodin na radnici

Pátky se starostou 

Zastupitelé 
ukončili 
spolupráci 
s ruským městem
Výsledkem mimořádného zasedání zastupi-
telů na nymburské radnici je ukončení mnoha-
leté spolupráce s městem Mytišči. Spolupráce 
s partnerským městem spočívala především ve 
výměnných pobytech studentů a  sportovců. 
Návrh na ukončení spolupráce vzhledem 
k ruské agresi vůči Ukrajině zastupitelé jedno-
myslně schválili. Následně potvrdili poskytnutí 
daru na řešení humanitární krize vyvolané vál-
kou na Ukrajině ve výši 250 tisíc korun. Dar po-
putuje organizaci Člověk v tísni.

Olga Vendlová

Terasy Eliška se změní  
v atraktivní veřejný prostor 

Po vloni dokončené opravě horní terasy byto-
vého domu Eliška je připravena revitalizace te-
rasy dolní, pobytové, která je veřejně přístupná. 
Aktuálně je připravená projektová dokumen-
tace na všechny tři etapy stavby a územní sou-
hlas ke druhé fázi projektu. Ta řeší napojení na 
lávku přes Labe a ostatní plochy kolem kaple sv. 
Jana Nepomuckého včetně přípojky vody pro 
plánované pítko. V plánu je nová dlažba, mobi-
liář i vodní prvek. 

„První opravu horní terasy jsme již splnili 
a  jsme připraveni na vyřešení druhého dlou-
hodobého problému – zatékání do garážových 
prostorů pod dolní terasou. Jednáme s majiteli 
garáží a oprava terasy pomůže nejen jim, pro-
mění zároveň terasu v příjemné místo. Studie 
počítá také s budoucím napojením prostoru na 
plánovaný parkovací dům pod Eliškou,“ uvedl 
starosta Nymburka Tomáš Mach. 

Město připravuje úpravu 
prostoru terasy i okolí 
u bytového domu Eliška

Výchozí studie architektky Aleny Mocové 
počítá s  řešením zatékání do konstrukce (od-
vodněním a hydroizolací) i nedostatkem stínu 
a zeleně. Místo, kterým denně prochází mnoho 
lidí na novou lávku, náměstí, do školy, divadla 
a přibyde jich po dokončení rekonstrukce mu-
zea, podle studie potřebuje také více mobiliáře. 
Tedy míst k posezení a zastavení i  letní osvě-
žení v podobě vodního prvku, který nenajdeme 
ani na sousedním Náměstí Přemyslovců. 

První etapa revitalizace se zaměří na sa-
motnou terasu, druhá na vylepšení prostoru 
před školou a  průchod na lávku a  třetí na 
úpravu kryté části pod Eliškou a prostoru mezi 
terasou a parkovištěm. 

Projektové dokumentaci předcházel sta-
vebně−technický a geotechnický průzkum nad 
garážemi v  roce 2020. Z  posudku vyplynula 
nutnost celkové opravy, tj. odstranění stáva-
jící skladby terasy až na horní líc nosné kon-
strukce, vytvoření nové, kvalitní hydroizolační 
vrstvy včetně nových odvodňovacích kanálků 
a  vpustí a  následné vytvoření nové pochozí 
vrstvy.

Olga Vendlová

Současný stav terasy
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Pomoc může mít různou podobu: 
nabídka ubytování, vybavení, doprava 
materiálu nebo osob, překladatelství, 
pomoc s nákupy, volnočasové aktivity pro 
děti, zaměstnání, péče o děti, zdravotní či 
veterinární péče.... 

KONTAKTUJTE NÁS
online formulář 
pomoci: 
https://bit.ly/
POMOC_formular

Nabídky i poptávky evidujeme a dochází  
ke zprostředkování pomoci.

Další aktualizované informace naleznete na webu 
města: www.mesto-nymburk.cz

NABÍZÍTE / 
POPTÁVÁTE 
POMOC pro lidi z 
Ukrajiny přicházející do 
Nymburka a okolí?

telefonní linka: 722 972 450 
linka je v provozu Po–Pá 9–14 hod.

strana 3

Z MĚSTA



Nově mohou nejen maminky s  kočárkem po-
hodlně projet ulicí. Město na základě podnětu 
občanů zadalo technickým službám úpravu 
chodníku v  Pražské ulici. TS provedly snížení 
obrubníků v  místech pro přecházení, které 
usnadní cestu i  vozíčkářům a  starším obča-
nům. Město plánuje v úpravách do budoucna 
pokračovat. V  roce 2019 se Pražská ulice za-
zelenala výsadbou stromů, následující rok byl 
dokončen chodník okolo pivovaru s napojením 
na cyklostezku. Petr Černohous

V pátek 1. dubna zahájí kraj dlouho očekáva-
nou i řidiči obávanou opravu nadjezdu. Plá-
novaná oprava uzavře nadjezd přes železniční 
trať na předpokládaných šest až devět měsíců, 
tedy zhruba do konce listopadu. Chodníky přes 
nadjezd zůstanou pro pěší průchozí. Doprava 
bude vedena objízdnou trasou přes nymburský 
obchvat, která dále povede přes silnici třídy  
č. I/38, č. II/330 v Nymburce ul. Poděbradská, 
ul. Velké Valy a silnice č. II/503 ul. Boleslavská 
třída (obousměrně). Změna se dotkne autobu-
sových linek PID 434, 436, 499 a 676.

Olga Vendlová

Pražskou ulicí 
s kočárkem i na 
vozíku bezpečněji

Řidiči pozor, 
nadjezd uzavřen 

Vzpomínka na sourozence Rumlovy, 
kteří věnovali Nymburku mnoho...

V  červenci 2020 se nejužší rodina za účasti 
starosty Tomáše Macha a mé účasti zúčastnila 
pietního aktu, při němž byly do hrobu rodiny 
Rumlovy v  Hořicích uloženy ostatky nymbur-
ské rodačky a  čestné občanky města Nym-
burka MUDr. Evy Rumlové. 

V úterý 8. března se pozůstalí v podstatně 
širším složení sešli na témže místě, aby se roz-
loučili s  jejím bratrem doktorem Karlem La-
dislavem Rumlem, rovněž čestným občanem 
našeho města. V důsledku pandemie covidu se 
bohužel akt uskutečnil téměř po dvou letech 
po jeho úmrtí. Přítomen byl jeho syn Douglas 
Karel Ruml s manželkou a dětmi, ale i další pří-
buzní. Z Nymburka jsem se opět dostavil s  To-
mášem Machem a  dále Martinou Kučerovou, 

V březnu se konala 
pieta za Karla Rumla, 
čestného občana města

ředitelkou Centra pro všechny, které Douglas 
Ruml pravidelně sponzoruje. 

Během pietního aktu jsem osobně připo-
mněl výjimečnou osobnost Karla Rumla včetně 
klíčových událostí v  jeho životě, zejména jeho 
podílu na legendárním „Vlaku svobody“. Zdů-
raznil jsem též vřelý vztah, který Karel se ses-
trou Evou navázali po sametové revoluci s teh-
dejším vedením našeho města, jehož důsled-
kem bylo, že společně se sestrou Evou darovali 
rodinné nymburské nemovitosti městu Nym-
burk a místní skautské organizaci Modrá flotila. 

Poté se se zesnulým rozloučil i  jáhen řím-
skokatolické církve Jaroslav Pekárek, který pří-
tomné dojal svými hřejivými a moudrými slovy. 

Již třicet let zastupuji zájmy rodiny 
Rumlovy v Česku. Douglas s rodinou i po smrti 
obou sourozenců Rumlových nadále pokračuje 
v rozvíjení vztahů s městem Nymburk, čehož si 
současné vedení města velice váží. Těšíme se 
na další shledání, snad v lepší době.

Jiří Sobotka

Společnost VaK Nymburk, a. s., v  únoru do-
končila přeložky sítí a následně bylo staveniště 
předáno realizační firmě SOVIS CZ, a. s., která 
již zahájila stavební práce na úpravě první části 
tohoto parku. Dle schváleného harmonogramu 
by měla být I. etapa dokončena do konce 
května letošního roku. Revitalizace prostoru 
zahrnuje doplnění parkovacích ploch, úpravu 
komunikací a  chodníků, nové přístřešky pro 
kontejnery i veřejné osvětlení. Rodiny s dětmi 
se mohou těšit na nové dětské hřiště. 

