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Titulní foto: Eliška Přemyslovna na Nymburských historických slavnostech. 
Více na straně 4. / Foto: Anna Fuksová

Milí spoluobčané,
dostalo se mi po čase té milé povinnosti oslo-
vit vás skrze městský zpravodaj. A protože tu 
právě máme přelom jara a léta, všechno se ze-
lená, kvete a voní, ráda se s vámi podělím o po-
střehy ohledně péče o městskou zeleň.

Jak jste si všimli, změnili jsme pravidla pro 
údržbu travnatých ploch. Nově zůstává při se-
kání tráva vyšší a ve větších plochách zahrad-
níci nechávají loučky. Trávníky pak tolik nevy-
sychají a  daří se v  nich hmyzu. Experimentu-
jeme i s lučním kvítím, letos volíme nové směsi 
a  přibydou dvě nové lokality. V  pásu naproti 
nemocnici zkusíme pro změnu trvalkovou vý-
sadbu. Cibuloviny vysazované do trávy po ce-
lém městě sice už odkvetly, barevné květy ale 
už čtvrtým rokem ozdobí náměstí. A  zavoní 
i  levandule a  růže, které jsme nechali vysadit 
v ulici Na Příkopě. 

Věřím, že vás potěší i další drobné projekty. 
Nový záhon u vodní fontány, na Kostelním ná-
městí, bohatá trvalková výsadba u  paty nové 
lávky. Kruhové objezdy, které nás tolik po-
trápily, osazujeme také v  naší režii. Sázejí se 
stromy. Třeba U Cukrovaru, v Drahelické nebo 
v rámci revitalizace Jankovic. V Pivovarní ulici 
najdete nově druhově pestrou stromovou alej, 
na kterou jsme získali dotaci. Ostatně dotační 
prostředky čerpáme na údržbu stromů v celém 
městě i na první část projektu revitalizace ze-
leně podél cyklostezky na pravém břehu Labe. 
V  té se bude pokračovat a  máme tady i  další 
plány. Pruh zeleně na navážce v  okolí Lab-
ských teras, dosud neprostupný a divoký, by se 
mohl změnit na příjemný parčík. Projekt se již 
zpracovává. 

Co se ještě chystá? Na podzim vrátíme 
stromy na v té době již opravené chodníky Pa-
lackého třídy u náměstí. Připraven je prováděcí 
projekt na revitalizaci zeleně této ulice také 
mezi Velkými Valy a  nádražím. Stejně tak se 
obnovy stromů dočká Boleslavská třída. 

Nezapomínáme ani na zelené plíce města. 
Lesopark Ostrov vyžaduje zpracování manu-
álu péče o tuto cennou lokalitu, kuchařku, díky 
níž se o park můžeme pečlivě starat. Víte, ně-
kdy se stačí jen toulat ulicemi, mít oči dokořán. 
V hlavě stále dřímá spousta nápadů, jak naše 
město dělat příjemným pro život. Bez zeleně by 
to nešlo. A určitě nesmím zapomenout podě-
kovat zahradníkům našich technických služeb, 
bez nich by mnohé plány nenašly naplnění. 

Vaše Stanislava Tichá,   
místostarostka města

Slovo  
úvodem

Pracovníci technických služeb nainstalovali 
dvě plovoucí mola a na náplavce tak vzniká plo-
várna. Obě koupací mola předtím smontovali ve 
svém areálu, kam je rozložená dovezl výrobce 
od Příbrami. Dřevěná mola o  rozměrech 5×3 
metry dávají vloni odhalené náplavce další roz-
měr pro koupání a relaxaci. Společnost HOCH-
TIEF CZ, která prostor vloni využila pro montáž 
lávky, poté upravila terén. Následně ještě do-
jde k úpravě travnaté plochy a zeleně. V plánu 
je doplnění pískoviště. Koupání na vlastní 
nebezpečí. 

Olga Vendlová
Dotyková obrazovka namísto dlouhých řad 
potištěných papírů za sklem vitrín. V  pod-
loubí radnice byla nainstalována nová úřední 
deska – elektronická – v rámci projektu „Mo-
derní úřad Nymburk“. Směřujeme ke snadnější 
komunikaci mezi obyvateli a  radnicí i  snížení 
administrativní zátěže. Nová úřední deska na-
bídne nejen veškeré povinně zveřejňované do-
kumenty, prohlížení webu města, kalendárium 
akcí, Nymburský zpravodaj i  možné připojení 
k veřejné wifi síti. Následovat bude odstranění 
staré úřední desky a testovací provoz. 

Projekt je financován z  operačního pro-
gramu Zaměstnanost, registrační číslo: 
CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016728. 

Olga Vendlová

Novinka  
v podloubí 
radnice: 
Elektronická 
úřední deska

Plovoucí mola 
jsou umístěna  
na hladině  
u náplavky

Částečné řešení nedostatku parkovacích míst 
nabízí studie parkovacího domu z  roku 2020. 
Rada města tehdy schválila návrh optimální 
varianty parkovacího domu a  rozhodla odlo-
žit zpracování projektové dokumentace až na 
dobu po dokončení lávky. Nyní ve spolupráci 
s autorem studie Petrem Preiningerem vznik-
nou podklady pro projektovou dokumentaci. 
Plánovaná dvoupodlažní budova bude čás-
tečně pod úrovní terénu. 

„Bezbariérový dvoupodlažní parkovací 
dům bude situován v  severní části stávají-
cího parkoviště. Projekt počítá s  přesunutím 
a  modernizací veřejných toalet. Po celkové 

Chystaný parkovací dům 
navýší kapacitu parkoviště  
na více než dvojnásobek

revitalizaci prostoru pak pod Eliškou zaparkuje 
celkem 197 vozidel,“ přiblížil projekt starosta 
města Tomáš Mach a doplnil: „Naší podmínkou 
bylo, aby projekt zahrnoval dostatečné množ-
ství zeleně, dbal na hospodaření s  dešťovou 
vodou, umožnil lepší využití prostor pod byto-
vým domem Eliška a zlepšil celkovou dopravní 
obslužnost lokality. Neméně důležitým aspek-
tem, který s architektem Preiningerem inten-
zivně řešíme, je i umístění stavby, které by ne-
mělo narušovat stávající panorama.“ Současné  
parkoviště má kapacitu 95 míst. 

Studie Petra Preiningera, předního odbor-
níka na tuto problematiku, pracuje také s mož-
ností vytvoření malé okružní křižovatky na-
místo stávající křižovatky v Kolínské ulici mezi 
mostem a náměstím, které by zjednodušilo pří-
jezd na parkoviště. Studie zároveň otevírá další 
možnosti využití podzemních prostor pod by-
tovým domem Eliška, kde se nacházejí sklady 
a garáže.  

Olga Vendlová

Parkování v centru 
města je velký problém, 
kterým se radnice 
dlouhodobě zabývá
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Pátek 24. června 2022 
od 9 do 12 hodin na radnici

Pátky se starostou 

Revitalizace Jankovic přechází 
ze druhé do své třetí etapy

Zástupci města převzali dokončenou II. etapu 
revitalizované části sídliště Jankovice. V rámci 
ní vzniklo nové dětské hřiště s relaxačním pro-
storem a  workoutovým hřištěm. Obnovy se 
dočkaly povrchy komunikací a chodníků v uli-
cích Jasmínová a  Sadová a  související vni- 
troblok. Přibyla zde velmi potřebná parko-
vací místa a zeleň. Stavební ruch se přesouvá 
do Šeříkové ulice, přilehlého vnitrobloku a do 
části ulice Růžová, které jsou předmětem  
III. etapy revitalizace tohoto sídliště. 

