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Vážení čtenáři,
máme za sebou téměř dva roky, kdy jste o ZUŠ 
B. M. Černohorského Nymburk slýchali velice 
málo. Rušili jsme jeden koncert za druhým 
a učili distančně. Mnozí si zřejmě ani nedove-
dou představit, jak obtížné je distančně vyučo-
vat umělecké obory, např. hru na hudební ná-
stroj. Za toto patří všem pedagogům upřímný 
dík. I v tomto nelehkém období se v naší škole 
děly velké věci. Po 10 letech se podařilo zís-
kat nemalé finanční prostředky od zřizova-
tele, kterým je Středočeský kraj. Budova školy 
má nyní o jedno patro více. Práce probíhaly za 
provozu školy a  právě omezení prezenční vý-
uky nám paradoxně pomohlo stavbu realizo-
vat. Nebylo to pro nás jednoduché, ale dnes 
můžeme využívat nové, velmi krásné učebny 
včetně zcela zrekonstruovaného sociálního za-
řízení v celé budově.

V  letošním roce opět obohatíme kulturní 
život v  Nymburce našimi veřejnými akcemi, 
které nám v předchozím období tolik chyběly. 
Pro nás i  pro žáky je nesmírně důležité, aby-
chom své umění mohli předávat dál, tedy vám 
občanům města a blízkého okolí.

Zveme vás na koncert ke Dni matek, který 
se koná 3. května od 17 hod. v  kapli sv. Jana 
Nepomuckého. 

V  rámci celostátního happeningu  
ZUŠ OPEN 2022 připravujeme do Hálkova di-
vadla koncert žáků spojený s výstavkou prací 
žáků výtvarného oboru. Koncert nese pro sou-
časnou dobu příznačný název „Když mluví 
múzy, měly by mlčet zbraně“ a  uskuteční se 
25. května, začátek v 18 hodin. 

V pátek 27. května se můžete těšit na tra-
diční „Taneční kaleidoskop“ žáků tanečního 
oboru, který se vám představí od 18 hodin tak-
též v Hálkově divadle.

V koncertním sále školy se koná řada tříd-
ních a  absolventských vystoupení, na které 
jste zváni prostřednictvím pedagogů. 

Jsme velmi rádi, že kulturní život opět 
ožívá a my se můžeme s vámi na našich akcích 
setkávat. 

Nechme tedy promlouvat múzy a  věřme, 
že zbraně budou zase mlčet.

S přáním krásných kulturních zážitků
Věra Janišová, ředitelka 

ZUŠ B. M. Černohorského

Slovo  
úvodem

Investiční akce města spočívá ve výměně již 
nevyhovující alukrytové a  břidlicové střešní 
krytiny za jednotnou, klasickou pálenou tašku 
a pořízení nových okapních žlabů. Termín do-
končení prací je předpokládán do konce května. 
Oprava střechy a výměna okapních žlabů vyjde 
na necelých 10 milionů korun. 

Objekt školy vznikl v  roce 1881 a  od roku 
1982 spadá do městské památkové zóny. 

Je to v suchu. Základní 
škola Tyršova má novou 
střešní krytinu

„Opravou střechy školy jsme citlivě při-
stoupili k  historické budově v  centru města, 
kam patří pálená taška na rozdíl od plechu, 
který ze střechy zmizel. Zároveň přispíváme ke 
komfortu výuky více než šesti set žáků. Už nyní 
jim přeji, aby bylo v suchu také jejich letošní vy-
svědčení,“ řekl ke stavební akci starosta města 
Tomáš Mach. Oprava věžičky na budově ZŠ Tyr-
šova bude řešena v souvislosti s fasádou v příš-
tím rozpočtovém období.

Jedná se o  další letošní velkou inves-
tici z  rozpočtu města do škol, například vedle 
stavby nové učebny přírodních věd na Základní 
škole Letců R. A. F. 

Olga Vendlová

Zásadní a  finální rozhodnutí k  převzetí nym-
burského zimního stadionu do majetku města 
udělali zastupitelé na svém dubnovém  jednání 
(13. 4. 2022). Schválením tohoto kroku vyvr-
cholilo mnohaleté úsilí radnice o převzetí sta-
dionu. Nelehké cestě předcházel odkup a sce-
lení pozemků pod stadionem, studie připravená 
pro projektovou dokumentaci na rekonstrukci, 
dlouhá jednání o převodu do vlastnictví města 
či téměř 60 milionů korun, které město při-
spělo od roku 2004 na provoz, údržbu a opravy 
tohoto sportovního zařízení.

Současný majitel stadionu HC Nymburský 
Lev, z. s., souhlasí, za určitých podmínek dal-
šího fungování, s  převodem zimního stadionu 
pod město. Předmětem všech jednání bylo 

Město převezme zimní stadion 

Pracovní ruch na 
školní střeše vrcholí

Další etapou bude řešení 
špatného stavu stadionu

především vyvážit požadavky klubu a  zájem 
města. Podmínky převodu objektu projednalo 
a jednomyslně schválilo zastupitelstvo města.

„Chtěl bych poděkovat zastupitelům za 
podpoření tohoto návrhu. Byli jsme první, kdo 
byl ochoten jednat o převzetí zimního stadionu. 
Přestože bylo od počátku jasné, že to nebude 
snadná cesta, jsem rád že jsme se dostali do cíle 
a  provoz na ledové ploše zůstane zachován,“ 
shrnul místostarosta Bořek Černý. 

Vedení města si uvědomuje důležitost sta-
dionu pro obyvatele, děti, sportovce i kluby, což 
je patrné z dlouhodobého přispívání na provoz 
a údržbu. Další etapou tedy bude řešení špat-
ného stavu stadionu, který by dříve či později 
mohl vést k uzavření sportovního objektu. Je již 
připravena studie jako podklad pro zadání pro-
jektové dokumentace na rekonstrukci. Projek-
tovou dokumentaci však může objednat pouze 
vlastník objektu.

Petr Černohous
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Pátek 27. května 2022 
od 9 do 12 hodin na radnici

Pátky se starostou 

Zaznělo jasné ano stavbě 
nového bazénu

Na svém zasedání 13. dubna schválili zastupi-
telé města nadpoloviční většinou přijetí úvěru 
na stavbu nového krytého bazénu v Nymburce 
u zimního stadionu. Projekt stavby bazénu již 
získal stavební povolení. Město má zpracovaný 
rozpočet na celou akci a  kompletní projekto-
vou dokumentaci. Přijetí úvěru je pro Nymburk 
skutečně mimořádnou událostí, která posouvá 
sny k realitě, a tedy k zahájení výstavby nového 
plaveckého bazénu. 

„Po 30 letech diskusí, slibů a  jednání 
ohledně nymburského bazénu si dovoluji říci, 
že tentokrát je Nymburk opravdu nejblíže to-
muto snu. Děkuji všem zastupitelům, kteří hla-
sovali o přijetí úvěru, a tím i o jednom z nejdůle-
žitějších kroků. Úvěr ve výši 380 milionů korun 
je sice velký závazek, ale soustavně sledujeme 
i vyhlášení dotačních programů, které bychom 
mohli využít,“ zhodnotil starosta Tomáš Mach.

Nymburk je dlouhodobě ekonomicky 
v  dobré kondici. Aktuálně je bez výrazného 
úvěrového zatížení. Poslední větší úvěr, který 
se váže k  nemocnici, bude doplacen v  roce 
2024. Přitom průměr příjmů do městského roz-
počtu činí za poslední 4 roky kolem 393 milionů 

Projekt stavby bazénu 
má stavební povolení  
a nově vyřešené  
i financování 

korun. Strop bezpečné zadluženosti je letos pro 
Nymburk 600 mil. korun. S  ohledem na tato 
fakta zastupitelé rozhodli o  uzavření smlouvy 
o přijetí úvěru od České spořitelny a schválení 
investiční akce Bazén Nymburk – novostavba 
krytého bazénu. 

Projekt je již připraven, město má k  dis-
pozici kompletní projektovou dokumentaci, 
stavební povolení i  rozpočet celé akce. Kromě 
samotné novostavby bazénu je v  ní zahrnuto 
i  parkoviště, komunikace, přeložky sítí a  další 
položky. Předpokládaná celková cena byla pro-
jekční kanceláří vyčíslena na 385 milionů korun 
bez DPH. Novostavba samotného bazénu je 
projektově oceněna na 289 milionů korun bez 
DPH, parkoviště (kapacitně dostačující i  pro 
zimní stadion) a  komunikace na 68 milionů 
korun, veřejné osvětlení 4,2 milionu, sadové 
úpravy 3,8 milionu korun atd.

Zastupitelé města na mimořádném zase-
dání schválili třinácti hlasy zadávací dokumen-
taci nadlimitní veřejné zakázky v užším řízení na 
stavební práce s  maximální nepřekročitelnou 
cenou 390 mil. Kč bez DPH a zároveň uložili vy-
hlášení této veřejné zakázky. Výběr zhotovitele 
probíhá formou dvoukolového zadávacího ří-
zení, kdy v prvním kole dojde k výběru potenci-
onálních dodavatelů na základě prokázání jejich 
kvalifikace a ve druhém kole budou tito doda-
vatelé vyzváni k předložení nabídek. 

Další informace a  vizualizace najdete na 
webu města, v sekci Projekty města.
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Mosty přes Velké 
a Malé Valy se 
dočkají obnovy

Kino Sokol Nymburk má nové sedačky
Mostky v ulici U Katovny byly shledány v  tak 
špatném stavu, že  je zapotřebí demolice a poté 
výstavba nových mostních objektů. Aby byly 
procházky a sportování poblíž Labe bezpečné. 
V  současné době již probíhá výběrové řízení 
a město hledá zhotovitele. Předpokládané ná-
klady jsou necelých šest milionů korun, jedná 
se o jednu z velkých investic letošního roku, na 
které pamatuje rozpočet města. ove

Dosavadní koženkové sloužily v  kině od roku 
1975. Ty nové jsou součástí úprav kina po-
dle studie architektky Marcely Steinbachové. 
Město tak zahájilo první ze tří etap renovace 
kina, která začala právě výměnou sedaček, re-
pasí dřevěné podlahy i  odhalením a  renovací 
dřevěného zábradlí balkonů.

Sedačky byly minulý měsíc "mimořádně" 
předány místostarostkou Stanislavou Tichou 
při filmu: Mimořádná událost. Následoval re-
citál Karla Plíhala. 