„V  rámci I. etapy revitalizace parku V  Ko-
lonii bude provedena úprava vnitrobloku mezi 
ulicemi Boleslavská třída a  2. května. Ta za-
hrnuje vybudování komunikací s  jednatřiceti 

Proměna Parku V Kolonii začala, 
přibudou parkovací místa  
i dětské hřiště

Park V Kolonii  
se začal měnit  
na místo pro relaxaci

parkovacími místy, k tomu přilehlých chodníků, 
přístřešků pro sběrné nádoby, dětského hřiště 
a  veřejného osvětlení. Následovat bude reali-
zace II. etapy, která zahrnuje obdobnou úpravu 
vnitrobloku mezi ulicemi 2. května a Hálkova,“ 
přiblížil místostarosta Bořek Černý. 

Předpokládaná cena I. etapy projektu, který 
odstartoval vloni v dubnu, je 6,5 milionu korun.

Olga Vendlová
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Nejen žáci, ale i zaměstnanci se již těší na no-
vou střechu, která nahradí tu stávající ve špat-
ném stavu. Kompletní výměna střešní krytiny 
je tak jediným řešením, navíc plech nahradí 
tašky. Město již předalo staveniště zhotoviteli, 
práce odstartovaly a  dokončení se předpo-
kládá do konce května. Hodnota celé zakázky je  
6,9 milionu korun.  Petr Černohous

Oprava střechy  
ZŠ Tyršova začala
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Máte ve svém okolí stromového velikána? 
Přihlaste ho do ankety Strom roku 2022
I letos můžete rozhodnout o tom, které stromy 
budou bojovat o  titul Strom roku v  populární 
anketě. Pokud máte ve svém okolí strom, který 
si zaslouží pozornost či potřebuje péči, po-
dělte se s  námi o  jeho příběh a  nominujte ho 
do 22. dubna do letošního ročníku na www.
stromroku.cz. Navrhnout svého favorita může 
kdokoliv. Pamatujte jen, že silný příběh sám 
vítězství nezajistí. Proto hledáme stromy ob-
klopené také silnou komunitou, jejíž podpora 
a odhodlání jim k vítězství pomůže.

Anna Poledňáková
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Důležitost stadionu pro místní děti, sportovce 
a kluby bere město velmi vážně, což dokazují ná-
sledující konkrétní kroky. Aktuálně město čeká 
na doložení platných revizí a dokumentů nezbyt-
ných pro zachování fungování zimního stadionu 
po jeho převzetí do majetku města. Materiály má 
předložit majitel zimního stadionu. 

„Velice neradi bychom byli po převzetí zim-
ního stadionu do majetku nuceni areál zavřít pro 
nesplnění základních podmínek pro jeho provoz. 
Město jako řádný hospodář potřebuje před koupí 
zimního stadionu vidět platné revize a další do-
kumenty zásadní pro jeho provoz,“ reaguje na 
dotazy kolem zimního stadionu starosta Tomáš 
Mach, s tím, že udělá maximum proto, aby pro-
voz na ledové ploše zůstal zachován. Na řešení 
havarijního stavu stadionu, který by dříve či poz-
ději vedl k uzavření sportovního objektu, má rad-
nice  připravenou studii jako podklad pro zadání 
projektové dokumentace na rekonstrukci. Pro-
jektovou dokumentaci však může zadat pouze 
jako vlastník objektu. 

Vedení jedná s majitelem 
a provozovatelem  
o převodu objektu

Město chce převzít zimní 
stadion, čeká na doložení revizí 

Vedení města nejsou zimní sporty v Nym-
burce lhostejné, což je patrné z dlouhodobého 
přispívání na provoz a  údržbu. Od roku 2004 
město v  každoročních dotacích přispělo pro-
vozovateli na provoz a údržbu celkem přes 38 
milionů korun. Na jednorázové opravy střechy 
stadionu a  chlazení poskytlo přes 20 milionů 
korun. Zároveň radnice ze svého rozpočtu dlou-
hodobě podporuje také sportovní kluby. 

„Byli jsme první, kdo byl ochoten o převzetí 
zimního stadionu a jeho případné rekonstrukci 
jednat. Přestože bylo od začátku jasné, že to 
nebude otázka pár měsíců. V  současné době 
intenzivně řešíme podmínky převodu zimního 
stadionu a společně s majitelem a provozova-
telem hledáme kompromisy ke zdárnému pře-
dání. Že cesta není snadná, snad nemusím zdů-
razňovat,“ shrnul starosta Nymburka, který de-
klaroval zájem města o odkup zimního stadionu 
v březnu 2019. 

Současný majitel HC Nymburský lev sou-
hlasí s  převodem zimního stadionu, klade si 
však podmínky ohledně dalšího fungování. 
Předmětem jednání je tedy vyvážit požadavky 
klubu a zájem města. Dlouhodobý nájemce má 
smlouvou až do roku 2029. 

Olga Vendlová

Cesta města k převodu zimního stadionu do jeho vlastnictví:
březen 2019 – starosta deklaroval zájem města o odkup zimního stadionu 
duben 2019 – odkoupení pozemků pod zimním stadionem (od ZO OSŽ ŽOS Nymburk, a. s.) 
březen 2021 – zpracována studie – podklad pro PD, kterou město může zadat ke zpracování až 
bude majitelem objektu. Cena za zpracování PD je odhadována na cca 6 milionů korun.
duben 2021 – směna pozemků města Nymburk a ČUS – město se stává jediným vlastníkem do-
tčených pozemků
podzim 2021 – jednání města s majitelem a provozovatelem zimního stadionu o konkrétních pod-
mínkách převodu ZS do vlastnictví města a dalšího fungování provozu 

Technické služby 
informují
Technické služby v  dubnu začaly s  čištěním 
komunikací po zimním období. Nadále budou 
provádět až do srpna blokové strojní čištění, 
a  proto prosím řidiče, aby respektovali do-
pravní značení a nepřekáželi technice TS. Plán 
strojního blokového čištění  a  čištění dešťo-
vých vpustí je na webu TS a města (www.ts-
-nymburk.cz). 

Dále  TS zajistily obnovu vodorovného do-
pravního značení, pokračuje snižování obrub-
níků v  ulici Zbožská a  výsprava výmolů a  vý-
tluků na komunikacích strojem INFRASET 
a postupně dle klimatických podmínek i  trys-
kovou metodou. Na úseku zahrady se plnily 
úkoly od města, a to kácení stromů v ulici Pa-
lackého třída. Postupně se prováděly prořezy  
a   stříhání keřových a  stromových  porostů 
v ulici Polní, U Lidušky, Krátká, Kolínská. Rov-
něž se připravují dětská hřiště na sezónu – 
úklidem, renovací herních prvků a  výměnou 
písku v pískovištích. TS plánují provádět mytí 
kontejnerů na odpad na sídlištích, dále mytí za-
stávek a mobiliáře.

Martin Netolický, ředitel TS

Rádio Patriot 
obnovilo 
činnost a nabízí 
informace ze 
středního Polabí
Nymburské Rádio Patriot po více než roční 
nucené pauze obnovilo svoji činnost. V  pest-
rém programu najdete pořady se zaměřením 
na sport, divadlo, hudbu, poezii a samozřejmě 
samostatné zpravodajské bloky. „Cílíme pri-
márně na náš region středního Polabí, proto 
také představujeme umělce, sportovce a zají-
mavé lidi z Nymburska, Lysecka, Poděbradska 
a Kolínska. Stejně tak zařazujeme do běžného 
vysílání hudbu skupin a  muzikantů takzvaně 
od nás z domova. A aby toho regionálního pa-
triotiotismu nebylo málo, tak hlavní staniční 
znělku pro nás "složil" Bohuslav Matěj Černo-
horský a  naším hlavním staničním hlasem je 
František Antonín hrabě Špork, tedy jeho dlou-
holetý představitel Jaroslav Bittner," vysvět-
luje ředitel rádia Josef Podolák. 

Rádio Patriot je informační portál pro 
střední Polabí a kromě vysílání nabízí zpravo-
dajské články a  rozhovory s  regionálními po-
litiky. Například starosta Nymburka Tomáš 
Mach má vyhrazený pravidelný prostor první 
pondělí v  měsíci od 11 do 12 hodin s  reprí-
zou o víkendu. Veškeré informace najdete na: 
www.radiopatriot.cz
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Nymburské dialyzační středisko 
pečuje o pacienty již pět let

Pro pacienty se selháním ledvin, kteří jsou za-
řazeni do chronického dialyzačního programu, 
již pátým rokem poskytuje život zachraňující 
léčbu moderní dialyzační středisko Fresenius 
NephroCare v Nymburce. 