Sídliště se postupně 
mění. Celý projekt 
revitalizace je rozdělen 
na pět etap 

„Děkuji místním za trpělivost při staveb-
ních pracích, vím, že to pro ně nebylo vždy po-
hodlné.  Dočkali jsme se a dnes už mohou jezdit 
nejen s kočárky pohodlně a bezpečně až domů. 
Těším se spolu s nimi i na otevření nového hři-
ště,“ řekl ke stavební akci místostarosta města 
Bořek Černý. Zároveň vyzývá k trpělivosti oby-
vatele části Jankovic, kde práce startují. Od-
měnou jim budou nové zpevněné plochy silnic 
a  chodníků, více parkovacích míst, doplnění 
veřejného osvětlení a výsadba nové zeleně.

Celý projekt revitalizace sídliště Jankovice, 
které patří k nejstarším ve městě, se dělí na pět 
etap. Tato část města se nachází zhruba v polo-
vině proměny v moderní místo pro život, která 
se týká tří tisíc místních obyvatel.

Olga Vendlová
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První procházka 
plná dotazů se 
uskutečnila  
v centru města
Vzhled Náměstí Přemyslovců, chystaný parko-
vací dům pod Eliškou a terasa, Rejdiště a do-
prava v  ulicích či květinová výsadba. To byla 
největší témata prvního letošního setkání 
občanů s  vedením města přímo v  místech, 
o nichž byla řeč. Procházka centrem vedla od 
radnice na terasu Eliška, kolem rekonstruova-
ného muzea dále Eliščinou a Dlouhou třídou do 
Jízdecké, na Rejdiště, přes mostky U Katovny 
a  zpět na Malé Valy. Konkrétní podněty evi-
dujeme v hlášení závad, kde je bude řešit pří-
slušný odbor a  technické služby města. Další 
nové informace k chystaným projektům se do-
zvíte na webu města.  
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Setkání s občany  
v ulicích

čt 9. červen  
 VŠECHLAPSKÝ VRCH 
 sraz na hřišti

čt 16. červen – DRAHELICE 
 sraz Hostinec U Huličků

st 7. září – SÍDLIŠTĚ 
 sraz na hřišti (ul. Jurije Gagarina) 

čt 15. září – JANKOVICE
 sraz u Jednoty

Promluvte si  
s vedením města

Vždy od 17 hodin

Otevření 
jankovického 
hřiště se blíží
Souběžně s druhou etapou revitalizace Janko-
vic probíhá i výstavba nového dětského hřiště 
s  relaxačním prostorem a workoutovým hřiš-
těm. Než se hřiště slavnostně otevře, je třeba 
počkat, až se zazelenají zatravněné plochy. Vy-
setá tráva musí plně vzejít, abychom o ni nepři-
šli. Buďme proto trpěliví... Otevření plánujeme 
nyní v červnu. Přesný termín v době uzávěrky 
zpravodaje nebyl znám, a proto se podívejte na 
web města Nymburk, kde informaci naleznete.

red

Původní stav vnitrobloku na jankovickém sídlišti Vnitroblok po revitalizaci
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Pracovníci technických služeb srovnali a  za-
travnili plochu za stávajícím hřištěm, kde 
vznikla pěkná rovinka třeba pro fotbal. Obje-
vil se první nový cvičební prvek. Cílem je po-
stupně naplňovat studii, která počítá s promě-
nou místa na relaxační, volnočasový prostor se 
sportovištěm, které zahrnuje i zázemí pro opé-
kání a  grilování. V  plánu na příští rok je další 
etapa se stavbou pergoly s  WC a  ohništěm. 
Ta bude vyžadovat nejprve zřízení vodovodní 
a  kanalizační přípojky. Letos je tedy na řadě 
zpracování projektové dokumentace.

Olga Vendlová

Co nového 
na hřišti 
Všechlapského 
vrchu?
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Věnci a květinami si 
město připomnělo výročí 
nymburského povstání

Za město je položili starosta Tomáš Mach, mís-
tostarostka Stanislava Tichá a  místostarosta 
Bořek Černý u  památníku obětem I. a  II. svě-
tové války v Parku hrdinů, u pomníku v Drahe-
licích a  dalších pietních místech. Co si připo-
mínáme 2. května v Nymburce? Občané města 
povstali proti nacistickým okupantům a Nym-
burk se stal prvním městem v Čechách, které 
se rozhodlo převzít správu města od Němců 
zpět. Více o  květnových událostech roku 
1945 v  Nymburce se dozvíte na www.kvete-
n1945nanymbursku.cz  ove

Ve slunnou neděli  
15. května se v Parku 
Pod Hradbami sešly 
stovky lidí

Den Elišky Přemyslovny pod 
hradbami si užily nejen děti

Zprávy  
z památkové péče

Přilákal je program, který vznikl k  příležitosti 
730. výročí narození Elišky Přemyslovny.  Díky 
podpoře města mohli organizátoři odstartovat 
dlouhodobý projekt a  vznikl tak první ročník 
Nymburských historických slavností, které by 
se mohly stát nedílnou součástí městské kul-
turní scény. Sami pořadatelé vůbec netušili, 
s jak velkým ohlasem se jejich akce setká.

Do města dorazil královský průvod Jana 
Lucemburského a Elišky Přemyslovny. Králov-
ský pár přijel na koních s početným doprovo-
dem za zvuku kostelních zvonů. Pod hradbami 
Eliška promluvila ke svému lidu a  zdůraznila 
důležitou úlohu Nymburka v českých dějinách. 
Král Jan pak potvrdil městu všechna jeho pri-
vilegia a výsady a vyřkl přání, aby se slavnosti 
konaly každoročně. Krále a královnu doprová-
zel celý dvůr a na jejich počest se konal rytířský 
turnaj. Slavnost zdobili krásné tanečnice, hu-
debníci a kejklíř. Na závěr se celé shromáždění 
odebralo do kostela sv. Jiljí, kde se konala slav-
nostní bohoslužba, která celému odpoledni do-
dala duchovní rozměr.

Kolem  autora celého projektu Pavla Dou-
děry, historika a  učitele v  jedné osobě, se 
semkl tým nadšenců z řad žáků, učitelů, přátel 

V  podloubí radnice dokončila restaurátorka 
Zdenka Gláserová Lebedová rozšířený re-
staurátorský průzkum dekorativní výzdoby ze  
30. let 20. století, nyní čekáme na jeho vý-
sledky. Až pak bude jasné, jaký bude další po-
stup při obnově florálních prvků. V  současné 
době hledáme firmu, která by opravila stěny 
podloubí – tedy odstranila nevhodný novo-
dobý nátěr, přeštukovala a  natřela je vápen-
ným nátěrem ve světlé barvě. Tyto práce by-
chom chtěli mít hotové během léta. 