Petr Černohous
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Setkání s občany  
v ulicích

1)  28. dubna – CENTRUM
  sraz před radnicí

2)  12. května – HABEŠ 
 sraz před hl. nádražím

3)  26. května – ZÁLABÍ
 sraz u nové lávky

4)  9. červen  
 VŠECHLAPSKÝ VRCH 
 sraz na hřišti

5)  16. červen – DRAHELICE 
 sraz Hostinec U Huličků

6)  8. září – SÍDLIŠTĚ 
 sraz na hřišti (ul. Jurije Gagarina) 

7)  15. září – JANKOVICE
 sraz u Jednoty

Plán setkání 2022 

Promluvte si  
s vedením města

Vždy ve čtvrtek od 17h
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Technické služby 
informují
Technické služby se v měsíci květnu budou vě-
novat sekání trávy na ploše zhruba padesát 
hektarů. Posekání travnatých ploch v  celém 
městě zabere cca 5 týdnů. Rovněž začala zá-
livka stromů a  rostlin, kterou zajišťují pracov-
níci TS dvěma komunálními vozy typu Multi-
kára s nástavbou na vodu. Dále se věnují úpra-
vám záhonů a hubení plevele, jak chemicky, tak 
ekologicky, ve vybraných lokalitách. Proběhlo 
osázení květináčů  umístěných na náměstí. Na 
základě pokynu od zřizovatele TS namontovaly 
zastávku v  ulici Letců R. A. F. I  nadále pokra-
čuje strojní blokové čištění a čištění dešťových 
vpustí města. TS vybudovaly parkovací stání 
pro invalidy v ulici Petra Bezruče před poštou. 
Na Zbožské ulici  instalovaly dvě lavičky.

V  ulicích města jste mohli vidět při práci 
průmyslový aku vysavač, který je pomocní-
kem při sběru drobného odpadu a nedopalků. 
O denních aktivitách se dozvíte na webu TS.

Martin Netolický, ředitel TS

Nakoupili korálky, vyrábí náramky v  ukrajin-
ských barvách a prodávají je známým osobně 
i neznámým na sociální síti. Žáci páté třídy Zá-
kladní školy Letců R. A. F. Vojta a Natálka tak 
utržili 3 800 korun, které předali ukrajinským 
dětem v adaptačních skupinách při jejich škole. 
A prodej dále pokračuje. Spontánní dětská ini-
ciativa nezůstala bez povšimnutí a  poděko-
vání. Místostarostka Stanislava Tichá ocenila 
oba žáky diplomem za inspirativní čin a malým 
dárkem. Slova díků a chvály zazněla také od ře-
ditele školy Jiřího Cabrnocha a potlesk od spo-
lužáků. Vojta s  Natálkou děti obdarovali ještě 
plnými školními taškami, které jim osobně do-
nesli. Peníze využijí v  ukrajinských skupinách 
na dovybavení sportovními potřebami a možná 
prý dětem také osladí život zmrzlinou.

Olga Vendlová

Vedení města 
ocenilo dva 
páťáky za pomoc 
ukrajinským 
dětem

Nymburk pomáhá lidem 
prchajícím před válkou

„Krátce po zahájení válečného konfliktu se 
město Nymburk rozhodlo aktivně pomáhat. Ve 
spolupráci s odborem informatiky jsme připra-
vili formulář pro nabídku a  poptávku pomoci. 
Na odboru školství, kultury a památkové péče 
následně kolegyně pracují na tom, aby poža-
davky propojily s nabídkou. V rámci úřadu ale 
pomáhají i  další – musím určitě poděkovat 
odborům správy městského majetku a  soci-
álních věcí. Zapojilo se hlavně velké množství 
Nymburáků a taková vlna solidarity mne velmi 
překvapila a potěšila,“ popsala místostarostka 
Stanislava Tichá.

Začátkem dubna jsme díky formuláři zpro-
středkovali ubytování pro 63 ukrajinských 
uprchlíků (29 dospělých, převážně matek  
a 34 dětí), a to nejen v Nymburce, ale  i v okol-
ních obcích (například Krchleby, Stratov, Ostrá). 
Dále jsme odbavili 214 nabídek a  požadavků, 
šlo hlavně o materiální pomoc, nabídku práce, 
dobrovolnickou činnost, hlídání dětí, dovoz 
materiálu, odvoz lidí, pomoc s  nákupy a  také 
s překlady. 

„Mimo standardní poptávky jsme řešili od-
voz ukrajinské maminky z nymburské porodnice 

Většina z nás s napětím 
sleduje zprávy 
z Ukrajiny. Řada občanů 
i podnikatelů přispěla 
konkrétní pomocí. Za to 
všem patří veliký dík!

či zprostředkování lékařské péče. Také se na 
nás obracejí ukrajinští uprchlíci osobně na od-
boru školství, kultury a památkové péče a přes 
Linku pomoci, kterou má zmiňovaný odbor na 
starosti. Pracovnice pomáhaly s  přihláškami 
na střední školy, vyplňováním různých formu-
lářů, orientací v  Nymburce, rozesílaly infor-
mace o  příspěvcích na solidární domácnost 
ubytovatelům, podávaly informace o volnoča-
sových aktivitách, jazykových kurzech, řešily 
umisťování dětí do adaptačních skupin či radily 
ukrajinským svatebčanům. S žádostí o pomoc 
a radu se na nás obracejí nejen okolní obce, ale 
i  obce vzdálenější. Spolupráce funguje s  Farní 
charitou Nymburk, s KACPU Kutná Hora, s OS-
PODem, se všemi nymburskými školami či Cen-
trem pro všechny,“ vypočítala místostarostka 
Stanislava Tichá, která se sama do pomoci 
velmi aktivně zapojila.

V Nymburce již nyní fungují adaptační sku-
piny – v dětské skupině při ZŠ Letců R. A. F. je  
26 dětí, dalších 9 dětí bylo zařazeno přímo do 
tříd 2. stupně. Ve skupině při ZŠ Komenského 
je 23 dětí a tři děti byly zařazeny přímo do tříd. 
Třetí adaptační skupinu bude mít na starosti  
ZŠ Tyršova a  měla by začít fungovat od  
2. května. Ve skupině, kterou zřídilo Centrum 
pro všechny a  je určena dětem od  2 do 6 let, 
bylo v  polovině dubna zapsáno 22 dětí. Na 
prázdniny pak připravujeme intenzivní jazykové 
kurzy pro děti od 14 do 18 let.

Ve spolupráci s řediteli škol město rozhodlo 
o  konání mimořádných zápisů do základních 
a mateřských škol, ty se uskuteční 20. června 
od 14 do 18 hodin v Obecním domě.

Markéta Tomčíková

Zleva: Vojta s Natálkou, ředitel školy Jiří Cabrnoch  
a místostarostka města Stanislava Tichá
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Vzhledem k  pandemii se v  minulém ani v  le-
tošním školním roce neuskutečnil vánoční jar-
mark, a  proto se žáci se svými učiteli s  chutí 
pustili do příprav prvního velikonočního. Pro-
běhl před školou v úterý 12. dubna. Návštěvníci 
si mohli odnést domů rozmanitou velikonoční 
výzdobu, v dílničkách si ji mohli i vlastnoručně 
vyrobit, občerstvit se sladkostmi, klobáskou, 
zapít džusem, plnoletí pivem či svařáčkem. Vý-
těžek bude použit na odměny pro děti. Kromě 
stánků plných rozmanitých výrobků žáků byl 
připraven i  zábavný program. Jako inspirace 
posloužily tři britské velikonoční tradice – hle-
dání vajec, velikonoční kloboučky a závody ka-
čenek. V  našem podání se změnily v  maňás-
kové divadlo, kde vyvrcholením bylo vylíhnutí 

Na Rafce se konal  
Velikonoční jarmark

kuřete z  nenalezeného vejce. Na památku si 
návštěvníci mohli odnést vlastnoručně ozdo-
bený Easter bonnet - neboli klobouček. Na-
konec si zasoutěžili s  kačenkami na vodě, do 
kterých foukali brčky. Všechna stanoviště 
měla velký úspěch. Stejně jako vystoupení ma-
žoretek. Aprílové počasí se umoudřilo a  pod-
trhlo pohodovou jarní atmosféru blížících se 
Velikonoc.  Milena Zahrádková

Sluníčko a teplo místo 
mrazu a sněhu. Tradiční 
vánoční vystřídal první 
velikonoční jarmark 
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Město=Galerie 
2022 – pojďte 
s námi změnit 
Nymburk  
v galerii!

Město vypsalo veřejnou zakázku na opravu Pa-
lackého třídy. Jedná se o další krok ke zlepšení 
stavu a vzhledu nymburské nákupní třídy. Pro-
jekt opravy Palackého třídy zohledňuje závěry 
průzkumů, které předcházely vzniku studie 
z roku 2018. Její koncept byl pro další rozpra-
cování a  realizaci odmítnut ze strany památ-
kové péče i architekta města. V rámci přípravy 
projektu oprav se podařilo vypořádat s  větši-
nou připomínek, které v průzkumech zazněly.  

„Prvním a  nejméně radostným krokem je 
odstranění dožívajících 28 kusů kulovitých 
třešní, jejich kácení se uskutečnilo začátkem 
dubna, tedy v období vegetačního klidu, tento 
krok nebylo možno déle odkládat. Na něko-
lik měsíců máme možnost vidět Palackého 
třídu tak, jak vypadala ještě v polovině minu-
lého století. Nově bude na podzim vysazeno  
38 akátů kultivaru Bessoniana, které již známe 
z  náměstí a  z  ulice Na Rejdišti. Stromy vysa-
zené na podzim lépe prospívají a jejich pořízení 
je finačně méně náročné,“ vysvětlila místosta-
rostka města Stanislava Tichá. 

Živičné povrchy chodníků budou odstra-
něny a  nahrazeny žulovou mozaikou skláda-
nou do řádků. Zvolený mobiliář koresponduje 
s  památkovou péčí odsouhlaseným litinovým 
mobiliářem, použitým v  historickém centru 
města. Litinové mříže s  logem města desig-
nově navazují na ty, které jsou použity na Ná-
městí Přemyslovců. 