To posledních pět let slouží pacientům, 
kterým selhaly ledviny, nejen z  Nymburska, 
ale i  Poděbradska, Milovic, Lysé nad Labem, 
Městce Králové a  dalších obcí ve východním 
cípu Středočeského kraje. 

Nymburské dialyzační středisko Fresenius 
NephroCare pojme při plném provozu patnáct 
pacientů na jednu směnu. Své zázemí zde mají 
pacienti na hemodialýze, domácí hemodialýze 
i peritoneálně dialyzovaní. Péči poskytuje stře-
disko pak nejen chronicky dialyzovaným paci-
entům, ale i nemocným po kardiochirurgických 

V dialyzační středisko 
se v roce 2017 proměnila 
zchátralá budova 
v Nádražní ulici

výkonech během rehabilitačního pobytu v láz-
ních Poděbrady, kteří jsou zařazeni v dialyzač-
ním programu. 

„Mimo dialyzační péči poskytujeme i  am-
bulantní nefrologické sledování pacientů s one-
mocněním ledvin,“ říká MUDr. Jana Verešová, 
primářka nymburského dialyzačního střediska 
Fresenius NephroCare, a  dodává: „Naše stře-
disko spolupracuje s  nymburskou nemoc-
nicí, Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady 
a v rámci transplantačního programu s IKEM. 
Pacienti mají k dispozici klinickou psycholožku, 
sociální pracovnici a nutriční terapeutku.“

Fresenius Medical Care je celosvětově nej-
větším poskytovatelem produktů a služeb pro 
pacienty s  chronickým selháním ledvin, kte-
rým trpí přibližně 3,7 milionu lidí na celém 
světě. Prostřednictvím sítě 4 151 dialyzačních 
středisek v Severní Americe, Evropě, Latinské 
Americe, Africe a  v  asijsko-pacifické oblasti 
poskytuje dialyzační léčbu 345 tisícům paci-
entů na celém světě. V České republice působí 
od roku 1992 a v současné době zabezpečuje 
péči o pacienty v chronickém dialyzačním pro-
gramu v celkem 26 dialyzačních střediscích. 

David Vondruška

 

     

 

 

 

 
Krajská hospodářská komora Střední Čechy ve spolupráci s Městem Nymburk 

vás srdečně zve na pátý ročník krajského kola soutěže 
 
 
 
 

„T-PROFI“ – TALENTY PRO FIRMY 
 
 

Termín konání: 6. dubna 2022 od 09:00 hodin 
 

Místo konání: Obecní dům Nymburk (Bedřicha Smetany 55, Nymburk) 
 
 
 

V soutěžním klání se utká 6 středočeských týmů složených ze zástupce firmy, studentů středních škol a žáků 

základních škol.  Úkolem týmů  je sestavit dle projektové dokumentace v časovém limitu funkční model ze 

stavebnice Merkur.  Cílem této soutěže je vyzkoušet generační spolupráci, podpořit soutěživost dětí a pobavit je 

a ukázat využití polytechnických stavebnic ve školní výuce. 

Zvána je široká veřejnost, vstup bezplatný. 

 

Více informací : Vladislava Šizlingová  

 tel. 702 020 489, email:  sizlingova@komora.cz, 

 www.khkstrednicechy.cz  

 

 

 

Akce je realizována za finanční podpory Města Nymburk. 

Soutěž „T-PROFI“ 
TALENTY PRO 
FIRMY je tady!
Termín konání:  
6. dubna 2022 od 9 hodin
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Podnikatelský inkubátor Nymburk 
Vás zve na miniseminář:

„Jak zviditelnit firmu 
online“
Kdy:  čtvrtek 7. 4. 2022 od 17hod
Kde:  přednášková místnost v PIN
Kdo: pro ty, kdo hledají, jak zviditelnit svou 
firmu v blízkém okolí (i bez placené reklamy) 
Co: lokální prezentace své firmy na internetu, 
jak se co nejvíce a nejefektivněji zviditelnit pro 
okolí. 

Potvrzení účasti na e-mail: info@inkubator-
-nymburk.eu, tel.:  325 516 050
www.inkubator-nymburk.eu

 jaro 2022

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

Po dvouleté nucené pauze se poslední dubno-
vou neděli bude v parku Pod Hradbami konat 
již osmý ročník běžeckých závodů Nymbur-
ský půlmaraton a desítka. Registrace je možná 
pouze on-line na stránkách www.nymbursky-
pulmaraton.cz. Pokud uvažujete o  účasti, ne-
měli byste to odkládat. Včasná registrace má 
několik výhod. Budete mít startovní číslo se 
svým jménem a je možné, že stanovená kapa-
cita bude pro letošní rok zcela naplněna a re-
gistrace bude uzavřena ještě před termínem 
konání závodu. Máte-li zaplacenou registraci 
ještě z let předchozích, je stále platná, a stačí 
si jen vyzvednout své startovní číslo.

Vzhledem k velkému počtu účastníků bu-
dou poprvé rozděleny starty dle délky tratě. 

Nymburský 
půlmaraton  
a desítka je zpět

Jako první se na startovní čáru postaví děti 
dle své věkové kategorie, a to přibližně v 9 ho-
din. V 10 hodin odstartují závodníci na 10 km 
a v 10.20 hodin poběží půlmaratonci. 

Pro běžce je připraveno bohaté občerst-
vení, pamětní medaile, nápoje, lehký oběd, roz-
cvička a masáže. Závod se však stává stále více 
populárním především pro své krásné zázemí 
a rovinatou trať podél Labe. Příjemnou novin-
kou bude bezbariérová lávka u elektrárny,která 
nám snížila počet překonaných schodů. 

Důležité upozornění: V neděli 24. 4. 2022 
od 8.30 do 14.00 hodin bude  omezen  provoz  
na  cyklostezce z  důvodu konání závodu. Dě-
kujeme za pochopení a těšíme se na všechny!

Diana Brzáková

V neděli 24. dubna vás 
čekají běžecké závody 

Krajská hospodářská komora Střední Čechy 
ve spolupráci s  Městem Nymburk pořádá již 
pátý ročník soutěže „T-PROFI“. Akce se koná  
6. dubna v Obecním domě od 9 hodin. 

Soutěž má velkou tradici v celé ČR a je ško-
lami oblíbena. V soutěžním klání se utká 6 stře-
dočeských týmů složených ze zástupců firem, 
studentů středních škol, žáků základních škol 
a  pedagogů. Vítěz postoupí do republikového 
kola, které se koná v květnu 2022 v Praze. 

O  doprovodný program se postará firma 
BESIP a Policie ČR. 

Veřejnost je srdečně zvána. Přijďte fandit!
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Poradny Včera jsou na území Středočeského 
kraje zřizovány Institutem osvěty a vzdělávání 
Dementia. Vedle prevence a  včasného rozpo-
znání demence se ve spolupráci s  Minister-
stvem zdravotnictví věnujeme osvětovým pro-
jektům, charitativním Běhům proti demenci 
a  paměťovým hrám v  přírodě. Nymburáci si 
možná vzpomenou na podzimní Stezku paměti 
na Nymburské špičce. Stejně jako v  loňském 
roce podporujeme mezigenerační výstavu, 
kterou společně vytváří nejstarší a  nejmladší 
generace. Letos se bude jmenovat Společně 
časem 2022. S finanční podporou města Nym-
burk ji v červnu uskuteční hned čtyři partner-
ské organizace: BEZoBAV časem, Městská 
knihovna Nymburk, dům dětí a mládeže a De-
mentia. Vypravěči a  literáti z řad seniorů mo-
hou do konce dubna věnovat svá krátká vy-
právění nebo básně ze života. Letošní téma je 
„Nejhezčí vzpomínka z  letních prázdnin“ (my-
šleno z dětství). Vzpomínky z prázdnin lze do-
nést nebo poslat do domu dětí a mládeže nebo 
do Městské knihovny Nymburk, dětského od-
dělení, případně zaslat e-mailem. Doprovodná 
fotka nebo dětská ilustrace od vlastních vnou-
čat je přínosem, ale není podmínkou. Všichni 
autoři vyprávění i obrázků budou oceněni.