V  průběhu května proběhly revize dřevě-
ných prvků ve věži kostela sv. Jiljí. Záměrem 
těchto prací je, aby byl pohyb po vyhlídce stále 
bezpečný a komfortní.

Stále se také pracuje na projektové doku-
mentaci na revitalizaci Starého děkanství. Pro-
jekt má stavební povolení a  nyní firma Fapal  

a dalších lidí z města a okolí, kteří mu pomohli 
jeho záměr zrealizovat. 

„Chtěl bych poděkovat všem, kteří nás 
v  naší práci podpořili a  věřili nám. Děkujeme 
za podporu panu starostovi, řediteli ZŠ Letců 
R. A. F., panu faráři, řediteli Polabského muzea, 
všem účinkujícím a příznivcům. Cílem bylo za-
počít tradici každoročních historických slav-
ností, neboť naše město má bohatou historii 
a zaslouží si věnovat jí více prostoru. Vytvořili 
jsme koncept komunitní akce, která je od lidí 
a pro lidi. Duší a tělem celých slavností se stali 
žáci osmých a  devátých tříd naší nymburské 
RAFky. Děti dostaly na bedra velkou zodpověd-
nost a  zhostily se jí na výbornou. Samotného 
mě velmi překvapilo, s jakou vervou a úsilím se 
do celého projektu zapojily. První rok jsme za-
čali skromně a  jistě máme co vylepšovat, ale 
myslím, že vznikl skvělý projekt, který na nym-
burské kulturní scéně vydrží dlouhá léta.“

Po boku žáků a učitelů školy vystoupili Páni 
z  Kolína, Artus Bohemia, Mariane a  další. Již 
teď mají pořadatelé v  záloze spoustu nápadů 
na další ročníky. Každý rok bude zaměřen na 
jiné téma, aby se program neopakoval a všichni 
se mohli na nový ročník těšit.

„Jsem rád, že vzájemnou spoluprací vznikla 
akce, která měla velký úspěch a lidem se líbila. 
Chtěli bychom v této spolupráci i nadále pokra-
čovat. Už teď máme plány na příští rok,“ přiblí-
žil starosta města Tomáš Mach.

za realizační tým 
Petra Rejmanová

dokončuje dokumentaci pro provádění stavby, 
jejíž součástí bude soupis veškerých prací a po-
ložkový rozpočet. Po odevzdání díla tak bude 
jasné, kolik bude rekonstrukce stát, a  bude 
možné začít s realizací. Město současně hledá 
vhodné dotační tituly, z  nichž by bylo možné 
revitalizaci spolufinancovat.

Od zimního stadionu zmizel hrob Gustava 
Červinky. Nyní na něm pracují restaurátoři. Po-
mník významného rodáka, profesora brněnské 
techniky a stavitele železničních tunelů by měl 
být opraven do podzimu, pak se vrátí zpět do 
Nymburka. Markéta Tomčíková
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Odhalená původní malba v podloubí radnice
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Technické služby 
města dětem
Přijďte se bavit, 
poznávat a hrát si.
 
S Ekokomem se naučíte správně 
třídit odpad, zjistíte, kdo a jak vyváží 
popelnice a co se děje s odpadem, jak 
se čistí silnice a chodníky i třeba čím 
se seká tráva v našem městě. 

Středa  
8. června 
od 8 do 14.30 hodin

Sázejte stromy! 
Nadace Partnerství  
vám přispěje

Týmy pečující o seniory 
mají v Nymburce nové 
zázemí

Díky grantovým výzvám Sázíme budoucnost 
můžete letos na výsadby získat až 400 tisíc ko-
run. Výzvy se zaměřují na výsadby stromů ve 
volné krajině a na rozhraní volné krajiny se za-
stavěným územím. Nabízí pokrytí nákladů na 
výsadbu, péči o stromy, odborný dohled nebo 
finance na nezbytný materiál, nářadí či do-
pravu. V  rámci programu Sázíme budoucnost 
s KB penzijní společností můžete dokonce část 
prostředků čerpat i na úpravy studánek, křížků 
a kapliček, na informační panely, lavičky, herní 
prvky apod. Žádat můžete do 30. června na 
stránce www.nadacepartnerstvi.cz/granty   

Anna Poledňáková

O všem, co TS dělají, se dozvíte na webu tech-
nických služeb: www.ts-nymburk.cz

Díky rozšíření centra sociálních a zdravotních 
služeb v Rezidenci Labské Terasy jde město na-
proti zlepšování péče o seniory. Centrum soci-
álních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s., 
zde spolu se zástupci vedení města otevřelo 
nové prostory pro Domácí zdravotní péči Nym-
burk a mobilní hospicovou péči. Z nevyhovují-
cích kanceláří v  Nymburce a  Poděbradech se 
na Labské Terasy přesunuly týmy dohromady 
čítající přes dvacet zaměstnanců. Získaly mo-
derní zázemí pro administrativní činnosti spo-
jené s  péčí o  pacienty i  skladové prostory. 
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Stromořadí dubů, lip, javorů, třešní, habrů 
a  jilmů nově odcloní průmyslový areál pivo-
varu. Šestadvacet stromů vysadili pracovníci 
technických služeb města v  Pivovarní ulici. 
Dalších deset pak u  Podnikatelského inkubá-
toru Nymburk. Výsadba listnatých stromů pře-
vážně domácích druhů ve veřejném prostoru 

Město je zelenější  
o 36 stromů, lemují pivovar  
a podnikatelský inkubátor
Cílem je zlepšení 
životního prostředí 
prostřednictvím 
výsadby stromů

stála 238 tisíc korun. Tento projekt přispívá ke 
zlepšení životního prostředí a  vztahuje se na 
něj možnost dotace, o níž úřad zažádal. 

„Cílem projektu je obohatit veřejné plochy 
o  kvalitní stromy, které je zpříjemní stínem, 
zmírní prašnost a  zadrží vodu v  půdě. Vedle 
dalších pozitiv jde o zlepšení okolí podnikatel-
ského inkubátoru, které si místní pracovníci 
přáli,“ sdělil místostarosta Bořek Černý. 

Město na tento projekt požádalo o poskyt-
nutí podpory v rámci Národního programu Ži-
votní prostředí ze Státního fondu životního pro-
středí České republiky. 

Olga Vendlová

Nová fontána je 
již v provozu
Unikátní fontánu z pera architektky Aleny Mo-
cové a dílny Jana Kuneše město probudilo do 
jara spolu se všemi, kteří stojí za jejím zrodem: 
tvůrci, vedením města a s  technickou podpo-
rou TS. A  samozřejmě se všemi nadšenými 
nedočkavci. Podle zhotovitele nemá nymbur-
ská fontána mezi jeho výtvory dvojče a spojuje 
hned tři funkce: stříkající vodu do různých vý-
šek, mlžení a barevné svícení. Vodu lze přirov-
nat k bazénové, takže fontána slouží i k osvě-
žení. Ať vám všem fontána zpříjemní každý den!   

ove

Denní stacionář v  místě funguje už od roku 
2017. Odtud nově vyjíždějí pracovníci a  lékaři 
za klienty nejen po Nymburce a  okolí, hospi-
cové služby zajišťují v celé oblasti okresu Nym-
burk a na Českobrodsku. ove
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Chtěla bych vám krátce představit naši orga-
nizaci. Základní organizace Svazu postižených 
civilizačními chorobami Nymburk má v  sou-
časnosti 311 členů, převážně nymburských 
občanů, ale máme také členy z okolních měst 
a obcí. Snažíme se vytvářet podmínky pro čin-
nost zájmových skupin tak, aby členové zde 
mohli najít činnosti, které budou napomá-
hat k  upevňování jejich fyzických schopností 
a přinášet jim také řadu zajímavých kulturních 
zážitků. 