Palackého třída se dočká dlážděných 
chodníků a nových stromů
Město hledá zhotovitele 
na opravu své obchodní 
tepny

„Stavební úpravy povedou ke zklidnění 
dopravy. Stávající tři přechody v  ulici budou 
nahrazeny takzvanými místy pro přecházení. 
Tak bude možné ulici přecházet v  libovol-
ném místě, aby chodec neporušoval předpisy 
při přecházení ulice mimo stávající přechody  
a 50 m od nich. Na začátku a na konci ulice je 
navrženo místo pro přecházení s  vysazenými 
nástupními plochami, které zkracují místo pro 
přecházení na 5,5 m z původních 9 m. Obruby 
vytažené proti směru jízdy nahradí stávající 
šrafované stíny pro zamezení parkování před 
místem pro přecházení,“ popsal místostarosta 
Bořek Černý. 

Místa pro přecházení budou díky použité 
dlažbě vytvářet dojem zvýšeného retardéru. 
Další dvě místa, která umožňují přecházení 
přes snížené obruby, budou u stávajících pře-
chodů u  ulice Vodárenská (mezi čp. 121 a  čp. 
47) a  nově u  uličky ke kostelu (mezi čp.117 
a čp.51). Tímto krokem se celkově zlepší pro-
pustnost ulice a úbytek parkovacích míst bude 
při navrhované úpravě minimální.

Radnice vyslyšela požadavky občanů 
ohledně obousměrného provozu cyklistů. 
Nově projedete na kole od křižovatky u Slávie 
až na náměstí. Olga Vendlová

Po loňském úspěchu připravujeme i letos street 
art festival Město=Galerie. Koncem srpna tak 
Nymburk přivítá známé i méně známé umělce, 
kteří mimo jiné vytvoří několik velkoformáto-
vých obrazů tzv. murals. Nyní hledáme vhodné 
plochy. Pokud chcete část své všední nemovi-
tosti změnit v umělecké dílo, napište do konce 
května na skolstvi@meu-nbk.cz, nebo volejte 
606 608 445. 

Více o projektu naleznete na www.mesto-
galerie.cz a hlavně na stěně základní školy ZŠ 
Komenského, na výměníku pod železničním 
mostem, u zimního stadionu, na výměníku ve 
Zbožské, pod sladovnou a na hřišti u hasičárny.  

Markéta Tomčíková

Víte, že znak 
našeho města 
najdete  
u pramene Labe?
Nymburk se řadí mezi 26 významných měst, 
kterými tato řeka protéká. Proto u  jejího pra-
mene najdete i znak našeho města. Správa Kr-
konošského národního parku (KRNAP) bude 
všechny mozaiky opravovat a nymburští radní 
schválili příspěvek na tuto akci. Provedena 
bude i úprava nepřesností, které jistě na vyob-
razení i sami odhalíte. Pokud jste ještě nezažili 
krásný výšlap k prameni Labe, budiž tento pří-
spěvek i tipem na výlet po stopách Nymburka 
daleko za jeho hranicemi.  ove
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Nymburk si připomíná herce  
a režiséra Miroslava Macháčka

Město Nymburk je v ši-
roké veřejnosti pře-
devším vnímáno jako 
město Bohumila Hra-
bala, byť se tento velký 
spisovatel v  Nymburce 
ani nenarodil. V  histo-
rii města se ale obje-
vuje řada významných 

osobností, které se tady buď narodily, nebo 
část života v  Nymburce strávily. Na přední 
místo mezi významnými, slavnými rodáky pa-
tří skvělý divadelní a filmový herec a uznávaný 
režisér Miroslav Macháček (+ 17. února 1991). 

Při příležitosti 90. výročí narození byla 
v místě jeho rodného domu odhalena pamětní 
deska. Při příležitosti 100. výročí, které připadá 
na 8. května 2022, bychom rádi Miroslava Ma-
cháčka představili ve vzpomínkách pamětníků 

jako originálního, ba až geniálního divadelníka, 
ale také jako angažovaného občana. Připravili 
jsme spoustu podnětných setkání, projekcí 
a v neposlední řadě i výstavu v Kině Sokol pod 
názvem „Z rodinného a pracovního alba Miro-
slava Macháčka“. Všechny akce jsou pro veřej-
nost zdarma. 

Připomeňme si jen, že oba jeho rodiče, ak-
tivní ochotníci, přivedli už dvouletého Miro-
slava na jeviště tehdejšího nymburského Hál-
kova divadla, kde vystupoval jako černoušek 
ve hře J. K. Tyla „Strakonický dudák“. Později 
se vyučil strojním zámečníkem a pracoval jako 
dělník nebo mechanik. V  roce 1945 nastoupil 
na obor herectví Státní konzervatoře v  Praze. 
Přes angažmá v Pardubicích, Městských diva-
dlech pražských a v Českých Budějovicích za-
kotvil v  roce 1959 jako režisér v Národním di-
vadle. Vytvořil tady řadu skvělých inscenací, 
z nichž Naši furianti z roku 1979 jsou stále po-
važovány za jeden z vrcholů českého pováleč-
ného divadla. 

Program oslav trvá celý týden a bude jistě 
důstojnou vzpomínkou na velkou nymburskou 
osobnost. Ladislav Langr, NKC

Sté výročí narození této 
osobnosti připadá na  
8. května 2022

Fo
to

 ©
 K

ar
el

 M
ei

st
er

Fo
to

 ©
 P

et
r Č

er
no

ho
us

strana 5

AKTUALITY



Úkolem MAPu  je propojovat školy, rodiče, ne-
ziskové organizace, zřizovatele a  další, kteří 
mají v  rukou nitky k  vytváření podmínek pro 
výchovu a  vzdělávání šťastných, spokojených 
dětí. MAP, jehož druhá etapa (MAP II) skončila 
k prosinci 2021, má za tímto účelem na kontě 
od zahájení činnosti v roce 2016 vypracovaný 
systém funkčních podpůrných opatření. Dob-
rou zprávou je, že tento nezanikne, ale bude 
pokračovat v rámci MAP III, byť s omezenými 
finančními prostředky. 

Pravidelný čtenář Nymburského zpravo-
daje si jistě vzpomene na články informující 
o  Inspirativních kavárnách pro širokou veřej-
nost v Hálkově divadle, kde do křesla pro hosty 
usedaly co měsíc zajímavé osobnosti z nejrůz-
nějších oblastí odborného, kulturního i  poli-
tického světa, aby přisypaly ze svého měšce 
zlaťák do truhlice věnované výchově a vzdělá-
vání předškoláků i  dětí školou povinných. Za 
všechny připomeňme dětského psychologa 
Václava Mertina, spisovatele a  „profesionál-
ního provokatéra“ Boba Kartouze, doktorku 
Kateřinu Cajthamlovou, neurologa Jana Mar-
tina Stránského, novinářku Petru Procház-
kovou, ex-ministra školství Roberta Plagu či 
emeritního profesora UK Martina Hilského. 

Pozornému čtenáři Nymburského zpravo-
daje určitě neunikly zprávy o konání Inspirativ-
ních letních škol pro učitele, o podpoře školních 
nápadů v  rámci akce „Chceme zlepšit místo, 
kde žijeme“ (Jen kolik z nás se vyfotografovalo 

V  lednovém čísle zpravodaje byl publikován 
článek "Palackého třída: Obchodní tepna, která 
potřebuje změnu“. Palackého třída si zcela jistě 
zaslouží rekonstrukci. Pro vytvoření účelného 
řešení je potřeba, jak je v článku správně uve-
deno, zkoordinovat požadavky dotčených od-
borů a  dalších odborníků. Zastavím se u  té-
matu dopravy.

Pro co nejefektivnější zohlednění jednotli-
vých dopravních funkcí (parkování, zásobování 
obchodů, obousměrná cyklistická doprava, 
bezpečný pěší provoz) je nejvhodnější praco-
vat s celou šíří uličního prostoru.

Architekt města v článku uvádí „Musíme si 
uvědomit, že je potřeba pracovat na koncepč-
ním řešení dalšího vývoje celé Palackého třídy, 
protože ta nekončí ulicí Na Příkopě, ale pokra-
čuje až k nádraží.“ Dopravní význam Palackého 

MAP: Sázka na kvalitní 
vzdělávání aneb Jedeme dál!

Palackého třída a její dopravní řešení

pod street art malbou 
Křídel andělů na oprýs-
kané zdi sousedící se ZŠ 
Tyršova!) nebo o  Kufru 
knih putujícím po pr-
vostupňových třídách 
základek, aby podpořil 
zájem dětí z  Nymbur-
ska o čtení knih, stejně 
jako originální formát 

„Nymburk čte dětem aneb Čtení je trefa“, do 
něhož se zapojila řada významných nymbur-
ských osobností. MAP II dával o  sobě vědět 
i  v  podivně zamrzlém čase pandemie koron 
a covidů. A zdaleka nejsme u konce s výčtem 
mapáckých činností.

Realizační tým stojí od ledna letošního 
roku na prahu třetí etapy, neboť byl na dva 
roky schválen MAP III. Navzdory limitujícímu 
rozpočtu se již nyní rýsují zajímavé aktivity, 
které ocení jak učitelé, tak rodiče. Jim i široké 
veřejnosti můžeme slíbit již nyní atraktivní re-
gionální hru, s pomocí jejíchž pracovních listů 
budou moci školy i rodiny objevovat s dětmi po 
vzoru televizní Toulavé kamery nečekaná za-
jímavá místa, oproti Toulavce ovšem v našem 
nejbližším okolí. Školy v  ORP Nymburk nepo-
chybně uvítají možnost výpůjček špičkových 
didaktických a  metodických pomůcek, které 
nejsou běžně finančně dostupné. Díky spolu-
práci s Městskou knihovnou Nymburk se usku-
teční i  několik Inspirativních kaváren, o  první 
z  nich se dočtete v  samostatném článku. Ak-
tivní učitelé se dál budou scházet na půdě pra-
covních skupin, pro ředitele základních i mateř-
ských škol jsou naplánována společná setkání, 
to vše za účelem sdílení poznatků a zkušeností. 
O to totiž v projektu MAP běží především. 

Věříme, že budeme moci i nadále přinášet 
laskavému čtenáři pozitivní a inspirující zprávy 
z oblasti vzdělávání našich dětí. Zprávy o tom, 
že děláme v rámci našich možností maximum 
pro to, aby se pokud možno všechny cítily ve 
školce a ve škole dobře.