Současně zveme všechny na besedu na 
téma Finanční pomoc státu v seniorském věku 
a dlouhodobé péči, která se uskuteční ve čtvr-
tek 21. dubna v  16.30 hodin v  Poradně Včera 
v Obecním domě. Posluchači budou mít mož-
nost položit své dotazy paní Lence Soběsla-
vové, vedoucí oddělení příspěvku na péči a dá-
vek pro osoby se zdravotním postižením. 
Bližší informace: nymburk@dementia.cz nebo 
na 776 159 475. Tereza Cimrmannová

Nymburská 
Poradna Včera 
s novými partnery/ 
Společně časem

Vážení čtenáři a  přátelé ptačího světa, první 
hřivnáči už začali opravovat loňská hnízda, 
zvonohlíci švitoří na anténách, rehkové skřípou 
svoji písničku, čápi kontrolují stav svých moc-
ných příbytků a vlaštovky s  jiřičkami na sebe 
nedají dlouho čekat. Jen králové vzduchu, ro-
rýsi, se objeví až koncem měsíce dubna (aby 
pak již začátkem srpna zase odletěli), v  lese 
brzy zaslechneme kukačky a žluvy hajní. S nimi 
se vrátí další spousta pěvců a my se můžeme 
těšit na pěnice, slavíky, sedmihlásky a celou tu 
velkou ptačí společnost.

Dovolte mi i  v  nadcházejícím jaru se jen 
letmo ohlédnout za lednovým sčítáním ptáků 
na krmítkách (proběhlo ve dnech 7. – 9. 1. 
2022). Své prvenství v  četnosti si i  z  loňska 
udržela sýkora koňadra (134 549 exemplářů 
dále jen ex.), na druhém místě zůstal vrabec 
polní (92 591 ex.), třetí je opět vrabec domácí 

První tažní ptáci  
se vracejí domů  
a my se těšíme  
z jejich návratu

Jaro na křídlech ptáků
(86 067 ex.), čtvrtá zůstává něžná sýkora mod-
řinka (61 477 ex.), jen na pátém místě vystřídal 
hrdličku domácí kos černý. Celkem bylo na kr-
mítkách ve čtvrtém ročníku sčítání napočítáno 
707 133 ptáků (údaje České společnosti ornito-
logické, která sčítání organizuje).

Ukazuje se, že krmení ptáků na krmítkách 
nese svoje výsledky, stejně tak i  vyvěšování 
budek pro ptáky. Krmit můžete v  podstatě 
celý rok, ptáci vše vděčně přijmou, zejména 
v období hnízdění, kdy sebe nasytí na krmítku 
a  mláďatům nosí přirozenou stravu (zejména 
hmyz). Ideálním zásypem do krmítka je 7 dílů 
černé slunečnice, 1 díl prosa, 1 díl pšenice  
a 1 díl ječmene. Jako první vždy zmizí sluneč-
nice. Lojové koule výborně doplní jídelníček 
(nejlépe v drátěné klícce, bez síťky). 

Milí přátelé, přejeme vám všem krásné 
jarní dny, plné ptačího zpěvu, ve kterém možná 
zaslechnete poděkování za naši péči a starost. 
A  držte pevně palce všem těm malým cesto-
vatelům, kteří musí urazit tisíce kilometrů (na-
víc často bezdůvodně lapáni do sítí a stříleni!), 
než se posadí k  vám na anténu nebo do keře 
zahrady. Jiří Černý, člen České  

společnosti ornitologické
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Žáci Tyršovky přišli na další využití 
respirátoru 

Přírodovědná praktika jsou povinně volitelným 
předmětem na ZŠ Tyršova již řadu let. 

Zadání bylo pro vybrané žáky osmých a de-
vátých ročníků vlastně velice jednoduché: „Tuto 
zakalenou vodu mi vyčistěte a použijte na to ja-
kou chcete metodu.“ Pro vaši lepší představu 
doplním, že vodovodní voda byla promíchána 
s  rozemletou křídou a  vlastně se tak jednalo  
o dvousložkovou suspenzi. 

Budete se divit, ale okamžitě zaznělo slovo 
FILTRACE. A budete se divit ještě jednou, pro-
tože skoro každý automaticky sáhl po roušce 
či respirátoru, čímž jsme si ukázali jejich další 
využití. Bylo to neuvěřitelné a samotný jsem to 
nečekal. Postup střídal postup, metoda metodu  
a  filtrační materiály se vystřídaly také několi-
krát. Rouška, respirátor, papír, utěrka, kapesník 

atd. To vše, dokud si každý nezvolil vhodný po-
stup, u  kterého už zůstal a  pak ho několikrát 
zopakoval. Dokonce došlo i na výrobu jednodu-
chých trychtýřů z PET lahví. Voda se začala po-
stupně odkalovat až zůstala opravdu jen skoro 
čistá a průhledná. 

Důležité ale je, že všichni žáci splnili v rámci 
svých možností i nápadů zadání, a tak si zaslou-
žili odměnu ve formě jedničky. Na úplném konci 
jsme si vše shrnuli a vysvětlili princip filtrace, 
její praktické využití při čištění vody, a  to ne-
jen pitné, ale třeba i v akvarijním filtru, či zcela 
prakticky např. při přípravě filtrované kávy. 

Marek Velechovský, ZŠ Tyršova
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praktika motivuje žáky 
k objevování, zkoumání 
a lásce k přírodě
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  Řádková inzerce 
• Pedagogické a speciálně pedagogické 
poradenství (pomoc ve škole i se školou, 
nápravy DYS - poruch, příprava na při-
jímačky, doučování, příprava předško-
láků), Mgr. R. Šedivá, tel.: 603 108 814, 
www.dyskonet.cz

• Koupím JAWA-ČZ motocykl, skútr, 
moped s  SPZ i  bez. Také díly i  nekom-
pletní vraky. Tel.: 777 589 258.

• Sběratel koupí LP GRAMOFONOVÉ 
DESKY, přijedu 721 442 860.

sýkora koňadra
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Obchodní řetězec nabízí široký sortiment produktů, který splňuje vysoké standardy kvality 
a  čerstvosti. Stejně důležitě dbá i  na  přístup k  udržitelnosti a  odpovědnému zacházení 
s přírodními zdroji. Nahlédněte s námi pod pokličku udržitelného sortimentu Kauflandu.

V Kauflandu Ví, že rozhodují činy

Bio produKty 
V sortimentu řetězce 
naleznete více než 530 
výrobků nesoucích logo BIO. 
Vyzkoušejte také produkty 
privátní značky K-Bio 
za příznivou cenu, bez barviv 
i umělých přísad a především 
v bio kvalitě. 

fairtrade
Spravedlivá cena a důstojné 
pracovní podmínky. To je 
cílem certifikace Fairtrade. 
Obchodní řetězec Kaufland 
nabízí více než stovku 
fairtradových produktů, 
mezi něž patří především 
čokoládové či kakaové 
produkty a také květiny.  
 

GotS
Biobavlna nikdy nezklame. 
Byla vypěstována bez použití 
pesticidů a za férových 
pracovních podmínek. A jak 
ji poznáte? Podle certifikace 
GOTS. V Kauflandu naleznete 
přes 500 produktů oblečení 
a bytového textilu s logem 
GOTS. 

udržitelný 
ryBoloV
Mořské ryby jsou bohatým 
zdrojem jódu a omega-3 
mastných kyselin a v našem 
jídelníčku by neměly chybět. 
I proto je nutné brát ohled 
na jejich dostatečné 
množství. V Kauflandu si 
můžete vybrat z více než 70 
rybích produktů s certifikací 
ASC či MSC, které garantují 
udržitelný rybolov. 

odpoVědnoSt 
za dřeVo, papír 
a KaKao
Přes 170 produktů 
v Kauflandu má certifikaci 
FSC. Ta garantuje, že 
nábytek, hračky a školní 
či hygienické produkty 
pocházejí z odpovědného 
lesního hospodářství.  
A až si budete vychutnávat 
například šálek kávy, 
všimněte si loga UTZ. Díky 
němu téměř 100 kávových, 
čajových a kakaových 
produktů z Kauflandu 
garantuje udržitelný  
původ surovin. 

VlaStní maSozáVod
Kaufland jako jediný 
obchodní řetězec v ČR má 
svůj vlastní masozávod 
v Modleticích. Má tak 
jedinečný dohled nad 
kvalitou a čerstvostí masa 
a nabízí vám jen to nejlepší. 

příSnější než  
normy eu
Kaufland dbá na kvalitu 
ovoce a zeleniny. Akceptuje 
maximálně 1/3 hodnoty 
reziduí pesticidů než 
stanovují normy Evropské 
Unie. Dodržování standardů 
aktivně prověřuje vlastními 
rozbory v certifikovaných 
laboratořích. 