Účastníme se rekondičních pobytů zamě-
řených na jednotlivá zdravotní omezení. Pod 
vedením odborných cvičitelek pravidelně po-
řádáme rehabilitační cvičení a zdravotní jógu. 
Chodíme plavat a  cvičit do bazénu. Chodíme 
na vycházky s  nordic walking holemi, pořá-
dáme cyklovýlety do okolí a zájezdy. Máme za 
sebou vydařený zájezd do Brna do vily Stiassni 
s projížďkou po Brněnské přehradě a návštěvu 
hradu Veveří. Na jaře jsme byli v Praze v Národ-
ním muzeu, v dubnu v Kouřimi, v květnu jsme 
navštívili Kutnou Horu. Na podzim máme při-
pravené další zajímavé výlety a aktivity.

Žijeme také kulturně: podařilo se nám za-
jistit vstupenky na generální zkoušky koncertů 
České filharmonie v  Rudolfinu, dále chodíme 
společně do kina a na divadelní přestavení. 

Velký zájem je o výlety s tréninkem paměti, 
které pořádáme na území našeho města. Vyda-
řil se i výlet na kolech a v současnosti připravu-
jeme další cyklovýlet na Chotuc v období květu 
vstavače nachového.  

Finanční prostředky na činnost spolku 
jsou tvořeny členskými příspěvky, dotacemi 
a  sponzorskými finančními dary. Všem, kteří 
přispěli na naši činnost, velice děkujeme a moc 
si toho vážíme.

Nové zájemce o  členství rádi přivítáme 
v  naší kanceláři v  Obecním domě, ulice Bed-
řicha Smetany 55, ve 3. patře, kde nás najdete 
každé pondělí od 14–15.30 hodin. Kontaktní 
mail: nbk-zospcch@seznam.cz

Zdena Hauerlandová,  
předsedkyně ZO SPCCH

Být fit po těle  
i na duchu,  
to je naše snaha
Svaz postižených 
civilizačními chorobami 
Nymburk má  
až 311 členů

Máte nápad, jak vylepšit 
naše město? Druhý ročník 
participativního rozpočtu je tu!

Letos je pro realizaci vašich návrhů připraveno 
500 tisíc korun. Ti, kdo loni zaváhali a svůj pro-
jekt nepřihlásili, mají možnost učinit to právě 
teď. Mohou využít možnost zvelebit veřejný 
prostor, veřejnou budovu anebo vytvořit něco 
nového. Každý má šanci se zapojit.

„Všechny tři vítězné projekty z  loňského 
prvního ročníku jsou hotovy. Jsem ráda, že ob-
čané mají zájem o život v našem městě, a tímto 
způsobem mohou být naplněny prima nápady, 
které by možná zůstaly jen nevysloveným přá-
ním. Každý z  nás vidí něco jiného, co v  Nym-
burce ještě chybí a mohlo by to tu díky Nym-
burskému měšci být. Co to bude tentokrát, už 
necháme na vás, a těšíme se na vaše nápady,” 
uvedla místostarostka Stanislava Tichá. 

Princip Nymburského měšce je prostý – 
jde o finance města, o jejichž využití rozhodují 
sami obyvatelé. Vedení města vložilo do parti-
cipativního rozpočtu pro letošní rok půl milionu 
korun. Takže pokud máte nápad, jak vylepšit 
naše město, neváhejte ho přihlásit.  Může to být 
třeba lavička, herní prvek, pítko, socha, chodní-
ček, místo pro piknik atd. Fantazii se meze ne-
kladou, jen je nutné dodržet několik pravidel. 

Svůj vlastní projet, který musí splňovat ně-
které podmínky, může přihlásit každý občan 
města Nymburka starší patnácti let – hmotný 
charakter projektu, projekt musí být umístěn 
na veřejném prostranství či uvnitř veřejně pří-
stupné budovy, musí být proveditelný v rámci 
daných finančních prostředků. K  přihlášení 
projektu pak slouží formulář, který je spuš-
těn na webu www.nymburskymesec.cz. Právě 
v  této fázi nám svůj projet vyplněním formu-
láře představíte. Projekty je možné přihlásit  
do 30. června 2022. Město pak realizuje ty pro-
jekty, které splní podmínky a  jež sami občané 
hlasováním vyberou.

Podat návrh má smysl, o tom svědčí výsle-
dek prvního ročníku, kdy se realizovaly projekty 
za celkovou částku 250 tisíc korun. Vítězným 
návrhem od Kateřiny Sláčalové jsou dva ping-
pongové stoly, které našly své místo už na pod-
zim na Vesláku a na hřišti v Kovanické ulici. Kve-
toucí louky, které byly osety v Okružní a Praž-
ské ulici navrhla Olga Vencourová. Dalším byl 
nový přístřešek na autobusové zastávce u  ZŠ 
Letců R. A. F., který již využili první cestující 
a který přihlásila Jitka Pencová. Děkujeme loň-
ským navrhovatelům. 

Petr Černohous

Nymburk vyhlašuje 
druhý ročník 
participativního 
rozpočtu – Nymburský 
měšec

SPCCH je sdružení občanů trpících civilizač-
ními chorobami. Civilizační choroby jsou de-
finovány jako nemoci, jejichž vznik a  rozvoj je 
podmíněn nebo výrazně ovlivněn civilizací, tj. 
způsobem života, technik, stresem, znečiště-
ním životního prostředí i jinými negativními fak-
tory. Do této skupiny chorob se řadí především 
nemoci srdce a  cév, nemoci dýchacího ústrojí, 
diabetes-mellitus, pohybového ústrojí a  ně-
která další onemocnění. K  poslání spolku pa-
tří poskytování a  organizování zdravotní a  lé-
čebné rehabilitace, pohybových aktivit a sportu.

Veškeré další informace najdete na stránkách www.nymburskymesec.cz.
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„Komenda“ se 
zúčastní projektu 
Erasmus+ 
financovaného i EU

Šest angličtinářek ze ZŠ Komenského se v čer-
venci a srpnu 2022 vydá studovat do zahraničí 
a zúčastní se metodických kurzů na Maltě a ve 
Velké Británii. Navštívíme města Valetta, Hil-
derstone a  Cambridge. Vybraly jsme si kurzy 
od renomovaných jazykových škol. 

Cílem je zkvalitnění a oživení výuky cizích 
jazyků pomocí nových metod a  aktivit. V  ne-
poslední řadě dojde k  procvičování jazyko-
vých dovedností, a  tím udržování dříve dosa-
žené úrovně jazyka. Vybraly jsme kurzy, které 
se zaměřují na použití digitálních technologií 
(především PC) ve výuce.  V  minulých letech 
nám pandemie covid-19 ukázala důležitost po-
užívání digitálních technologií ve výuce, proto 
i my chceme jít s dobou a chceme se zlepšovat. 
Další kurzy jsou zaměřené na kreativní výuku 
a výuku angličtiny na 1. st. základní školy, se-
známíme se s použitím metody CLIL ve výuce.