Ivana Šmejdová

Místní akční plán 
vzdělávání (MAP) 
na Nymbursku je 
synonymem pro 
podporu a rozvoj 
vzdělávání v našem 
regionu

Je nám ctí představit 
vám Čtenáře roku 2021
Letos naše knihovna vybírala čtenáře nejvěr-
nějšího. Čtenářkou roku 2021 se tak stala Zu-
zana Aghová, která do knihovny chodí přes  
30 let. Zůstala nám věrná i v době pandemie, 
kdy jsme měli otevřené jen výdejní okénko. 
Zuzka přečte za rok kolem stovky knížek, což 
jsou minimálně 2 knížky týdně. Kromě toho, že 
je Zuzka velká čtenářka, je to taky parťák naší 
knihovny. V  knihovně se objevuje několikrát 
týdně, což je při jejím pracovním vytížení pro-
stě neuvěřitelné. Pravidelně ji můžete potkávat 
téměř na všech našich akcích, vždycky s úsmě-
vem a dobře naladěnou. 

A  to, že jsme Zuzce předávali ocenění při 
přednášce známého pedagoga a  spisovatele 
Marka Hermana,  je více než symbolické, Zuzka 
se totiž nejen profesně věnuje dětem a  jejich 
ochraně. Zuzka je prostě žena s  velkým srd-
cem. Letošní ocenění je v  těch nejlepších ru-
kou. Zuzko, gratulujeme a  děkujeme, že jsi 
s námi. Marie Lebdušková 

Knihovna 
představila 
čtenářku roku 

třídy se však v jednotlivých úsecích značně liší. 
Není proto možné pro celou Palackého třídu 
od náměstí až k  nádraží provést koncepčně 
jednotné řešení, které zároveň bude v  celém 
úseku dobře dopravně funkční.

Zcela pochopitelné je, že místní obchodníci 
nestojí o  přílišné omezení dopravy. Omezení 
dopravy nenavrhuje ani rozpracovaná studie  
z  roku 2018 a  parkování nabízí ve dvou vari-
antách. V článku ve zpravodaji je naopak zmí-
něno budoucí vymístění aut. Proti sobě pak jde 
i kritika úbytku části parkovacích míst ve studii  
a v článku uvedené navržení nového přechodu 
pro chodce. Vznik nového přechodu totiž rov-
něž ubírá parkovací místa.

V  článku je stávající stav chodníků hod-
nocen jako havarijní. Stav zcela jistě není bez 
vad, v žádném případě se však nejedná o stav 

havarijní. Havarijní stav totiž znamená tech-
nicky nefunkční stav s nulovou životností. Paní 
místostarostka v článku uvádí „Nechystáme se 
udělat nic, co by zabránilo dalším krokům, co 
by Palackého třídu „zakonzervovalo“. Dojde-li 
však „pouze“ k rekonstrukci chodníků, značně 
se tím omezí smysluplně pracovat s celou šíří 
uličního prostoru, aniž by se do již rekonstruo-
vaných chodníků znovu zasahovalo.

V  článku je pak zcela zavádějícím způ-
sobem dávána do souvislostí tranzitní úloha 
ulice s  výstavbou nového mostu přes Labe. 
Nový most přes Labe je pro zklidnění dopravy 
v centru skutečně nezbytný, na provoz v před-
mětném úseku Palackého třídy však nemá vliv. 

Na řešení Palackého třídy je nepochybně 
potřeba pracovat a hledat přijatelné řešení pro 
všechny. Toho lze dosáhnout odbornou diskusí 
nad řešením tohoto veřejného prostoru.

Marek Mejzr
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Již od začátku školního roku 2021/2022 se 
žáci ŽŠ a MŠ Nymburk Tyršova mohou potká-
vat na chodbách, ale i ve třídách během výuky, 
s  věčně nadšeným a  veselým velkým černým 
psem. Jde totiž o  oficiálního canisterapeu-
tického psa Edieho, který pomáhá dětem se 
spoustou věcí.

Toto velké plemeno se správně jmenuje flat 
coated retriever a vzniklo v 19. století v Anglii 
jako lovecké plemeno. Do jeho blízkého příbu-
zenstva patří další retrívři, kteří se taktéž často 
používají jako terapeutičtí či asistenční psi. 
Typická barva flatů, jak se jeho dlouhý název 
plemene zkracuje, je buď černá nebo hnědá. 
A  jedná se o  vyslovené dobráky s  přátelskou 
a milou povahou, což vám potvrdí celá komu-
nita chovatelů tohoto plemene po celém světě.

Náš „školní pes“ Edie poctivě trénoval na 
canisterapeutické zkoušky, tedy na zkoušky, 
které prokážou jeho schopnosti jako terapeu-
tického psa, jenž pomáhá např. v nemocnicích, 
školách či domovech seniorů. A  protože jsme 
u zkoušek uspěli oba – jak pes, tak já jako jeho 
psovod, stal se z nás oficiální canisterapeutický 
tým pracující pod záštitou organizace „Tam, 
kde zvířata pomáhají“.

Edie svou přítomností zlepšuje náladu 
a působí opravdu léčivě. Děti ve škole se s ním 
mohou pomazlit, pohladit ho, vyvenčit nebo 
mu hodit míček. Tím se mimo jiné učí pozitiv-
nímu a hlavně správnému chování ke zvířatům.

Jsem moc ráda, že díky tomu může i nadále 
roznášet po škole radost a dobrou náladu nejen 
žákům, ale i zaměstnancům školy.

Kristýna Velechovská
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Na ZŠ Letců R. A. F. 
se konal sportovní 
den mládeže s TAJV
Již 3. ročník soutěže Sportovní den mládeže se 
konal v tělocvičně ZŠ R. A. F. Jednalo se o se-
mifinálové kolo z celkového počtu 250 turnajů 
v ČR. Vybraných 50 žáků se utkalo ve fotbale, 
florbale, házené, frisbee a tenise. 

Z vítězství se nakonec zaslouženě radovali 
Marek Přibyl, Jan Čížek a Elizabeth Filikarová. 
Finalisté semifinálového turnaje v  Nymburce 
získali odměny, sponzorské ceny a vstupenku 
na závěrečný celorepublikový turnaj, Ná-
rodní finále. Na tomto turnaji budou postupu-
jící hráči reprezentovat základní školu, Město 
Nymburk a  Středočeský kraj. Vítěz převezme 
putovní pohár TAJV od ministra školství, mlá-
deže a tělovýchovy Petra Gazdíka.

Jan Váňa,  
organizátor soutěže TAJV

Pes na Tyršovce? 
Proč ne...

Za svůj Dofebufetík 
získaly cenu Lady Luisy 
Abrahams

V Senátu Parlamentu ČR byly oceněny 
studentky nymburského gymnázia

Pod záštitou prvního místopředsedy senátu Ji-
řího Růžičky se v březnu konalo Forum nefor-
málního vzdělávání. Součástí fóra byly i  čtyři 
workshopy, které představovaly úspěšné pro-
jekty neformálního vzdělávání. Jedním z  nich 
byl i Dofebufetík studentek z našeho gymnázia.

Děvčata  v dvacetiminutové prezentaci se-
známila své posluchače z řad učitelů, ředitelů 
a koordinátorů DofE (Mezinárodní cena vévody 
z  Edinburghu) působících na různých školách 
v  České republice se s  vým projektem, který 
spočívá v  prodeji doma upečených výrobků 
spolužákům a  veřejnosti. Utržené peníze jsou 
pak využity k různým dobročinným účelům. 

Vyvrcholením celého programu bylo ve-
černí slavnostní předávání Ceny Lady Luisy 
Abrahams.

Cena byla předávána ve čtyřech katego- 
riích, díky projektu Dofebufetík Cenu pro osob-
nosti mezi vedoucími DofE získala Vladimíra 
Martínková. Cenu jí předávala paní Helena 
Felix (dcera lady Luisy Abrahams) a  pan Jiří 

Růžička. Děvčatům z  Dofebufetíku na závěr 
celého programu předal  Speciální Cenu Lady 
Luisy Abrahams pan Jiří Drahoš.

„Chtěla bych všem děvčatům (Tereza Ho-
lečková, Adéla Drahokoupilová, Eva Sloupová, 
Eliška Šafrová, Kačka Pokorná, Péťa Kamení-
ková, Kája Šustrová, Justýna Andrlová, Ema 
Lojková, Adéla Havlinová) poděkovat a pobla-
hopřát k  zaslouženému ocenění jejich skvělé 
a záslužné práce v DofE,“ říká paní učitelka Vla-
dimíra Martínková.

Gymnázium Bohumila Hrabala

Podařilo se jim 
naplnit trvanlivými 
potravinami a drogerií 
šest krabic

Studenti zdrávky uspořádali sbírku 
potravin pro Respondeo

Sbírku potravin a  drogistického zboží pro or-
ganizaci Respondeo uspořádali v  posledním 
březnovém týdnu studenti a  učitelé nymbur-
ské Střední zdravotnické školy a VOŠ zdravot-
nické. Šest plných krabic poté pracovníci Re-
spondea rozváželi rodinám v těžké životní situ-
aci na Nymbursku.

„Jako škola podporujeme u  žáků a  stu-
dentů snahu a  potřebu pomáhat ostatním. 
Snažíme se pomáhat všem, kteří nás osloví 
nebo pomoc potřebují, ať jsou to senioři, po-
stižené děti, děti ze ZŠ, jejichž rodiče nemají na 
zaplacení obědů, nebo v současné době uprch-
líci z Ukrajiny,“ říká paní učitelka Štěpánka Žá-
ková, která měla na „zdrávce“ organizaci sbírky 
na starost. Podotkla také, že se do akce zapojili 
i žáci a zaměstnanci, kteří nemají peněz nazbyt, 
což ji velmi příjemně potěšilo.

„Sbírka byla zaměřená na rodiny s  dětmi 
a já mám velkou radost, že se studentům a uči-
telům povedlo nasbírat potraviny, které tyto 
rodiny skutečně potřebují. Velmi ocenily napří-
klad pleny nebo dětské příkrmy, které nepatří 
zrovna k levným záležitostem,” podotýká Irena 
Kešnerová, která programy zaměřené na práci 
s rodinami v Respondeu vede. 

Věci a potraviny putovaly do rodin, které se 
nacházejí v těžké životní situaci, a Respondeo 
jim poskytuje prostřednictvím programů „Pří-
padová práce s  rodinami v  okrese Nymburk“ 
komplexní podporu a pomoc. Pomáhá rodinám 
vytipovaným sociálním odborem s  konkrét-
ními problémy, zprostředkovává kontakt a ko-
munikaci s úřady a institucemi, dle potřeby ro-
diče do institucí doprovází, pomáhá ohledně 
bydlení nebo finanční situace. Rovněž pomáhá 
s  péčí o  děti, s  výchovnými problémy, komu-
nikací v  rodině, se školními povinnostmi dětí 
a  důležitou formu podpory představuje právě 
také potravinová pomoc.