VeGGie jede!
Rostlinná strava je trendy. 
Pro všechny její příznivce 
nabízí Kaufland za skvělou 
cenu širokou nabídku 
produktů privátní značky 
K-take it veggie, které 
jsou navíc nově klimaticky 
neutrální.

186x264_ok.indd   1 02/03/22   13:26
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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   11:22
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crossband  I  RICHARD NEDVĚD
ALCHYMIE  I  OHŇOSTROJ

www.petura-stavebniny.cz

28. 5. 2022
Pod hradbami Nymburk
vstup zdarma

PEŤURA STAVEBNINY
oslavte s námi
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so 9. 4. / 8.30 hodin / Moštárna (Tyršova 2/17)
TRŽÍČEK
Přijďte si užít předvelikonoční atmosféru a po-
dívat se na trhy, kde vám prodejci nabídnou 
občerstvení, dárkové a upomínkové předměty 
a další. Od 14 hodin vystoupí kapela Suchá vě-
tev. Pořádá Základní organizace českého za-
hrádkářského svazu Nymburk spolu s  Územ-
ním sdružením Nymburk.

so 9. 4. / 9–16 hodin / Modelové kolejiště  
(Drahelická 181)
VELIKONOČNÍ JÍZDA V MODELOVÉM 
KOLEJIŠTI 
Můžete si prohlédnout Modelové kolejiště 
a  děti nechat vyzkoušet různá řemesla. Děti 
si mohou vyrobit placku nebo zrcátko, vytočit 
svícen nebo vybarvit hliněný zápich, pro malé 
i  velké čtenáře zde bude Honza Řehounek se 
svými knížkami. Firma Štrúdelník zajistí mlsání 
pro děti i dospělé. Více na www.mknbk.cz.

út 12. 4. / 14.30–18 hodin / ZŠ Letců R. A. F.
VELIKONOČNÍ JARMARK
ZŠ Letců R. A. F. pořádá Velikonoční jarmark, 
kde na vás čekají výrobky žáků s velikonoční te-
matikou a samozřejmě občerstvení.

čt 21. 4. / 16.30 hodin / Poradna Včera  
v Obecním domě
FINANČNÍ POMOC STÁTU 
V SENIORSKÉM VĚKU A DLOUHODOBÉ 
PÉČI
Beseda s hostem: Lenkou Soběslavovou, DiS., 
vedoucí oddělení příspěvku na péči a dávek pro 
osoby se zdravotním postižením.

ne 24. 4. / 9 hodin / park Pod Hradbami
NYMBURSKÝ PŮLMARATON 
Osmý ročník běžeckých závodů. Registrace 
pouze online na www.nymburskypulmaraton.
cz. Více na straně 6.

PŘIPRAVUJEME:
ne 1. 5. / 14 hodin / Obecní dům
PRVOMÁJOVÁ VESELICE
Hudba, tanec a občerstvení.

pá 6. až ne 8. 5. / 10–17 hodin / Břeh Labe u Ša-
faříkova mlýna 
LODĚ NA LABI
Můžete se těšit na lodě různých velikostí, půj-
čování rychlých člunů, RC Truck show, řeme-
slné trhy, kreativní dílny, 20 boxerských utkání 
a mnohé další. Kompletní program a další in-
formace na www.pruhpolabi.cz nebo na FB: 
facebook.com/PRUH-Polabi.

Aktuálnost akcí sledujte na webu města v sekci 
Kultura a sport nebo v Kalendáriu akcí. 

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.

Kalendárium akcí

Klub 
důchodců
4. 4. po Volná zábava
6. 4. st Ženy co něco znamenají (Z. Straková)
11. 4. po Volná zábava
13. 4. st Velikonoční malování v klubu
18. 4. po Velikonoce – klub zavřeno
20. 4. st Bavíme se v klubu
25. 4. po Volná zábava
27. 4. st Čarodějnice v klubu
  Přidáte se k nám

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

Výbor Klubu důchodců

Výročí měsíce 
dubna

 X 435 let – 4. dubna 1587 zemřel Prokop Lu-
páč z  Hlaváčova (* 1530), humanista, básník, 
historik, autor řady českých historických spisů. 
V  letech 1561–1563 působil v Nymburce jako 
rektor školy.

 X 80 let – 4. dubna 1942 zahynul v koncen-
tračním táboře Osvětim Josef Štafl (* 1886), 
nymburský rodák, náčelník jednoty Sokol 
v Nymburce, náčelník Tyršovy župy.

 X 50 let – 4. dubna 1972 zemřela Anna Pol-
manová, rozená Preclíková (* 1895), učitelka, 
hudebnice, první česká dirigentka, sbormist-
ryně Hlaholu v letech 1920–1957.

 X 170 let – 15. dubna 1852 se narodil Josef 
Preclík († 1935), nymburský hudební pedagog 
a skladatel, městský kapelník. 

 X 105 let – 24. dubna 1917 se v  Nymburce 
narodil Jaroslav Čermák, pilot R. A. F. Zahynul 
4. června 1943 při cvičném letu v letounu Spit-
fire. Pohřben je v Tautonu ve Velké Británii.

 X 70 let – v roce 1952 byla na rohu Boleslav-
ské a  Zbožské ulice postavena budova měst-
ských lázní.

Jan Řehounek

Zimní olympiáda je za námi, Peking také tra-
dičně vítá i  paraolympioniky. Hry 24. Zimní 
olympiády nám i přes historicky nejpočetnější 
výpravu velké úspěchy nepřinesly a  jen díky 
dámám Ledecké a Sáblíkové jsme přivezli dva 
cenné kovy. Ostatní soutěže přinesly většinou 
propadák a  zklamání fanoušků, kterému pa-
trně „vévodí“ výkony hokejistů. Ti poprvé v his-
torii nepostoupili ani do čtvrtfinále turnaje. I do 
světa sportu zasahuje tragická situace kolem 
Ukrajiny, mnohé soutěže i jednotlivé zápasy se 
ruší, odkládají atd. Tak raději o sportu v Nym-
burce. Stále kralují na palubovkách extraligoví 
basketbalisté, kteří jak v  lize, tak i  v  Českém 
poháru obhajují mistrovské tituly. Klub také 
poskytl chvályhodnou podporu a zázemí ukra-
jinským basketbalistům BC Prometey z  Dně-
pru, kteří zde sehráli i zápasy Ligy mistrů.  Pilně 
se připravují fotbalisté Polabanu, kteří mají ne-
lehký úkol, tj. udržení se v Krajském přeboru. 
Soutěž startuje v  polovině března a  konsoli-
dované mužstvo po celkem vydařené přípravě 
rozhodně nic nevzdává. Své soutěže dohrávají 
úspěšní hokejisté Lva Nymburk, kteří v  ba-
rážovém souboji s  HC Žebrák bojují o  postup 
do Krajské ligy, pokračují stolní tenisté i volej-
balisté. Je chvályhodné, že se i přes různá or-
ganizační i  zdravotní úskalí stále daří sporto-
vání dětí a  mládeže. Zima pomalu končí, blíží 
se hlavní letní sezóna, kdy začínají soutěže at-
letů, tenistů. Na venkovní sportoviště přejdou 
také volejbalisté, basketbalisté, zejména pak 
mládež. Také vodáci na Labi nezahálí, a protože 
i tady je velká mládežnická základna, tak věřím, 
že se i tento začínající rok přes všechna úskalí, 
která ho provází, sportu v Nymburce bude da-
řit a potvrdí se pověst Nymburka jako města 
sportu. Jiří Urbánek

Sportovní 
okénko

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

apod. 

Tel.: 731 489 630

VYKOUPÍM 

Kamínkování 
v Lysé!
Máte rádi kamínkování? Pokud jste se s putov-
ními kamínky ještě nesetkali, možná se okolo 
sebe málo díváte. Malované kamínky můžete 
najít v  okolí památek, na turistických trasách 
a  dalších místech. Na zadní straně se podle 
PSČ dozvíte, odkud kamínek vycestoval. Ta-
kový kamínek můžete vyfotit a sdílet s číslem 
na sociálních sítích, ale hlavně si ho můžete 
vzít na další výlet a položit ho na novém místě! 
Na výstavě Regiony ČR od 21. – 24. 4. na děti 
i dospělé čeká dílna malování kamínků, kde si 
můžete takový kamínek sami vyrobit a vybavit 
se na další výlety.