 Doufáme v  pokračování zapojování se do 
evropských projektů, ať už účastí na dalších 
kurzech nebo v  rámci pokračování projektu 
EDISON, ve kterém naši školu navštíví studenti 
z  různých koutů Země a  představí nám své 
země, jejich tradice a kulturu. Rádi budeme po-
kračovat i v komunikaci se školou v Neurupp-
inu, partnerském městě Nymburka.

 Iva Králová

Cílem je zkvalitnění  
a oživení výuky cizích 
jazyků
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Mažoretky SKP Nymburk bojovaly 13.–15. 
května v Hradci Králové o postupy na mistrov-
ství Evropy a zadařilo se!

Nejmladší účastnice týmu Alena Křížková 
(5) si vybojovala titul mistryně ČR v disciplíně 
sólo děti. Z Hradce si také medaili odvezla ka-
tegorie kadetek se svým vystoupením "Dět-
ská party", na které čekal bronz. Starší děvčata 
ovládla medailové pozice v malých formacích. 
Trio Jeřábková A., Šturmová E. a Zářecká Z. zís-
kaly stříbro stejně tak, jako miniformace junior 

Mažoretky SKP míří na Mistrovství Evropy

Nymburk zřídí Portál občana

Očkovací centrum se změnilo  
zpět na kulturní sály 

Nymburk chce spustit Portál občana, který za-
jistí moderní a snadnější komunikaci obyvatel 
s  úřadem. Výhodou bude vyřízení vybraných 
záležitostí elektronicky z pohodlí domova. Tato 
služba již úspěšně funguje i v jiných městech.

 „Nový systém pro on-line komunikaci ne-
boli Portál občana přinese větší komfort a další 
zjednodušení komunikace mezi veřejností 
a úřadem, a to i mimo úřední hodiny. Je to roz-
cestník, který umožní občanům vyřídit vybrané 
životní situace se samosprávou elektronicky 
z  pohodlí domova. Díky platební bráně zde 
bude možné přímo hradit poplatky za psa a za 
svoz odpadu či mít okamžitý přehled o  osob-
ních závazcích či pohledávkách k městu a vidět 
stav vyřízení žádosti. Zkušební provoz bychom 

Do velkého a  malého sálu Obecního domu, 
které více než rok sloužily coby očkovací cen-
trum, se vrací kulturní akce. Město zapůjčilo 
prostory počátkem loňského roku Nemocnici 
Nymburk prostřednictvím svého Nymbur-
ského kulturního centra.  

Od pondělí 9. května funguje očkovací cen-
trum v areálu nemocnice v prostorách infuzní 
ambulance, vchod D. Očkování bude probíhat 
vždy v pondělí a v pátek od 14.30 do 18 hodin. 

Vedle prostor malého sálu, kde probíhalo 
samotné očkování od února 2021, byl postu-
pem času přidán i sál velký pro komfort klientů 
čekajících po očkování. V  současné době již 
nemocnice zvládne tuto službu poskytovat ve 
svých vlastních prostorech. 

Dlouhodobým cílem 
města je zlepšování 
služeb pro občany  
a elektronizace veřejné 
správy

V Obecním domě se 
podařilo naočkovat přes 
sto tisíc lidí

chtěli spustit co nejdříve,“ přiblížila místosta-
rostka Stanislava Tichá.

Radní již schválili dodavatele společnost 
DATRON, a. s., která dodá Portál občana za cel-
kovou cenu 590 000 korun bez DPH. Veřejná 
zakázka na dodání a implementaci Portálu ob-
čana byla vypsána v rámci dotačního projektu 
„Moderní úřad Nymburk“ a bude hrazena z 85 % 
evropskou dotací, státním rozpočtem z  10 % 
a 5 % městem.

Portál bude obsahovat i  elektronické on-
-line formuláře. K přihlášení má sloužit e-iden-
tita (občanský průkaz, Moje ID, bankovní iden-
tita a další), nebo datová schránka. Tento sys-
tém bude následně implementován i do stát-
ního Portálu občana. 

Petr Černohous

„Mně osobně zůstane na očkovací centrum 
spousta vzpomínek. Mohla jsem u celého pro-
jektu být od samého začátku: od prvotního ná-
padu nabídnout covidem vyprázdněné sály pro 
vznik centra, přes přípravu prostor, zpracování 
pokynů pro dobrovolníky až po desítky odslou-
žených dobrovolnických směn včetně očkova-
cího maratonu po boku radního pro zdravot-
nictví Aleše Tomana. V  průběhu měsíců jsem 
zažila všechny proměny nálad klientů a  vím, 
že to nebylo vždy jednoduché. Mé poděkování 
patří nejen zdravotníkům a celému personálu 
centra, kteří za jeho fungováním stáli, ale i za-
městnancům našeho úřadu, kteří se od samého 
začátku zapojili do jeho činnosti a všem dobro-
volníkům, bez nichž by byl jeho start velmi ob-
tížný. Jejich pomoci si vážím nejen já, ale i naše 
nemocnice,“ shrnula své ohlédnutí místosta-
rostka Stanislava Tichá.

Prostory Obecního domu jsou opět zcela 
k  dispozici pro oblíbený Čas na čaj, taneční 
kurzy a další akce. Olga Vendlová

S  projektem „Moderní úřad Nymburk“ uspěl 
Nymburk s  žádostí o  dotaci v  operačním 
programu Zaměstnanost, registrační číslo  
CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016728.

se svým tématem Queen. Miniformace senior 
si odvezla zlatou. 

Bojovat o  nejlepší umístění na ME budou 
děvčata ve dnech 23.–26. června v  Chorvat-
ském Zadaru. 

Na všechna děvčata jsem moc pyšná, byla 
to náročná sezóna, zejména po covidové pauze, 
která nezastihla pouze nás, ale i jiné kluby. Bylo 
to pro všechny náročné, ale naše děvčata umí 
bojovat, a to také předvedou v Zadaru. 

Aneta Brynychová
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HLEDÁME
číšníky/servírky/kuchaře

do lázeňských provozů

HPP i brigádně
krátký/dlouhý týden nebo dle domluvy

spolehlivost a příjemné vystupování
praxe není nutná – vše vás naučíme

tel. 774 972 797
gastro@lazne-podebrady.cz

www.lazne-podebrady.cz/nabidka-prace

LP personální inzeráty.indd   2 18.05.2022   16:59

Léto  v Pode�bradech
Lázně Poděbrady, a. s. pořádají

tel.: 325 606 500 • info@lazne-podebrady.cz
www.lazne-podebrady.cz/kulturni-akce

Atrium Letní lázně
 9. ČERVNA  Michal Prokop & Framus Five
 17. ČERVNA  Jakub Smolík
 1. ČERVENCE  Na Stojáka
 8. ČERVENCE   Lucie Bílá v doprovodu

Petra Maláska
 10. SRPNA   Divadelní představení

Mlčeti zlato
 18. SRPNA  Lenka Filipová

Galerie Ludvíka Kuby
 7. KVĚTNA–14. SRPNA   Výstava plastik

Břetislava Bendy

Léto v Poděbradech 2022 inzeráty.indd   3 18.05.2022   17:11
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vážek zase pomáhal vyvinout aplikaci pro určo-
vání vážek, šídel a motýlic - Lovec vážek. A ta-
kových aplikací existuje celá řada a  pomůžou 
vám vyznat se ve světě přírodních krás a divů. 
Protože jen ten, kdo přírodu pozná, ji může mít 
rád a  pak i  úspěšně chránit. Potřebuje to čím 
dál víc. A to i ta naše „malá“ nymburská.