Jolana Boháčková
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www.petura-stavebniny.cz + program pro děti

28. 5. 2022
Pod hradbami Nymburk
ZAČÍNÁME OD 13 HOD
vstup zdarma

alchymie
Kapela, o které ještě uslyšíte!

crossband
Kdo je neslyšel,  jako by ani 
nebydlel v okolí Nymburka!

v Čechách!
PEŤURA STAVEBNINY

oslavte s námi
richard Nedvěd

Kouzelník a komik,
který je známý také 

jako král trapnomagie! 

Kouzelník a komik,
který je známý také 

jako král trapnomagie! 
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AKTUALITY

Městská policie se v rámci svých preventivních 
aktivit rozhodla zapojit do projektu REVOLU-
TION TRAIN, který je zaměřen na primární pro-
tidrogovou prevenci, a zprostředkovala příjezd 
unikátního vlaku do našeho města. 

Šest stříbrných obrněných vagónů skrývá 
4 kinosály, 8 interaktivních místností a v nich 
příběh, jak snadné je propadnout drogám a jak 
těžké je se závislosti zbavit.

Vlak zastaví ve vlakové stanici Nymburk – 
město v úterý 10. května 2022.

Cílem vlakového programu REVOLUTION 
TRAIN je prostřednictvím zapojení lidských 
smyslů zapůsobit na návštěvníka a  inspiro-
vat jej k pozitivním životním volbám. Jsou zde 
představeny mechanismy, kterými drogová 
závislost vzniká až do důsledků, jež v životě zá-
vislého čekají. Díky zapojení do reálného pří-
běhu, emotivním situacím a  interaktivnímu 
přístupu dokáže program zaujmout a dát pro-
stor k  přemýšlení nad nebezpečím legálních 
i nelegálních drog.

REVOLUTION 
TRAIN 
v Nymburce

Program trvá 90 minut a  je určen jak pro 
školní skupinky (od 12 do 17 let), tak i  pro ši-
rokou veřejnost (od 10 let). Vítáni jsou i rodiče, 
protože náznaky užívání drog se objevují již 
u  dětí ve velmi nízkém věku. Rodiče si závis-
losti u dítěte dlouho nemusí všimnout.  

Dopolední program je rezervován pro 
osmáky a  deváťáky nymburských základních 
škol. Odpoledne je otevřeno pro širokou veřej-
nost od 15.30 do 18 hodin. Program začíná kaž- 
dých 20 minut. Vstup bude díky městu Nym-
burk po celou dobu zdarma.

Vlak byl již ve více než 185 městech Česka, 
Slovenska a Německa a projekt navštívilo přes 
185 tisíc lidí.

REVOLUTION TRAIN dlouhodobě podpo-
ruje Národní protidrogová centrála. Podporu 
a  záštitu projektu udělili policejní prezident 
PČR, Ministerstvo vnitra a ministr zdravotnic-
tví ČR. Velkou podporou jsou pozitivní reakce 
dětí a pedagogů, kteří se programu zúčastnili.

Vlakem budou provádět proškolení stráž-
níci městské policie, kteří zvou veřejnost k ne-
všednímu zážitku.

Simona Lazarová

Unikátní vlak zaměřený 
na protidrogovou 
prevenci přijede do 
Nymburka

Rádio Patriot spojuje dohromady několik růz-
ných kalendářů a na svém webu nabízí ucelený 
přehled o kulturním dění na Nymbursku a Ko-
línsku. Na záložce Akce v Polabí jsou soustře-
děny programy kin, divadel, kulturních domů 
i  jednorázové kulturní a společenské akce po-
řádané jednotlivými městy a  obcemi. Stejně 
tak jsou v  kalendáři akce v  režii soukromých 
pořadatelů. Celý kalendář je postaven na ote-
vřené aplikaci Google, proto jej také stovky uži-
vatelů mají přímo ve svém mobilním telefonu. 

Dluhová poradna Člověka v tísni, o. p. s. , sídlí 
na Palackého třídě č. p. 223 ve čtvrtém patře. 
Je otevřená v pondělí a ve středu od 10 do 16 
hodin. Doporučujeme objednat termín, ale je 
možné přijít i bez objednání. Telefonický kon-
takt: 778 448 157 nebo 739 320 341.

Dluhová poradna 
zahájila svůj 
provoz

REKLAMA NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH 
PRO MALÉ PODNIKATELE
Čtvrtek 5. května od 17 hodin v přednáškovém 
sále Podnikatelského inkubátoru Nymburk.
 
Miniseminář je zaměřený na reklamu pro 
malé a  lokální firmy na Facebooku a Insta-
gramu. Jaký volit obsah pro sociální sítě 
malých firem? Jak může reklama pomoci  
k získání nových zákazníků? Nejen tyto, ale 
i další otázky budou zodpovězeny na mini-
semináři včetně praktických příkladů. 

Miniseminář povede Kristýna Kunčarová, 
specialistka na digitální média, online mar-
keting a reklamu, která pracovala pro české 
i světové firmy (Pandora, BMW, seznam.cz 
a další).

Nenechte si ujít další ze skvělých minisemi-
nářů a přijďte se něco dozvědět. Více info na 
www.inkubator-nymburk.eu 

Miniseminář

Vážení čtenáři, pro zamýšlenou opravu obřadní 
síně nymburského krematoria hledáme dobové 
fotografie. Zajímají nás především snímky, 
které byly pořízeny v  období od třicátých do  
sedmdesátých let minulého století. Pokud 
máte ve svém archivu fotografii ze smutečního 
obřadu (z interiéru či z exteriéru), prosíme o za-
slání její kopie na e-mail skolstvi@meu-nbk.cz, 
případně přineste snímek do Turistického in-
formačního centra, kde si ho naskenujeme 
a hned vám ho vrátíme.

Markéta Tomčíková

Výzva – 
hledáme fotky 
interiéru 
krematoria

Přidání kalendáře do svého mobilního za-
řízení uživatel provede jednoduše tak, že do 
svého google kalendáře, který je automaticky 
nedílnou součástí všech operačních systémů 
Android, přidá nový s  názvem Rádio Patriot. 
Poté se mu data v  kalendáři sama aktualizují 
a má tak okamžitý přehled, co se právě v jeho 
okolí děje. Kalendář v  mobilním telefonu má 
navíc tu výhodu, že v něm můžete vyhledávat. 
Když tedy máte třeba chuť zajít na konkrétní 
film, kalendář vám vypíše kina, kde tento titul 
právě hrají. 

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  reprízou 
o víkendu. Veškeré informace najdete na www.
radiopatriot.cz Josef Podolák

  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.

• Nabízím PRONÁJEM vlastní GARÁŽE, 
Nymburk Tyršova ul. Osobní jednání 
tel.: 775 328 177.

Dluhová poradna poskytuje následující služby:
 Z pomoc při sestavení osobního/rodinného 

 rozpočtu
 Z pomoc při vyjednávání s věřiteli 
 Z obrana v exekuci
 Z insolvenční návrh – zpracování podkladů, 

 sepsání, podání návrhu k soudu
 Z zastupování u soudu
 Z řešení spotřebitelských sporů
 Z vymáhání dlužného výživného
 Z poskytování kurzů finanční gramotnosti.

Tým spolu Člověk v tísni

Ucelený přehled 
o kulturních 
akcích v jednom 
kalendáři
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NAVÍC!
20 000 Kč + 

STAŇ SE HLAVOU TÝMU

BUĎ TEAMLEADER
NÁSTUPNÍ MZDA

33 000 Kč
s pravidelnými měsíčními příplatky

nástupní bonus

800 44 66 55 www.chcidomagny.cz

NYMBURK
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čt 5. až ne 8. 5. / 10–17 hodin / Břeh Labe u Šafa-
říkova mlýna 
LODĚ NA LABI 
Tradiční akce na Labi. Můžete se těšit na lodě 
různých velikostí, půjčování rychlých člunů, 
RC Truck show, řemeslné trhy, kreativní 
dílny, 20 boxerských utkání a mnohé další. 
Kompletní program a další informace 
naleznete na www.pruhpolabi.cz nebo na 
facebooku: facebook.com/PRUH-Polabi.

so 7. 5. / 9.30 hodin – zahájení / Pivovar 
Nymburk
POSTŘIŽINSKÝ CYKLOOTVÍRÁK
Cyklo-společenská akce pro všechny 
milovníky cyklistiky a zlatavého moku. Více 
informací na www.cyklootvirak.cz.

po 9. 5. / 17–19 hodin / EnglishExtra School (Ko-
menského 1254)
MARSHMALLOW PARTY V JAZYKOVÉ 
ŠKOLIČCE ENGLISHEXTRA
Uvažujete o angličtině pro své děti? Přijďte 
si prohlédnout naši jazykovou školu, kde 
probíhají kurzy pro děti i dospělé již několik 
let. Vyzkoušíte si s námi svoji angličtinu, 
seznámíte se s našimi lektory. Studenti si pro 
vás připravili spoustu zajímavých jazykových 
her a chybět nebudou ani sladké odměny. 
Angličtina vás bude bavit. Více informací 
naleznete na www.englishextra1.webnode.cz.

út 10. 5. / 14–16 hodin / Turistické informační 
centrum Nymburk
AUTOGRAMIÁDA HONZY ŘEHOUNKA 
NOVÉ KNIHY
Autogramiáda nových knih: Barevným 
Pozdvičinskem a Nymburský písař Dominik.

so 14. 5. / 13.30 hodin / ZDARMA / Park Pod 
Hradbami
MAJÁLES NYMBURK 2022
Studentský parlament Gymnázia Bohumila 
Hrabala v Nymburce pořádá k oslavě svátku 
všech studentů nymburský Majáles.

Kalendárium akcí

Klub důchodců
2. 5. po Volná zábava
4. 5. st Ženy co něco znamenají –
  pokračování (Z. Straková)
9. 5. po Volná zábava
11. 5. st Moderní Nymburk (P. Fojtík)
16. 5. po Volná zábava
18. 5. st Co říkají hvězdy (Čenovský)
23. 5. po Volná zábava
25. 5. st Hlava není počítač, ale… Jak využí-
vat při trénování paměti moderní technologie
Od 13 hodin v Městské knihovně Nymburk
30. 5. po Volná zábava

Otevřeno po–st 13–16 hodin. Cvičení 
13.15–13.45 hodin. Přednášky od 13.45 hodin.
Sledujte vývěsní skříňku – vlakové zájezdy. 
Změna programu vyhrazena. 