Dále na lyském výstavišti můžete najít 
speciální soutěžní kameny s logem výstaviště, 
které ze spodu skrývají nápovědu, na kterém 
stánku získá výherce svou cenu!

A pozor! S malovaným kamínkem na téma 
některé z  našich výstav získáte vstup na vý-
stavu zdarma! Bohatý program obsahuje ces-
tovatelské přednášky, výstavy fotografií, vy-
stoupení, lokální delikatesy a  další soutěže. 
Samotná expozice vybaví každého zájemce 
velkou dávkou tipů a  doporučení na zajímavé 
výlety ze všech koutů ČR, ale i výběr z několika 
sousedních zemí.

Markéta Vyštejnova

Termíny nejen po 
celé léto a více než 15 
táborových zaměření!

Společná doprava z mnoha měst ČR

Výrazné slevy za včasné přihlášky!
Cena od 3 300 Kč
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Kino Sokol 
Nymburk
st 6. 4. / 19 hodin / 110 Kč
BETLÉMSKÉ SVĚTLO
NYMBURSKÉ KINO SE OTEVÍRÁ S  NOVÝMI 
POHODLNÝMI SEDAČKAMI! 
Přijďte si vychutnat nový komfort, navíc s no-
vým filmem tvůrčího tandemu Jana a Zdeňka 
Svěrákových. Aby toho nebylo málo, film 
uvede a  s  diváky bude besedovat režisér Jan 
Svěrák. Komedie s prvky magického realismu 
servíruje univerzální otázky lidského života 
s  nadsázkou a  humorem. Autogramiáda Jana 
Svěráka proběhne ve foyer kina od 18 hodin.
ČR / komedie / 99 min. / české znění / do 12 let 
nevhodný 

pá 8. 4. / 19 hodin / Foyer kina Sokol
VERNISÁŽ FOTOGRAFICKÉ VÝSTAVY 
"PROCITÁNÍ"
Čtyři mladí fotografové s  využitím (nejen) je-
jich oblíbeného média mapují a pro sebe si ob-
jevují nová místa, se kterými přicházejí do kon-
taktu. Výstava potrvá až do pátku 29. 4.

čt 14. 4. / 10 hodin / 70 Kč / Senior kino
MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST
Jak byste se chovali, kdybyste jeli ve vlaku, 
který nikdo neřídí? ČR / komedie / 102 min. / 
české znění / do 12 let nevhodný

čt 14. 4. / 19 hodin / 250 Kč předprodej a 320 Kč 
na místě / Koncert
KAREL PLÍHAL – RECITÁL
Koncert přední osobnosti českého folku, kyta-
risty, zpěváka, skladatele a textaře.

pá 15. 4. / 19 hodin / 150 Kč / Přednáška 
JAN RENDL: 10 000 KILOMETRŮ  
PO JIŽNÍ AMERICE
Náhradní termín za 19. 11. 2021. Zakoupené 
vstupenky zůstávají v  platnosti. Přednáška 
cestovatele, dobrodruha a  spisovatele Jana 
Rendla o cestě šesti zeměmi Jižní Ameriky.

st 20. 4. / 19 hodin / 100 Kč
ŠŤASTNY AŤ JSOU VŠECHNY BYTOSTI
Film zachycuje působení manželů Tomášo-
vých od druhé poloviny devadesátých let až do 
konce a přiblíží atmosféru setkání v zaplněném 
sále pražské Lucerny, kam se sjížděli lidé, aby 
v  tichém a  soustředěném pohroužení vnímali 
slova přinášející vnitřní klid a osvobození. ČR / 
dokument / 138 min. / české znění / přístupný

čt 21. 4. / 10 hodin / 70 Kč / Senior kino
V LÉTĚ TI ŘEKNU JAK SE MÁM 
Komedie, která mapuje životy party čtyřicát-
níků, kteří se kamarádí od dětství a dodnes se 
potkávají i s rodinami. Začínají se však objevo-
vat tajemství, která jejich životy navždy změní. 
ČR / komedie / 111 min. / české znění / do 12 let 
nevhodný

Všichni se už moc potřebujeme odreagovat, 
uvolnit se a k tomu odnepaměti slouží příjemná 
hudba a  nějaký ten dobrý mok. V  rámci pro-
dlouženého velikonočního týdne Nymburské 
kulturní centrum pro Vás pod hradbami při-
pravilo vinný košt z různých vinařských oblastí 
a k tomu se speciální várkou zeleného piva se 
přidal i  Nymburský pivovar. Nápojové stánky 
budou otevřeny už od 13 hodin a  v  15 hodin 
začne pohodová produkce cimbálové muziky 
Réva z  Napajedel. Na typické lidové nástroje 
zahraje nejen oblíbené tradiční lidové písničky, 
ale originálním způsobem také umí jazz, klasic-
kou hudbu, filmové melodie a dokonce i rock. 
Díky interpretační kvalitě se kapela prosadila 
nejen v  řadě rozhlasových a  televizních pro-
gramů, ale pravidelně koncertuje i  v  zahra-
ničí (Belgie, Holandsko, Německo, Francie, 
Dánsko). Ladislav Langr, NKC

Velikonoční 
muzicírování

u hradeb

PONDĚLÍ 18. DUBNA 
OD 15 HODIN 

STÁNKY S NÁPOJI JSOU OTEVŘENY
UŽ OD 13 HODIN

VSTUP VOLNÝ

pá 22. 4. / 19 hodin / 150 Kč předprodej a 180 Kč 
na místě / Koncert
ROXOR AKUSTICKY
Nymburská hard and heavy parta, která se 
znovu po letech zformovala v roce 2007 a od 
té doby aktivně koncertuje, se tentokrát před-
staví se speciálním akustickým setem.

so 23. 4. / 19.20 hodin / 150 Kč v předprodeji 
a 200 Kč na místě / Prezentace
XI. PECHA KUCHA NIGHT
Setkání a  prezentace tvořivých a  zajímavých 
lidí nejen z  regionu Nymburska. Přijďte oku-
sit specifickou atmosféru, poznat nové lidi 
a inspiraci. 

čt 28. 4. / 10 hodin / 70 Kč / Senior kino
HAUTE COUTURE
Když se Esther jednoho dne vrací z  práce, 
ukradne jí dívka Jade kabelku. Místo aby Es-
ther zavolala policii, rozhodne se v  Jade vi-
dět svou možnou nástupkyni u Diora. Stát se 
jednou z nejlepších švadlen není ale jednodu-
ché... Francie / drama / 101 min. / české znění / 
 přístupný 

so 30. 4. / 16 hodin / 110 Kč / Dětská akce
ODPOLEDNE S MIMI & LÍZOU
Odpolední akce pro děti v kině spojená se swa-
pem hraček, dětskou dílnou a  projekcí no-
vého filmu nymburské společnosti Maurfilm  
MIMI &LÍZA - ZAHRADA. 

Dejme věcem jestě šanci, ať neleží ne-
tknuté, ale slouží dál. Děti mohou přinést 
hračky, které nevyužívají, a najdou si jiné, které 
jim přinesou radost. Potěšíte děti i vaši peně-
ženku a ještě pomůžete přírodě. Swap a dětská 
dílna je od 14 hodin zdarma, filmová projekce 
od 16 hodin. 

Film pro nejmenší diváky MIMI & LÍZA – 
ZAHRADA o nejlepších kamarádkách, které se 
vzájemně učí toleranci a otevřenosti k celému 
světu. ČR / animovaný / 68 min. / české znění / 
přístupný 

DÁLE V KINĚ PŘIPRAVUJEME:
st 11. 5. / 19 hodin / Koncert / 
KAMIL STŘIHAVKA & THE LEADERS 
ACOUSTIC BAND 
Náhradní termín za 18. 11. 2021. Zakoupené 
vstupenky zůstávají v platnosti. 

Nymburské 
kulturní 
centrum
so 2. 4. / 9 hodin /sraz před kinem Sokol
UKLIĎME NYBURK 
V  rámci celostátní akce Ukliďme Česko spo-
lečná uklízecí procházka pro každého, komu 
není lhostejný nepořádek kolem nás.

po 4. 4. / 17 hodin / sraz před radnicí /  
vstup volný
ZA FOTOGRAFIEMI DO ULIC 
NYMBURKA
Druhý ročník plenérové výstavy fotografů 
nymburského regionu tentokrát na téma 
„Stromy rostou z  kořenů a  města z  tradice“. 
Místo vernisáže proběhne společná procházka 
s patnácti zastaveními.