Marek Velechovský

AKTUALITY

Od června přes prázdniny bude k vidění v uli-
cích Nymburka mezigenerační výstava Spo-
lečně časem. Letos jsme poprosili seniory, 
aby zavzpomínali na svoje zážitky z  prázdnin, 
a  děti pak podle jejich vzpomínek nakreslily 
obrázky. Vznikla krásná literární a  výtvarná 
díla. Děti také napsaly a  nakreslily dědečkům 
a babičkám osobité vzkazy. Těšíme se, že texty 
a  obrázky představené na výstavě udělají ra-
dost nejen těm, kdo je vytvořili. Výstava bude 
k  vidění na třech místech: v  pasáži Městské 
knihovny Nymburk, na plotě Domu dětí a mlá-
deže Nymburk a  hlavní část výstavy na plotě 
evangelického kostela. Během prázdnin pro-
běhne hra spojená s touto výstavou. Všem, kdo 
přispěli vzpomínkou a obrázkem, bychom rádi 
poděkovali na slavnostním setkání, které se 
uskuteční v sobotu 11. června 2022 od 10 hodin 
v knihovně. Výstavu připravil spolek BEZoBAV 
časem, Městská knihovna Nymburk, Dům dětí 
a mládeže Nymburk a Poradna Včera v Nym-
burce – Dementia.cz.

za organizátory Jan Červinka

Mezigenerační 
výstava v ulicích 
města

Podařilo se naplnit 
celkem 48 krabic 

Skoro 700 kilogramů potravin 
nakoupili Nymburáci pro Respondeo

Organizace Respondeo se opět účastnila celo-
národní sbírky potravin. Díky štědrosti zákaz-
níků a  obětavým dobrovolníkům má Respon-
deo na skladě více než tunu potravin a drogerie.

„Lidé pro nás nakoupili více než tunu po-
travin. Máme z toho velikou radost, protože ro-
din, které naši potravinovou pomoc potřebují, 
máme opravdu dost,“ říká Alena Líbalová, ředi-
telka Respondea. Celkem se v supermarketech 
v Nymburce, Mladé Boleslavi a Mnichově Hra-
dišti vybralo 1 006 kg potravin a drogistických 
výrobků. Z  toho 669 kg se nasbíralo v  Kauf-
landu v Nymburce. 

Nejvíce lidé nakupovali základní potraviny 
jako těstoviny, rýži, mouku nebo cukr. „Ale 
máme i  mléko, olej či toaletní potřeby. Lidé 
nezapomněli ani na děti a pořizovali také pře-
snídávky, piškoty a různé dobroty,“ dodává ře-
ditelka organizace. Akce by se nevydařila bez 
usilovné práce dobrovolníků, mezi nimiž byly 
také čtyři studentky Střední zdravotnické školy 
a Vyšší odborné školy zdravotnické Nymburk.

Dary postupně přerozdělí a  rozvezou so- 
ciální pracovníci rodinám na Nymbursku, které 
se nacházejí v  náročné životní situaci, a  Re-
spondeo jim poskytuje prostřednictvím pro-
gramu „Případová práce s rodinami“ komplexní 
podporu a pomoc. Pomáhá jim s různými kon-
krétními problémy.

Jolana Boháčková

Na TuristPropagu Nymburk 
bodoval

V  sedmém ročníku soutěže TuristPropag, vy-
hlašované Pruhem Polabí, Asociací turistic-
kých informačních center ČR, Asociací cestov-
ních kanceláří ČR a Českou unií cestovního ru-
chu, si nymburské propagační materiály vedly 
znamenitě – Turistické informační centrum si 
z výstaviště v Lysé nad Labem z výstavy Regi-
ony České republiky odváželo dvě ocenění.

Jedenáctičlenné porotě byly předloženy 
tři stovky materiálů v  kategoriích Propagační 
spot, Zpravodaj roku 2022, Turistické noviny, 
Mapy měst a obcí, Turistický průvodce, Propa-
gační leták, Publikace, Letáky určené dětem, 
Nástěnné, stolní a kapesní kalendáře… A právě 
v této kategorii dostala sada nymburských ka-
lendářů nejvyšším ziskem bodů 1. cenu. Nej-
početněji zastoupenou byla kategorie Ostatní 

propagační předměty, kde se o ocenění uchá-
zelo na 98 přihlášených subjektů. Soubor nym-
burských „drobností“ s logem města – plechá-
ček, krasohled, textilní taška, tričko, získal za-
slouženou 2. cenu.

O  tom, že se líbil nejen porotě, ale i  ná-
vštěvníkům, svědčí to, že plechový hrníček byl 
zcizen krátce po otevření výstavy.

Jan Řehounek

Město si odvezlo hned 
dvě ocenění
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Den otevřených 
dveří v English 
Extra School 
Hooray, po covidové odmlce jsme opět uspořá-
dali tradiční party pro všechny současné i bu-
doucí studenty jazykové školičky English Extra. 
Den otevřených dveří formou velké celoškolní 
party tradičně uvítal více než stovku zájemců, 
zvědavců a studentů. Tentokrát se jako sladké 
odměny rozdávaly marshmallony různých ba-
rev, tvarů a velikostí. Během odpoledne se však 
pouze nemlsalo, ale především soutěžilo, hrálo 
a mluvilo anglicky. Všichni si vyzkoušeli anglič-
tinu zábavnou formou - zapojili se do jazyko-
vých her a dílniček, které pro ně připravili starší 
studenti a lektorky. Čekalo na nás klání ve slov-
ním fotbale s  opravdickým balónem, basket-
balové driblování za správnými slovíčky, ne-
tradiční hra v kostky, bleskové scrabble a v ne-
poslední řadě také představení deskových her 
Alešem Hrubým a  jeho doporučení těch nej-
vhodnějších při učení se angličtiny. Návštěv-
níci si prohlédli učebny a  zázemí jazykovky  
a seznámili se s lektory. 

Všem návštěvníkům děkujeme za účast, tě-
šíme se na případné zájemce o angličtinu z řad 
dětí i  dospěláků. Přihlášky na příští rok přijí-
máme již v průběhu června. Více info naleznete 
na www.englishextra1.cms.webnode.cz/.

Eva Skořepová

Ruku na srdce, kdo se vyzná v té záplavě listů, 
květů či semen? Množství barev a tvarů a ne-
přeberné množství možností, co by to tu jen 
mohlo růst? A  to jsme zatím jen u  rostlin. Co 
teprve hmyz a další živočichové nebo houby?