Výbor Klubu důchodců

Výročí měsíce
 X 65 let – 1. května 1957 zahájil svoji činnost 

Uzlový klub ROH (později Závodní klub dopravy 
a spojů, Kulturní dům železničářů, Dům kultury 
železničářů ROH). Zanikl k 1. lednu 1991.

 X 220 let – 2. května 1802 zemřel Josef Kra-
molín (* 1730), nymburský rodák, významný 
barokní malíř. Pro Nymburk vytvořil iluzivní ol-
tář v jižní lodi kostela sv. Jiljí.

 X 130 let – 3. května 1892 se narodil Jaro 
Beran († 1962), malíř, pedagog, ředitel galerie 
v  Liberci. V  době 2. světové války žil v  Nym-
burce, vyučoval kreslení, vytvořil řadu kreseb 
a grafik s nymburskou tématikou.

 X 100 let – 8. května 1922 se v  Nymburce 
narodil Miroslav Macháček († 1991), divadelní 
režisér a  filmový herec. V  roce 1998 mu bylo 
in memoriam uděleno Čestné občanství města 
Nymburka.

 X 85 let – 30. května 1937 byla na domě  
č. p. 172 v  Tyršově ulici odhalena pamětní 
deska Otakaru Theerovi. Jan Řehounek

Probíhá jarní část sportovních soutěží, boj 
o záchranu v krajském přeboru se příliš nedaří 
fotbalistům Polabanu. Domácí porážkou v ba-
ráži o postup s Žebrákem také skončila sezona  
hokejistům, jejichž mužstvo mělo v  rozhodu-
jících momentech příliš úzký hráčský kádr. 
Jarní počasí je relativně příjemné, a tak se na 
tenisových kurtech na Rémě připravuje vše 
na zahájení letošní antukové sezony. Nym-
burk přihlašuje celkem pět smíšených druž-
stev, A družstvo startuje v KP 1. tř., B družstvo 
postoupilo do KP 2. tř., své soutěže rozehrají 
také mládežníci čili dorost a  starší a  mladší 
žáci.  Soutěže pomalu končí šachistům, kteří 
po ligové účasti uspořádali také 9. 4. zajíma-
vou simultánku, stolním tenistům, volejbalis-
tům, kde sledujeme především úspěchy mlá-
deže. Chlapci i děvčata uspěli v krajských sou-
těžích, prosadili se i v českém poháru. Stejné 
datum mělo také mistrovství ČR v  silovém 
trojboji, které proběhlo za velkého zájmu star-
tujících ve všech kategoriích po celou sobotu 
v  kongresové hale SC Nymburk. Tento sport 
(orig.powerlifting) má v  našem městě tradici 
i  silné postavení nejen sportovní ale i  trenér-
sko-funkcionářské. Vrcholí extraliga basketba-
listů, kteří vstupují do play-off z prvního místa, 
a  tak všichni věříme v  obhajobu dlouhé řady 
mistrovských titulů. Atleti zahájili letní sezonu  
Během lipovou alejí, připraven na 24. dubna 
je i Nymburský půlmaraton. Sportovci se pře-
souvají na venkovní sportoviště, vodáci brázdí 
Labe, a tak doufáme, že sport v našem městě 
bude nadále nejen populární, ale i úspěšný.

Jiří Urbánek

Sportovní 
okénko

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

apod. 

Tel.: 731 489 630

VYKOUPÍM 

“GREAT“

so 14. 5. / 10–20 hodin / ZDARMA / Špička
STREET FOOD FESTIVAL
Přijďte ochutnat moderní i nemoderní 
gastronomii a zažít, co je to street food. Těšit 
se můžete na mix chutí světových kuchyní ale 
i té české, dorazí i tolik oblíbené food trucky. 
K dobrému jídlu patří samozřejmě i skvělé 
víno či pivo z malých pivovarů. K sladkému 
zase jen ta nejlepší výběrová káva.

so 28. 5. / 13 hodin / ZDARMA / pod hradbami
STAVEBNINY PEŤURA 30 LET
Stavebniny Peťura Nymburk slaví 30 let 
existence. Vystoupí Chinaski, Crossband, 
Alchymie, kouzelník Richard Nedvěd.

PŘIPRAVUJEME:
st 1. 6. až út 7. 6. / Na hasičárně 
NYMBURSKÉ ŠAPITO 2022
Vystoupení známých hudebních skupin. 
Vstupenky v předprodeji přes prodejní síť 
Ticketportal nebo na www.goout.net.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.

Výletní loď 
Blanice
Provoz zahájíme slavnostně v  rámci "Lodí na 
Labi" v neděli 8. 5. – první plavba do Poděbrad 
bude v 14.30 hodin. 

PLAVEBNÍ ŘÁD 2022
květen - pouze víkendy

červen / červenec / srpen  - každý den
září - pouze víkendy

Poděbrady             ➔             Nymburk             ➔             Poděbrady

11:00 12:00 13:00

13:30 14:30 15:30

16:00 17:00 18:00

•  Loď může být v čase pravidelných plaveb rezervována pro organizované skupiny. 
Info o těchto případech na www sekci „aktuálně“ či na telefonu 734 604 364.

•  Loď vyplouvá z Poděbrad pouze pokud je na palubě min. 5 cestujících

CENY PLAVEB
Jednosměrná plavba (hodina) Okružní plavba (2 hodiny)

Dospělý 200 Kč 350 Kč

Senior / student 150 Kč 280 Kč

Dítě / ZTP 100 Kč 160 Kč

Poplatek za převoz jízdního kola je 20,- Kč

Kontakt: tel.: 734 604 364 / www. polabinalodi.cz 
blanice@polabinalodi.cz /   Po_Labi_na_lodi
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Kino Sokol 
Nymburk
Aktuální program kina Sokol naleznete na webu 
NKC: www.kinonymburk.cz, na Facebooku kina. 

Další akce
út 10. 5. / 19 hodin / 120 Kč / dokument
JIZERSKÉ HORY
Po projekci beseda s režisérem Viktorem Kunou. 

st 11. 5. / 19 hodin / 350 Kč v předprodeji, 
450 Kč na místě / Koncert 
KAMIL STŘIHAVKA & THE LEADERS 
ACOUSTIC BAND

čt 12. 5. / 10 hodin / 70 Kč / Senior kino
BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Na motivy povídek  Zdeňka Svěráka. ČR / kome-
die / 99 min. / české znění / do 12 let nevhodný 

pá 13. 5. / 19 hodin / 200 Kč v předprodeji,  
230 Kč na místě / Cestovatelská přednáška
DOMINIKA NA CESTĚ JAPONSKEM
Aneb 9 531 kilometrů, 7 měsíců, 8 ostrovů, 
jedna motorka a jedna mladá slečna!

út 17. 5. / 19 hodin / vstupné dobrovolné 
HATE FREE STAGE: STAND-UP NIGHT
Vystoupí známí komici Jiří Jakima, Tigran Ho-
valkymian, Vojtěch Záveský alias Vojtaano.

čt 19. 5. / 10 hodin / 70 Kč / Senior kino
POSLEDNÍ ZÁVOD
ČR / drama / 95 min. / do 12 let nevhodný

čt 26. 5. / 10 hodin / 70 Kč / Senior kino
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2
ČR / komedie / 95 min. / do 12 let nevhodný 

V tomto roce uplynulo už 730 let od narození 
Elišky Přemyslovny a je dobré si připomenout, 
že nebýt odvahy někdejších nymburských kon-
šelů, možná by se nikdy nenarodil její syn Ka-
rel IV. a Eliška Přemyslovna by skončila v lep-
ším případě v klášteře, nebo v doživotním ža-
láři Jindřicha Korutanského. V  červnu 1310 
strávila budoucí královna měsíc pod ochranou 
Nymburka. Sama si o to, podle kronikáře, řekla 
těmito slovy: „Můj otec vám dal hradby, a proto 
žádám o vaši podporu.“ A právě pod nymbur-
skými hradbami proběhnou během nedělního 
odpoledne 15. května Nymburské historické 
slavnosti. Elišku Přemyslovnu doprovodí sku-
pina historického šermu Páni z Kolína, dobová 
hudba Querela, historický šerm Artus Bohe-
mia, dobové tance, sokolníci, kejklíři a žáci ZŠ 
Letců R. A. F. Nymburk. Ladislav Langr, NKC

Novinkou letošního 13. ročníku festivalu po-
řádaného přímo v  srdci Nymburka jsou dvě 
scény, které divákům nabídnou nepřetržitý hu-
dební zážitek. Hlavní (velká) scéna je tradičně 
pod vodárenskou věží a představí se zde  Po-
tokap ze Slaného, Přístav z Brna, Radim Flendr 
z Prahy, Lážo Plážo z Lysé nad Labem, jihočeská 
Epydemye a  program uzavře folková legenda 
Slávek Janoušek a  Kapela. Prostor pro ma-
lou scénu, kde vystoupí písničkáři, nabídl ro-
mantický dvůr truhlárny pana Kynčla. A  tady 
uslyšíte Evu Blondýnu Sukovou z  Rakovníka, 
Standu Haláčka ze Sadské, dva domácí nym-
burské interprety Davida Šitavance a  Jardu 
Kříže. Finále bude patřit brněnskému Pepovi 
Štrossovi se synem.

Ladislav Langr, NKC

Nymburské 
kulturní 
centrum
út 3. 5. / 14 hodin / 50 Kč / Obecní dům
ČAS NA ČAJ

út 10., 17., 24., 31. 5. / 17 a 18.30 hodin / pouze 
pro předplatitele / Obecní dům
CVIČÍME S FYZIOTERAPEUTEM
Pravidelné cvičení s fyzioterapeutem 
Mgr. Jiřím Lukavcem.

so 14. 5. / 19 hodin / vstupné dobrovolné / 
Chrám sv. Jiljí 
KONCERT K POCTĚ BOHUSLAVA 
MATĚJE ČERNOHORSKÉHO
Účinkují pěvecký sbor Choeur Montansier 
z  Versailles a  hostitelský domácí sbor Vox 
nymburgensis.

ne 15. 5. / 14–18 hodin / ZDARMA / Park Pod 
Hradbami
DEN ELIŠKY PŘEMYSLOVNY
První ročník nymburských historických 
slavností. 