út 5. 4. / 15 hodin / 50 Kč / Obecní dům
ČAS NA ČAJ
Setkání nejen pro seniory ve velkém sále Obec-
ního domu, k tanci a poslechu hraje Vrzavá Suzy.

po 18. 4. / 15 hodin / pod hradbami / vstup volný
VELIKONOČNÍ MUZICÍROVÁNÍ
Cimbálová muzika Réva doplněná vinným koš-
tem a nymburským zeleným pivem.

út 19. 4. /17 a 18.30 hodin / Obecní dům /  
pro předplatitele
CVIČÍME S FYZIOTERAPEUTEM
Zahájení pravidelného cvičení s  fyzioterapeu-
tem Mgr. Jiřím Lukavcem.

Připravujeme:
Ne 1. května /17 hodin / kostel Svatého Jiljí  
/ vstupné dobrovolné
POCTA BOHUSLAVU MATĚJI 
ČERNOHORSKÉMU 
Společný koncert nymburského pěveckého 
Hlaholu a semilského sboru Jizeran. 

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.

Velikonoční muzicírování se blíží
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Městská 
knihovna 
Nymburk

Nymburk. Do veřejného čtení se může zapojit 
každý příchozí. 

út 12. 4. / 17.30 hodin / 70 Kč
OPERACE ANTHROPOID A JEJÍ 
DŮSLEDKY V KONTEXTU  
ČESKÝCH DĚJIN
Vojenský historik a  ře-
ditel Památníku Lidice 
přijede s  přednáškou 
o vojenské operaci, která 
ovlivnila chod českých 
dějin. Akce protinacis-
tického odboje, na jejímž 
konci byl zlikvidován Re-
inhard Heydrich. Mohlo to všechno dopadnout 
i jinak? Jakou roli hrály náhody? A co všechno 
byly důsledky operace? Eduard Stehlík je au-
torem nebo spoluautorem dvou desítek mono-
grafií. Vloni mu vyšla kniha Češi proti Hitlerovi. 
Knižní rozhovor vedl novinář a dokumentarista 
Martin Brabec.

čt 21. 4. / 17.30 hodin / 70 Kč
MINIMALISMUS V KAŽDODENNÍM 
ŽIVOTĚ
Alvin Korčák 
Zajímá vás, jak vypadá minimalismus v každo-
denním životě? Kladete si otázku, co ho dělá 
tak populárním? Znamená „méně je více“ také 
menší dopad na životní prostředí a  planetu? 
Během přednášky se dozvíte užitečné tipy, jak 
snížit počet věcí, které máte ve svých domo-
vech, ale i  jak předcházet dalšímu hromadění. 
Pozvání do nymburské knihovny přijal autor 
blogu Minimalisticky.cz Alvin Korčák.

út 26. 4. / 17.30 hodin / vstup volný
JAK VYTÁHNOUT DĚTI VEN ANEB 
VÝLETY S TAJENKOU
beseda s fejsbukovou matkou Lucií Nachtigallovou 
S  Lucií (spisovatel-
kou, autorkou Deníku 
fejsbukové matky) se 
v  Nymburce můžete 
setkávat při akci Po-
hádkový les. Během 
besedy se dozvíte, 
jak motivovat děti, 
aby chtěly jít ven i  jak je na výletě zabavit. Už 
jste vyzkoušeli nějaký její výlet s tajenkou? Dva 
výlety pro vás totiž Lucie připravila ve spolu-
práci s Místním akčním plánem vzdělávání na 
Nymbursku, a to Po stopách Bohumila Hrabala 
legendárním Kerskem nebo Za mlýny, roha-
tými Gaskoňci a  rožďalovickými rybníky. Oba 
si zdarma můžete stáhnout na www.veldo.cz. 
Beseda se koná ve spolupráci s  MAP vzdělá-
vání na Nymbursku.

20. 3.–30. 4.  
ČTENÁŘSKÁ VÝZVA – DNY 
FRANKOFONIE
Čtěte frankofonní literaturu a  získejte malé 
i  velké odměny. Frankofonní svět slaví Den 
Frankofonie 20. března a  Městská knihovna 
Nymburk se rozhodla připojit k  oslavám čte-
nářskou výzvou. Ta je určena všem nadše-
ným čtenářům a  čtenářkám. Čtenářskou 
kartu s  přečtenými díly můžete odevzdá-
vat v knihovně do 30. dubna 2022. V pondělí  
9. května 2022 proběhne Rendez-vous čtenář-
ské výzvy Dnů Frankofonie 2022, kde budou 
všem účastníkům předány odměny. Lire. Rire. 
S’engager. Mgr. Renáta Trtíková.

Výstava
4. 4.–28. 4.
KRESLÍME A MALUJEME S RADOSTÍ
ZUŠ B. M. Černohorského Nymburk – Výběr 
z tvorby žáků.

Přednášky
pá 1. 4. / 9 hodin / vstup volný 
MĚSTSKÉ ZÁSAHY 2022
Ateliér Plicka–Škrna, Fakulta architektury ČVUT
Veřejná prezentace semestrálních projektů 
studentů architektury. Ve spolupráci s  měst-
ským architektem bylo vybráno pět lokalit 
v centru Nymburka, které jsou zajímavé z hle-
diska doplnění stávající městské struktury 
o další využití: Kostelní náměstí, Kostelní ulice, 
Palackého třída, Pod Eliškou (mezi mostem 
a lávkou) a (Nové) městské říční lázně. Projekty 
budou prezentovány zástupcům nymburské 
radnice a zájemcům z řad veřejnosti. 

so 2. 4. / 10–14 hodin / 400 Kč
ZDOBENÍ KRASLIC – ŘEMESLNÝ KURZ 
PRO DOSPĚLÉ
lektorka: Markéta Bartáková
Kurz je vhodný pro začátečníky i pokročilé. Za-
jištěno bude náčiní i materiál. Během čtyřho-
dinového kurzu se účastníci seznámí se zdo-
bením kraslic špendlíkovou technikou a  ko-
tejškem – reliéfním zdobením a  batikováním 
kraslic. Markéta Bartáková se zdobením kras-
lic zabývá přes 40 let. Reprezentovala Českou 
republiku a vedla workshopy i v zahraničí. Po-
čet míst omezen. Přihlášky a další informace 
v knihovně. 

čt 7. 4. / 17.30 hodin / 70 Kč
PLANÉ ROSTLINY NA TALÍŘI
přednáška botaničky Jany Vlkové
Plané rostliny nepa-
tří jen do velikonoční 
nádivky. Jsou vítaným 
doplňkem jídelníčku 
zejména na jaře, kdy 
dokážou posílit imu-
nitu, dodat vitamíny, 
minerály a  další tělu 
prospěšné látky. Neobvyklé lupení, lahodné 
výhonky plevelů, ale i méně známé plané čes-
neky. To jsou přírodní dobroty, které představí 
Jana Vlková, gastronomická novinářka a  au-
torka blogu Kytky k  jídlu. Pokud nám bude 
dubnové počasí přát, přesuneme se do přírody.

po 11. 4. / 12–16 hodin / prostor před knihovnou 
NYMBURK ČTE BIBLI 
Bible byla v  minulosti úzce spojena s  nadějí, 
vzděláním a  morálními hodnotami našeho 
národa. O  Velikonocích si opět budeme při-
pomínat tyto hodnoty. Ve 12 hodin proběhne 
slavnostní zahájení před Městskou knihovnou 

Knihovna dětem
pá 1. 4. / 18 hodin
NOC S ANDERSENEM  
Děti mohou jednou za rok strávit 
v  knihovně noc plnou tajemství, 
her a zábavy. Čeká vás noc plná pohádkového 
dobrodružství, her i úkolů. Více informací a při-
hlášky v knihovně. 

út 5. 4. / 10 hodin / vstup volný
PTÁČATA / KNIHOHRÁTKY
O vývoji řeči dětí s klinickou logopedkou  
Michaelou Beznoskovou
Jedním ze stěžejních faktorů, které mohou 
ovlivnit vývoj řeči, jsou rodiče a  jejich přístup 
k dítěti. Každé dítě ve svém vývoji prochází ně-
kolika stádii, přičemž v každé etapě je vhodné 
přizpůsobit komunikaci jeho potřebám. 

po–čt 11–14. 4. 
VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ
Každý den od 11. do 14. dubna si během oteví-
rací doby dětského oddělení můžete přijít do 
knihovny vyrobit velikonoční dekoraci.