A s tím vším nám v dnešní době může po-
moci moderní technologie v podobě chytrých 
aplikací do telefonu. Najít, vyfotit a určit - jak 
jednoduché to může být. Tak třeba se díky 
tomu otevře brána do světa nejen botaniky, ale 
vůbec do přírody i pro další nadšence a ama-
térské biology (a možná časem i profesionální). 
Že to opravdu může fungovat, se můžete pře-
svědčit i vy sami. Např. s chytrou aplikací pro 
určování všemožných rostlin – PlantNet. Bird-
Net vám zase může pomoci podle hlasu poznat 
kosa, tedy zpívajícího opeřence (tady ale pozor 
na opravdové ticho, ve městě to funguje hůř). 
Známý zpěvák Dan Bárta a uznávaný fotograf 

Moderní technologie a příroda?
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INZERCE

140

NEXYA ENERGY E
Úsporná klimatizace s chlazením i topením 
s invertorovou technologií a vysokým 
výkonem v energetické třídě A+++

VÝHODY FUNKCE

  

VYSOKÁ ÚČINNOST
Vysoce účinný ekologický chladicí plyn R32 
s maximální technologickou účinností při spotřebě 
energie na úrovni A+++.

STERILIZACE VZDUCHU PŘI 56 °C
Vysokoteplotní sterilizační funkce výparníku 
zabraňující tvorbě bakterií a zlepšující kvalitu vzduchu.

IONIZAČNÍ A ČISTÍCÍ TECHNOLOGIE
Vzduch je rovněž ionizován a čištěn pomocí 
protiprachových filtrů, aktivního uhlí a studenými 
katalytickými filtry.

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ PŘES WI-FI
Pro zajištění Wi-Fi ovládání klimatizační jednotky 
stačí nainstalovat speciální USB klíč ( je součástí 
balení) a připojit se k Wi-Fi. Jednotka se pak dálkově 
ovládá aplikací OS Comfort (Android i iOS).

• Vysoce výkonná invertorová technologie 
• Bezpečný a ekologický chladicí plyn R32
• Třída energetické účinnosti A+++ v režimu chlazení
• Třída energetické účinnosti A++ v režimu topení
• Intuitivní bezdrátové dálkové ovládání 
• Povrchová úprava Golden Fin venkovní jednotky zabraňující 

korozivnímu působení atmosférických vlivů a zvyšující odolnost 
zařízení.

• Chlazení, vytápění, odvlhčování a větrání
• Režimy provozu s možností časování: Auto (automatický), 

Eco (úsporný), Sleep (časovač vypnutí), Silent (tichý) a Turbo (intenzivní).
• Funkce Follow Me: volitelná funkce přesné detekce a úpravy teploty 

zaměřené na určitý bod (dle polohy ovladače).
• Funkce Breeze away a Swing: volitelné funkce zabraňující přímému 

proudění vzduchu a automaticky upravující proudění vzduchu 
(horizontálně a vertikálně).

• Funkce Gear: 3 možnosti výkonu (50-75-100 %) pro optimalizaci 
spotřeby energie.

• Funkce automatického restartu: po výpadku napájení se jednotka 
restartuje do nastavení, které bylo aktivní při jejím vypnutí.

• Funkce automatické diagnostiky: v případě poruchy se na displeji zobrazí 
kód chyby, který umožňuje snadnou identifikaci potřebného zásahu.
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Perfektní 
teplota.

NOVINKA

www.pragopolair.cz
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st 1. až út 7. 6. / U zimního stadionu 
ŠAPITO TOUR 2022
Celkem 23 měst v ČR bude letos do této akce 
zapojeno. Organizátoři chtějí do regionů při-
vést kulturu různých žánrů. Vstupenky v před-
prodeji přes prodejní sítě Ticketportal, Ticket-
stream nebo na www.goout.net. Více infor-
mací naleznete na www.facebook.com – Ša-
pitó 2022 nebo na www.sapitotour.cz.

Program:
st 1. 6. / 19.30 hodin
Jakub Smolík s kapelou koncert
čt 2. 6. / 19.30 hodin
Děti ráje muzikálová zájezdní verze
Nebude chybět Sagvan Tofi.
pá 3. 6. / 19–2 hodin
Lunetic, Verona, Holki, MC Erik
Taneční koncert zakončený diskotékou.
so 4. 6. hodin / 14 hodin / 
Princezna na ocet
Zpívání, pohádka pro nejmenší.
út 7. 6. hodin / 19.30 hodin
Arakain a Lucie Bílá

st 8. 6. / 8–14.30 hodin / Areál TS Nymburk
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA 
NYMBURK DĚTEM 
Přijďte se bavit, poznávat a  hrát si. Akce pro 
školy, školky, děti i  dospělé. S  Ekokomem se 
naučíte správně třídit odpad, zjistíte, kdo a jak 
vyváží popelnice a co se děje s odpadem, jak se 
čistí silnice a chodníky i třeba čím se seká tráva 
v našem městě.

pá 10. a so 11. 6. / Park Pod Hradbami
XVIII. DRAGONFEST NYMBURK 2022
Legendární festival dračích lodí. Novinky z let 
minulých se osvědčily, a  proto je možné opět 
startovat již v pátek na dlouhé trati, cca 850 m 
a zároveň i na malých lodích pro 10 pádlujících 
a  to i  v  sobotu. Více informací na www.face-
book.com – XVIII. Dragonfest Nymburk 2022.

so 11. 6. / 14–19 hodin / vstupné dobrovolné / 
Kino Sokol – piknik pod jasanem
SVĚTOVÝ DEN PLETENÍ NA 
VEŘEJNOSTI
Dvě jehlice, klubko příze a trocha odvahy. Ple-
tení je tak uklidňující! Připojte se k  nám, při-
neste si jehlice, přízi, svůj rozpletený projekt 
a  seznamte se s  ostatními fanoušky a  fanyn-
kami pletení. Rádi přivítáme i  začátečníky, 
seznámíme je s  taji pletení, poskytneme přízi 
a  jehlice a  naučíme je plést. Rádi bychom na 
místě také upletli čtverce pro sešívanou pik-
nikovou deku, kterou pak darujeme Kino Kávě 
ke společnému užívání v  prostorách kavárny. 
Sklenice domácího ledového čaje a  občerst-
vení od Kino Kávy zaručeno.

so 11. 6. a so 23. 7. / 9–15 hodin / SOŠ a SOU 
Nymburk (V Kolonii 1804)
KURZ PEČENÍ MAKRONEK PO 
DOMÁCKU
Provedeme vás výrobou skořápek, krémů 
a  kompletací makronek. Kapacita účastníků 
omezena. Cena kurzu 1 600 Kč. Informace 
a přihlášky: krizkova@copnb.cz.

Kalendárium 
akcí

Klub důchodců
1. 6. st Bavíme se v klubu
6. 6. po Volná zábava
8. 6. st  Ženy co něco znamenaly (Z. Straková)
13. 6. po Volná zábava
15. 6. st Příprava na dovolenou
20. 6. po Volná zábava
22. 6. st Aromaterapie (M. Brabec)
27. 6. po Volná zábava
29. 6. st Posezení před prázdninami

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 80 let – 3. června 1942 zemřel Franti-

šek Josef Čečetka (* 1871), spisovatel, dra-
matik, pedagog, archivář. V  první polovině  
20. století učil na obecné škole v  Nymburce. 
Napsal řadu národopisných a  historických 
prací z Nymburska.