Den Elišky 
Přemyslovny

Festival 
Ve stínu 
vodárenské 
věže se blíží

st 18. 5. / 19 hodin / 390 Kč a 420 Kč / Obecní 
dům
DVA NAHATÝ CHLAPI
Bláznivá francouzská komedie s  Martinem 
Zounarem, Martinou Randovou, Martinem 
Krausem a  Danielou Šinkorovou. Předpro-
dej vstupenek pouze přes předprodejní síť 
Ticketportal.

ne 22. 5. / 13–21 hodin / ZDARMA / Park u Vodá-
renské věže
VE STÍNU VODÁRENSKÉ VĚŽE
Již 13. ročník tradičního folkového festivalu 
s hlavní hvězdou Slávkem Janouškem.

PŘIPRAVUJEME:
pá 27. 5. až st 1. 6. / 
RADNICE DĚTEM
Tradiční akce s programem pro děti.

pá 3. 6. / Obecní dům
KOKOSY V KOKOSU ANEB 
V NYMBURCE JE HAVAJ
První skoro letní nymburský ples v  Obecním 
domě.

so 4. 6. / Park u Vodárenské věže
POLABSKÁ VONIČKA
Tradiční folklorní festival v  Parku u  Vodáren-
ské věže.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.

Týden s Miroslavem 
Macháčkem
po 2. až ne 8. 5. / ZDARMA

Program oslav:
po 2. 5. / 17.30 hodin / Foyer Kina Sokol 
Výstava – Z rodinného a pracovního alba Miro-
slava Macháčka.
po 2. 5. / 18 hodin / Kino Sokol / 
Projekce a beseda s herci Taťjanou Medveckou, 
Petrem Kostkou a ředitelem Národního divadla 
Janem Burianem. 
út 3. 5. / 18 hodin / Kino Sokol
Projekce a beseda s herečkou a  kostýmní vý-
tvarnicí Janou Břežkovou, partnerkou M. Ma-
cháčka, a vnukem režisérem Petrem Svojtkou. 
4. 5. / 18 hodin / Kino Sokol 
Projekce a beseda s Vilmou Cibulkovou a Kate-
řinou Macháčkovou (dcerou M. Macháčka). 
čt 5. 5. / 18 hodin / Kino Sokol
Projekce a beseda s herci Evelynou Steimaro-
vou a Václavem Vydrou. 
pá 6. 5. / 17 hodin / Městská knihovna 
Přednáška „Výjimečný zjev Miroslav Macháček“.
so 7. 5. / 19 hodin / Hálkovo městské divadlo
Komponovaný program scénického čtení 
a  hudby. Účinkují Kateřina Macháčková, Jana 
Paulová, Marek Vašut, klavírní improvizace Mi-
lan Svoboda. Režie Petr Svojtka. 
ne 8. 5. / 11.30 hodin / Městský hřbitov 
Pietní akt u hrobu Miroslava Macháčka.
ne 8. 5. / 14.30 hodin / Eliščina třída 2329
Křest knihy „Zápisky z  blázince II“ – Kateřina 
Macháčková připravila pokračování zápisků 
z pozůstalosti svého otce o životě, lidech, diva-
dle a filmu. Ukázky čte herec Jan Vlasák.
ne 8. 5. / 15.30 hodin / Kino Sokol  
„Česká divadelní režie: Miroslav Macháček“. 
Portrét velkého českého režiséra a herce, spo-
lutvůrce celé jedné epochy Národního divadla 
v  Praze pohledem režiséra Viktora Polesného 
z roku 2002.
ne 8. 5. / 16.45 hodin / Kino Sokol
„Takový byl“ – závěrečná beseda po skončení 
projekce za účasti dcery Kateřiny Macháč-
kové, vnučky Heleny Zmatlíkové, vnuka Petra 
Svojtky, režiséra Viktora Polesného, režiséra 
Jiřího Svobody, kostýmní výtvarnice Šárky 
Hejnové a  režisérky Jaroslavy Šiktancové. Po 
skončení besedy následuje autogramiáda.
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Městská 
knihovna 
Nymburk

počítač nebo tablet? Je to zábavné, snadné 
i užitečné. Institut Dementia se věnuje pre-
venci demencí, testování a trénování paměti. 
V Nymburce provozuje v Obecním domě Po-
radnu Včera pro seniory a pečující. Akce se 
koná ve spolupráci Města Nymburk, Středo-
českého kraje a institutem Dementia. 

so 28. 5. / 10–14 hodin / Cena čtyřhodinového 
kurzu činí 400 Kč. Nářadí i materiál v ceně. 
Nutná rezervace
MÁJOVÁ DRÁTENICKÁ DÍLNA
Řemeslný kurz pro dospělé a děti s Jitkou Dvořá-
kovou a Hanou Řepkovou
Mírně pokročilí dráteníci i začátečníci z řad do-
spělých se pod vedením Jitky Dvořákové na-
učí drátovat věšák na klíče či drobné dekorace 
technikou smyčkového výpletu.

Po celou dobu si mohou děti přijít vyrobit 
menší či větší drátovanou májovou dekoraci či 
dárek. Děti a další dráteníci-začátečníci si pod 
vedením Hany Řepkové mohou odrátovat ka-
mínek, vyrobit ptáčka a drátenickou technikou 
ozdobit drátované srdce, tulipán nebo rybku. 
Drátem a  korálky si mohou děti ozdobit mo-
týla. Seznámit se přitom mohou s technikami 
drátěné sítě, šité krajky a smyčkového výpletu. 
Cena jednotlivých výrobků je podle velikosti 
a materiálové náročnosti od 30 do 60 Kč. Není 
nutná rezervace. Účastníci se v průběhu kurzu 
seznámí s historií drátenického řemesla. K na-
hlédnutí bude i drátenická literatura. 

Knihovna dětem
po–pá 2.–6. 5. / v otevírací době dětského 
oddělení
DÁREK PRO MAMINKU
Víte, že mají všechny maminky v  neděli  
8. května svátek? Máte už pro tu svou nějaký 
dárek? Pokud ne, přijďte do dětského oddělení 
v otevírací době a vytvořte jí originální dárek.

čt 19. 5. / 8.30 a 10 hodin / 30 Kč
RUKAMA S AUTOREM PATRIKEM 
ANTCZAKEM
Na workshopu Rukama s  dětmi ilustrátor 
a autor knihy Světový atlas strašidel a  duchů 
vytváří pomocí stříhání a  kreslení různé ab-
straktní tvary. Děti budou jednoduše kreslit 
nůžkami. Vznikají třeba konkrétnější témata, 
která zrovna dětem přijdou na mysl. Jedno-
duše společně s  dětmi rozvíjí fantazii. Myš-
lenkou je dětem ukázat a  rozkrývat možnosti 
papíru tak, aby si k nim našly svou cestu. Děti 
se během workshopu naučí, jak jednoduše, 
třeba bez lepidla, vytvoří nějaký objekt, sochu 
či zvíře.

út 24. 5. / 9 a 10 hodin / vstup volný
VČELAŘENÍ PRO DĚTI
Čestmír Vorlíček, včelař, zahradník a pedagog 
zasvětí děti do kouzelného království včel. Děti 
se během besedy podívají na to, jak včely vy-
padají, nahlédnou do jejich domova a seznámí 
se s jejich zvyky. 

Připravujeme
st 1. června / 9–11.30 hodin
PIKNIK V TRÁVĚ S KNÍŽKOU
V Parku U Vodárenské věže budou číst dětem 
herci a osobnosti města Nymburk.

Bližší informace o našich službách a akcích na-
jdete na: www.knihovna-nbk.cz. Případně nás 
kontaktujte na telefonním čísle: 325 512 723.

Výstava
2.–31. května
SETKÁNÍ
výstava obrazů Jany Čablíkové. Vernisáž pro-
běhne v sobotu 7. května od 10 hodin. 

Akce, besedy, přednášky… 
po–pá 2.–27. května / letní čítárna
JARNÍ KVĚTINOBRANÍ ANEB DEJTE 
SAZENIČKÁM KVĚTIN A ZELENINY 
ŠANCI
Další rostlinný swap je tady. Od 2. do  
27. května najdete v  letní čítárně samoob-
služný regál, kde si rostlinky můžete vymě-
ňovat. Doneste s sebou své výpěstky, odnože, 
řízky nebo přebytky a dejte šanci květinám, aby 
dělaly radost také jinde. Tentokrát můžete no-
sit i sazeničky zeleniny. 

út 3. 5. / 17.30 hodin / 70 Kč
PĚSTUJEME LÉČIVÉ POKOJOVÉ 
ROSTLINY 
Beseda s  Mgr. Jolanou Šopovovou, autorkou 
knihy Pokojovky pro zdraví a na talíři. 

st 4. 5. / 9–13 hodin / Vstup volný
JAK NA CHYTRÝ TABLET A CHYTRÝ 
TELEFON
Je vám 65 a  více let? Naučíme 
vás, jak správně ovládat tablet 
nebo chytrý telefon a jak se bez-
pečně pohybovat na internetu. 
Přineste si s  sebou své (dosta-
tečně nabité) zařízení, se kterým 
potřebujete poradit. Čtyřhodinový seminář 
pořádá nezisková organizace Moudrá Sovička, 
z. s., ve spolupráci s  Nadací Vodafone ČR. 
Přihlášky a další informace v knihovně.

pá 6. 5. / 17 hodin / vstup volný
VÝJIMEČNÝ ZJEV MIROSLAV 
MACHÁČEK 
Přednáší doc. Mgr. Martin Pšenička, Ph.D., ve-
doucí Katedry divadelní vědy Filozofické fa-
kulty Univerzity Karlovy. Přednáška je pořá-
dána v rámci 100. výročí narození významného 
nymburského rodáka, divadelního a filmového 
herce a režiséra Miroslava Macháčka. 

po 9. 5. / 17 hodin / výstavní síň knihovny
RENDEZ-VOUS ČTENÁŘSKÉ VÝZVY 
DNŮ FRANKOFONIE
Setkání všech nadšených čtenářů a  čtenářek, 
kteří vyplnili čtenářskou kartu Dnů Frankofo-
nie. Všem účastníkům budou předány malé 
i velké odměny. Ochutnávka Proustových ma-
dlenek a krátké setkání s frankofonní literatu-
rou zaručeno.
 
st 25. 5. / 13 hodin / vstup volný
HLAVA NENÍ POČÍTAČ, ALE…
Jak využívat při trénování paměti moderní tech-
nologie – Mgr. Eva Malovcová, Dementia.
Přijďte si s námi procvičit paměť a načerpat 
novou inspiraci. Co pomáhá vaší paměti? Jak 
trénovat mozek a jak k tomu využít mobil, 

XXIII. 
HRABALOVO 
KERSKO
Sobota 21. května 10 až 17 hodin
Pochod, zpřístupnění Hrabalovy chaty, divadelní 
představení, výstavy, dětský koutek, koncerty, 
hosté, soutěže, občerstvení a Postřižinské pivo.