čt 7. 4. / 8 a 9 hodin / 30 Kč
BESEDA SE SPISOVATELKOU 
MICHAELOU FIŠAROVOU A HERCEM 
MIROSLAVEM REILEM 
Spisovatelka Michaela je zároveň učitelkou na 
základní škole, proto ve svých knihách pro děti 
zmiňuje aktuální témata. Úměrně věku je to 
například problematika zneužívání sociálních 
médií, šikana nebo domácí násilí. Miroslav Reil 
na besedách doprovází povídání spisovatelky 
svým školeným hlasem při předčítání a zároveň 
dramatizací ukázek. Děti aktivně zapojí do děje.

út 19. 4. / 9 a 10.30 hodin / 30 Kč
ODSUNUTÉ DĚTI 
beseda s Markem Tomanem a Janem Blažkem, 
autory knihy Odsunuté děti
Jaký to byl pocit být po skončení druhé světové 
války v Československu klukem či holkou ně-
mecké národnosti? Měli kam chodit do školy, 
co jíst, s čím si hrát? Báli se něčeho? Co si s se-
bou zabalili a s čím se naopak museli rozloučit? 
Pětice německých pamětníků vypráví o  svém 
odsunu z  Československa. Jejich příběhy oží-
vají v komiksové formě.

Pobočka
út 5. 4. / 16 hodin / 70 Kč
POUTNÍK ČESKÝM STŘEDOHOŘÍM 
Přijďte na přednášku Jiřího Svobody, autora 
nové knihy Poutník Českým středohořím aneb 
Jak jsem potkal lidi, kameny, kytky a  jiné zá-
zraky. Přesvědčte se, že v této krajině je stále 
co objevovat.

út a čt 12. a 14. 4. 
VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ
V úterý a ve čtvrtek 12. a 14. dubna, během ote-
vírací doby pobočky, si můžete přijít vyrobit ve-
likonoční dekoraci.

Připravujeme
út 3. 5. / 17.30 hodin
PĚSTUJEME POKOJOVÉ ROSTLINY
Přednáška lektorky a autorky knihy Pokojovky 
pro zdraví na talíři Jolany Šopové.

Bližší informace o našich službách a akcích na-
jdete na: www.knihovna-nbk.cz. Případně nás 
kontaktujte 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

pá 1. 4. / 19 hodin / 250 Kč / Malá scéna
APRÍLOVÝ KONCERT CROSSBAND + 
HOST KONECKONCŮ
Koncert na malé scéně.

ne 3. 4. / 100 Kč / Malá scéna
POLABSKÉ OBLASTNÍ KOLO PORTY
Začátek akce bude upřesněn dle počtu přihlá-
šených soutěžících! Více informací o  akci na 
webových stránkách divadla a  www.porta-
-festival.cz.

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 5O let na hu-
dební scéně.

so 9. 4. / 14.30 hodin / 100 Kč
O ZÁMKU POD ZÁMKEM
Premiéra pohádky, ve které vystupují děti z di-
vadelní školičky.

po 11. 4. / 19 hodin / 460 Kč
K3/ ÚVĚR
Do finančních záležitostí nikdy nezatahujte 
ženu, v  nejlepším případě skončíte bez stře-
chy nad hlavou. Ředitel banky Gregorio má 
skvělý život, lukrativní místo a  krásnou ženu. 

A  právě ve chvíli, kdy se cítí možná až příliš 
pevně v  sedle, objeví se nesolventní žadatel 

Hálkovo městské divadlo 
Nymburk

TIRÁŽ Nymburský zpravodaj – Informační měsíčník, periodický tisk územního samosprávního celku. Číslo 4/2022. Vychází 31. 3. 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: 11. 3. 2022. 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 
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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
/11. 4. /   /15. 4. /             /5. 5. /  Květen
/9. 5. /   /13. 5. /             /2. 6. /  Červen

TERMÍNY UZÁVĚREK ZPRAVODAJE A CENÍK INZERCE

INZERCE

ukáže, že tahle ulítlá spolubydlící je pro Sha-
ron tou nejlepší volbou. Dojemná komedie 
současné americké dramatičky, v níž se usedlá 
domácnost kdesi v zapadákově otřese v zákla-
dech. Produkce: Divadlo Ungelt. Hrají: Jitka 
Smutná a Alena Mihulová.

so 30. 4. / 14.30 hodin / 100 Kč 
O FINTIVÉM UPÍROVI
Sobotní pohádka pro děti. Produkce: Divadlo 
Nymburk. Hrají: Lukáš Toman Paclt, Kateřina 
Lajtkep, Pavel Procházka, Karel Pešek a další.

Dále připravujeme:

DÁMSKÁ JÍZDA2 
Předplatné 2 představení, v ceně je navíc 
sklenka vína!  Cena 950 Kč

Prodej od 1. 3. do 14. 8. 2022. Prodej před-
platného na pokladně divadla a  také on-line 
na www.divadlonymburk.cz! Pokud si zakou-
píte předplatné on-line, budeme vás po zakou-
pení kontaktovat ohledně doručení speciálních 
kartiček. Do e-mailu vám bude doručena vstu-
penka, která potvrzuje pouze zakoupení před-
platného. Pro vstup do sálu požadujeme před-
ložení námi zalaminované kartičky, která platí 
pro vstup na obě představení, a také poukázky 
na víno.

po 10. 10. / 19 hodin 
FRANKIE & JOHNNY
Hrají: Aleš Háma a Tereza Kostková
Krásný a  uvěřitelný příběh o  začátku jedné 
lásky… I když už máte za sebou kousek života 
a několik zklamání, pořád je naděje!

st 23. 11. / 19 hodin
TAK JÁ LETÍM!
Hraje: Anna Polívková.
Vše se dá přežít s  nadhledem, sebeironií 
a humorem.

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

PŘEHLED NÁHRADNÍCH TERMÍNŮ:
CHVÁLA BLÁZNOVSTVÍ – 12. 5. 2022, 
náhradní termín za 16. 12. 2020
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o úvěr Antonio. Gregorio mu žádost o úvěr ra-
zantně zamítne. Antonio je ale neodbytný a vy-
hrožuje mu, že když nedostane úvěr, svede mu 
ženu. Má totiž obrovské svůdcovské schop-
nosti a nikdy mu žádná neodolala. Gregorio mu 
úvěr nedá, ale raději zavolá své manželce, aby 
si dala na Antonia pozor. Jeho žena se rozčílí, 
že ji takhle ohrožuje kvůli nějakému směšnému 
úvěru, a  nekompromisně ho vyhodí z  domu. 
Gregorio chce svou ženu zpět, ale neví, jak to 
udělat. Aby svou ženu opět okouzlil, musel by 
mít nějaké svůdcovské schopnosti, ty ale nikdy 
neměl. A tak musí chtě nechtě požádat o po-
moc zkušeného svůdníka Antonia. Pomůže An-
tonio svést zoufalému Gregoriovi jeho ženu? 
Dostane požadovaný úvěr? A kdo nad kým na-
konec zvítězí? 
Produkce: JT Promotion. Hrají: Filip Blažek 
a Martin Zounar.

út 19. 4. / 19 hodin / 300 Kč
SCREAMERS
Travesti show s názvem Obludárium.

po 25. 4. / 19 hodin / 150 Kč
PELÍŠKY - PREMIÉRA
Náhradní termín za 27. 3. 2020, 26. 10. 2020, 
24. 2. 2021 a 23. 11. 2021. 
Produkce: DS Hálek. Hrají: Jiří Vetešník, Iva 
Špinková, Saša Koukol, Iva Lucie Špinková, Ja-
kub Zeman a další.

út 26. 4. / 19 hodin / 150 Kč
PELÍŠKY - REPRÍZA
Náhradní termín za 4. 5. 2020, 27. 10. 2020, 
25. 2. 2021 a 24. 11. 2021. 
Produkce: DS Hálek. Hrají: Jiří Vetešník, Iva 
Špinková, Saša Koukol, Iva Lucie Špinková, Ja-
kub Zeman a další.

čt 28. 4. / 19 hodin / 520 Kč
A/ PŘÍTELKYNĚ 
„Rozvedená padesátnice hledá spolubydlící ve 
stejném věku – čistotnou, spolehlivou neku-
řačku. Zn: Klidný podzim života." Robyn je sice 
také padesátnice, jinak ale nesplňuje ani jeden 
ze zmíněných požadavků. Přesto se nakonec 
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