10 hodin / trasa je dlouhá cca 20 km
HRABALOVA CYKLOJÍZDA
Start v  Nymburce na Zálabí u  Hrabalova po-
sezení U Tří koček. Každý účastník obdrží „cy-
kloknížku“, do které bude během cesty sbírat 
odpovědi na 6 otázek. Ze správně vyplněných 
cykloknížek budou vylosováni tři výherci, kteří 
dostanou krásné ceny. S  hlavním pelotonem 
odstartují v 10 hodin i zástupci organizátorů. 
10 hodin
POCHOD KERSKEM 
Pochod s Janem Řehounkem po místech, která 
měl Bohumil Hrabal rád. Start U  Svatojosef-
ského pramene v Kersku.
10–16 hodin / pořádá Polabské muzeum, p. o.
HRABALOVA CHATA
Mimořádné zpřístupnění chaty před její rekon-
strukcí. Návštěvníci budou mít možnost si pro-
hlédnout chatu a část jejího původního vyba-
vení. K dispozici bude i občerstvení. 
12–17 hodin / zahrada Lesního Ateliéru Kuba
KULTURNÍ PROGRAM
Vystoupení hudební skupiny To jo Band. Diva-
delní ukázka z  představení DS Hálek „Postři-
žiny“. Hudební vystoupení Báry Hrzánové a Ci-
gán Tour. Další hosté: Jaromír Hanzlík (herec), 
Petr Brukner (herec), Zuzana Maléřová (spiso-
vatelka), Ludmila Molínová (herečka), Alžběta 
Bohdanová (herečka a  zpěvačka), Pavel Nový 
(herec), Vladimír Kroc (rozhlasový moderátor 
a spisovatel), Aleš Hnízdil (sochař) a další. Pro-
gramem vás provede moderátor Vít Špinka.
HRÁTKY S KNIHOVNOU
Pořádá Městská knihovna Nymburk
Koutek pro rodiče s dětmi – Staňte se na ma-
lou chvíli spisovatelem a  napište svůj příběh 
na starém psacím stroji v  naší malé zahradní 
redakci. Vytvořte originální působivou tech-
nikou svoji kočku. A pokud nebudete mít chuť 
vymýšlet a tvořit, můžete si lehnout, sednout, 
číst si, hrát, nebo jen tak odpočívat.
HRABALŮV POESIOMAT
zařízení přehrávající ukázky z Hrabalových knih
VÝSTAVY
Život a  dílo Bohumila Hrabala – Vlastivědné 
muzeum Nymburk
Slavnosti sněženek o knize, filmu a filmování – 
Lesní ateliér Kuba
OBČERSTVENÍ
Postřižinské pivo, Kafe Kersku a další
AUTOBUS DO KERSKA A ZPĚT
zdarma – odjezdy

Nymburk hlavní nádraží 9.10
Nymburk, nám. Přemyslovců 9.15
Sadská, autobusové nádraží 9.25
Sadská, hotel Modrá hvězda 9.30
Hradištko, hřbitov 9.35
Kersko, U Pramene 9.55

Návrat autobusu:
Kersko, Lesní ateliér Kuba 17.00

Podrobné informace: www.lesniatelierkuba.cz 
nebo www.knihovna-nbk.cz
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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

st 4. 5. / 15 a 16.30 hodin / 100 Kč
AKADEMIE MŠ ADÉLKA
Vystoupení dětí z MŠ Adélka Nymburk.

čt 5. 5. / 19 hodin / 570 Kč
A/ NA ZLATÉM JEZEŘE
V prostředí Zlatého jezera tráví léto starší man-
želé. Věčně brblající a  zapomínající profesor 
v penzi Norman a jeho chápající žena Ethel. Pří-
jezd dcery s partnerem a jeho synkem pomůže 
Normanovi vystoupit z  letargie. Hrají: Simona 
Stašová, Ladislav Frej, Monika Procházková  
a  další.

so 7. 5. / 19 hodin / Vstup volný
TÉMA: MACHÁČEK
Komponovaný program scénického čtení 
a  hudby. Účinkují Kateřina Macháčková, Jana 
Paulová, Marek Vašut, klavírní improvizace Mi-
lan Svoboda. Režie Petr Svojtka. 

čt 12. 5. / 19 hodin / 420 Kč
CHVÁLA BLÁZNOVSTVÍ
Náhradní termín za 16. 12. 2020
Příběh dvou přátel Ellinga a  Kjella Bjarna, jež 
spolu sdíleli pokoj v  ústavu pro duševně ne-
mocné, a kteří stojí před velkou výzvou začít ži-
vot mimo stěny léčebny. Divák je svědkem jejich 
střetu s realitou, která přináší řadu humorných 
situací, zároveň však rozumí jejich strachu z lidí 
i touze po lásce a přátelství. Hrají: Martin Ho-
fmann, Filip Blažek, Lenka Zahradnická / Šárka 
Kubíková. Produkce: Pantheon production.

pá 13. 5. / 19 hodin / 150 Kč / Malá scéna
BOHOUŠ JOSEF S KAPELOU BURMA, 
KAPELA LASPILKA
Komorní koncert "....od punku k  muzikálu...." 
Vystoupí zpěvák Bohouš Josef s kapelou Burma 
a kapela LaSpilka v čele s polabským rodákem 
Ladislavem Spilkou. Vrcholem večera bude 
křest společného singlu s názvem "Vím". 

st 25. 5. / 18 hodin 
ZUŠ OPEN
"Když mluví múzy, měly by mlčet zbraně" - slav-
nostní koncert žáků ZUŠ B. M. Černohorského 

Hálkovo městské divadlo 
Nymburk

TIRÁŽ Nymburský zpravodaj – Informační měsíčník, periodický tisk územního samosprávního celku. Číslo 5/2022. Vychází 5. 5. 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: 15. 4. 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
/9. 5. /   /13. 5. /             /2. 6. /  Červen
/6. 6. /   /10. 6. /             /1. 7. /  Červenec/srpen

TERMÍNY UZÁVĚREK ZPRAVODAJE A CENÍK INZERCE

INZERCE

Po 21. 11. / 19 hodin
NA ÚTĚKU
Road movie dvou zcela rozdílných žen, které 
by si za normálních okolností asi neměly ani 
co říct, ale společný útěk od zažitých stereo-
typů spojí jejich cesty dohromady. Hrají: Tereza 
Kostková a Carmen Mayerová

listopad / prosinec 2022
MILION
Chytrá, neotřelá a překvapující komedie zaujala 
dvě herecké osobnosti, přátele, co spolu ode-
hráli několik sezon v  Dejvickém divadle, kte-
rými jsou - Hynek Čermák a Vladimír Polívka.

BONUSOVÁ NABÍDKA!
BOHEMIA BALET 
říjen / listopad 2022
Své sedadlo si každý majitel abonentní vstu-
penky musí potvrdit do 26. 9. 2022. Jinak bude 
jeho vstupenka na toto představení dána do 
volného prodeje!

DÁMSKÁ JÍZDA2 
Předplatné 2 představení, v ceně je navíc sklenka 
vína!  Cena 950 Kč
Prodej do 14. 8. 2022. Prodej předplatného na 
pokladně divadla a také on-line na www.diva-
dlonymburk.cz! Pokud si zakoupíte předplatné 
on-line, budeme vás po zakoupení kontakto-
vat ohledně doručení speciálních kartiček. Do 
e-mailu vám bude doručena vstupenka, která 
potvrzuje pouze zakoupení předplatného. Pro 
vstup do sálu požadujeme předložení námi za-
laminované 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 nad-
hledem, sebeironií a humorem.

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

Nymburk v rámci celostátního happeningu ZUŠ 
Open 2022. Součástí koncertu bude výstava 
výtvarných prací žáků výtvarného oboru.

pá 27. 5. / 18 hodin 
TANEČNÍ KALEIDOSKOP
Taneční kaleidoskop pořádaný v rámci celostát-
ního happeningu ZUŠ Open 2022. V programu 
vystoupí žáci všech ročníků tanečního oboru.

ABONMÁ PODZIM 2022
Předplatné 4 představení a jedna bonusová na-
bídka! Ceny abonmá:
Pro nové abonenty 2 250 Kč, stávající 2 150 Kč

Stávajícím abonentům rezervujeme místa 
do 24. 6. 2022. Prodej abonmá od 2. 5. do  
24. 6. pouze na pokladně divadla, od 27. 6. bude 
možné zakoupit abonmá také on-line.

Doprodej jednotlivých vstupenek od 22. 8. 
2022. Využijte náš on-line prodej vstupenek 
z pohodlí domova, vstupenky obdržíte ihned po 
zaplacení do e-mailu. ZMĚNA PROGRAMU VY-
HRAZENA. PŘEDPLATNÉ NELZE VRACET! 
V případě, že nebude možné představení ode-
hrát, hledáme náhradní termín.

po 26. 9. / 19 hodin
FAMÍLIE
Komedie přibližující vztah dvou odlišných ge-
nerací, která s  laskavým humorem projevuje 
pochopení pro obě strany. Hrají: Carmen Maye- 
rová, Miloš Vávra, Ludmila Molínová, Zdeněk 
Maryška, Lukáš Rous, Aneta Krejčíková.

po 17. 10. / 19 hodin
ŠŤASTNÝ VYVOLENÝ
POZOR! Toto představení bylo uvedené 
v  abonmá 2020, ale nakonec se neodehrálo 
a náhradním titulem bylo představení Jméno!

Manželé Greg a Melanie pozvali svého ka-
maráda Jeffa na večeři. Jeffova bývalá přítel-
kyně Charlie se má vdávat a  za svědka si vy-
brala Melanii. Shodou okolností se Charlie se 
svým vyvoleným objeví na společné večeři. 
Hrají: Linda Rybová, Jana Janěková ml., Igor 
Chmela, Matouš Ruml a David Matásek.
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