 X 105 let – 10. června 1917 při regulaci Labe 
a stavbě zdymadla vyhořela restaurace Robin-
son na Ostrově.

 X 90 let – 15. června 1932 bylo dáno do pro-
vozu škvárové hřiště SK Železničáři na Bžundě 
v Kolonii.

 X 265 let – 18. června 1757 se v Nymburce 
zastavil po prohrané bitvě s rakouskou armá-
dou u Kolína pruský král Bedřich Veliký.

 X 100 let – 19. června 1922 byla slavnostně 
otevřena letní tělocvična Sokola na Rema-
nenci, postavená podle projektu architekta 
Františka Roitha. 

 X 100 let – 22. června 1922 se narodil Emil 
Schreuer, student reálky, příslušník druhého 
odboje – 7. května 1945 byl jako příslušník 
motospojky nymburského povstání popraven 
v Milovicích nacisty. 

 X 80 let – 25. června 1942 byl nacisty 
umučen nymburský rodák Tomáš Sedláček  
(* 1887), advokát, starosta České zemské ha-
sičské jednoty.

 X 305 let – v roce 1717 byl na náměstí vzty-
čen mariánský morový sloup, dílo sochaře Jana 
Jiřího Šlanzovského.

 X 425 let – v  roce 1597 byla postavena vo-
dárna Turecká věž.

Jan Řehounek

Vrcholí jarní část sportovních soutěží, o  zá-
chranu v  krajském přeboru bojují fotbalisté 
Polabanu. Domácí tenisté Lokomotivy roze-
hráli své soutěže v krajském přeboru I. i II. tř., 
naopak soutěž ukončili stolní tenisté, šachisté 
i  velice úspěšná volejbalová mládež. Basket-
balisté Nymburka podle předpokladů potvr-
zují svou dominanci v  lize, postoupili hladce 
do finále a  věříme, že získají další již 18. ne-
přetržitý mistrovský titul. Opravdu špičkovou 
sportovní událostí našeho města byl také osmý 
ročník Nymburského půlmaratonu a  desítky, 
který v neděli 24. 4. přivedl na start pod Hrad-
bami a na tradiční tratě polabských cykloste-
zek okolo 1 000 sportovců od lehkých atletů 
specialistů, zahraničních borců, po amatérské 
přátele běhání pro zdraví. Velice široký byl i vě-
kový rozsah startujících, od dětí po veterány. 
Svůj termín v  červnu má potvrzen špičkový 
turnaj žen v  beachvolejbalu, pořádán bude 
opět na Rémě. Nezahálejí ani vodáci, kterým 
začíná hlavní sezóna. Labe nad elektrárnou 
využívají jak kanoisté a  kajakáři, tak i  veslaři. 
Také proběhla začátkem května zajímavá akce 
Lodě na Labi, velkou účast měl cyklo otvírák. 
Tradicí je Nymburská pětistovka, která v půlce 
května přivítala špičkové kanoisty i  kajakáře. 
Tak sportu zdar a všem hlavně zdraví a pohodu!

Jiří Urbánek

Sportovní 
okénko

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

apod. 

Tel.: 731 489 630

VYKOUPÍM 

so 18. 6. / 9 hodin / Areál Pivovaru Nymburk
25. DEN POSTŘIŽINSKÉHO PIVA
Tradiční festival nymburského piva, kdy se 
můžete těšit na vystoupení známých hvězd 
s doprovodným programem, doplněným 
o soutěže nejen pro děti, ale i pro dospělé. 

Program:
9 hodin / To Jo Band
10.20 hodin / Pohoda
11.40 hodin / Sendwitch
12.40 hodin / zahájení, soutěže
13.50 hodin / Crossband
15.20 hodin / Heidi & Heidi band
17 hodin / Wohnout
18.30 hodin / Lucie revival

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.

  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.

Masážní studio
Malé Valy 220, 
Nymburk

Objednání na tel. 
734 464 142

Relaxační a aroma  
MASÁŽE

www.martina-sebova.cz
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Kino Sokol 
Nymburk
Aktuální program kina Sokol naleznete na webu 
NKC: www.kinonymburk.cz, na Facebooku kina. 

ne 12. 6. / 14 hodin
ZKRÁTKA ANIMACE VOL. IV
Po nucené pauze se do nymburského kina opět 
vrací festival animovaných filmů. Odpolední 
pásmo pro děti (Mimi a Líza – Zahrada / 16 ho-
din / vstup 70 Kč), večerní projekce pro starší 
diváky (18 hodin, vstupné dobrovolné). Sou-
částí festivalu jsou workshopy a  další dopro-
vodné akce (od 14 hodin). Kompletní program 
na www.kinonymburk.cz. 

čt 16. 6. / 10 hodin / 70 Kč / Senior kino
LÁSKA HORY PŘENÁŠÍ
Nevěstě Alex se před očima hroutí její vysněný 
den, protože po pánské jízdě předešlé noci je 
nezvěstný ženich. V  patách má neurotickou 
matku, přespříliš aktivního otčíma a  bohém-
ského otce. Celý bláznivý den vypráví kome-
die „Láska hory přenáší“ třikrát a vždy jinýma 
očima. ČR / komedie / 90 min. / české znění / 
do 12 let nevhodný

pá 17. 6. / 19 hodin / ZDARMA / Koncert
LUBYN: BUSKING VANDR 2020
Busking je anglické slovo pro pouliční umění, 
mezi které patří hudební, divadelní nebo artis-
tická produkce. Busking je svoboda. Je to zlep-
šování v technické úrovni, práci s diváky. Pís-
ničkář Lubyn má za sebou 2 700 km za 34 dní, 
67 koncertů, 67 měst. Vlakem s batohem a ky-
tarou na zádech napříč Českem. Muzika i po-
vídání o tom, jak bylo na turné, a o pouličním 
umění v tuzemsku.

čt 23. 6. / 10 hodin / 70 Kč / Senior kino 
ŽENY A ŽIVOT
Navzdory dílčím nezdarům hledání štěstí 
a lásky stále pokračuje…“ Někdy pomůže k ha-
ppy endu náhoda, někdy pár facek a někdy pro-
stě jen stačí přestat řešit vztahové problémy 
s  osobou, která s  vámi vztah vlastně vůbec 
nemá. ČR / romantická komedie / 87 min. / 
české znění / přístupný

čt 23. 6. / 19 hodin / 150 Kč / Cestovatelský 
stand-up
TONI DANILOV – SÁM KOLEM SVĚTA
Pětadvacetiletý cestovatel toužící po dobro-
družství se jednoho dne rozhodl, že se vydá 
kolem světa. Myslel si, že to půjde hladce, ale 
osud mu zamíchal karty jinak. Tony Danilov je 
cestovatel a  fotograf, jehož talentem je (ne)
dobrovolně se dostávat do průšvihů… i o  tom 
umí s odzbrojujícím vtipem poutavě vyprávět.

pá 24. 6. / 18 hodin / 140 Kč
PREZIDENTKA – S FILMOVOU 
DELEGACÍ
Aňa Geislerová, historicky první česká pre-
zidentka, se odhodlá k  riskantnímu kousku. 
Vezme si paruku a v převleku se v noci potají 
vytratí z  hradu. Seznamuje se se sochařem 
Ondřejem Vetchým, kvůli kterému se do města 
vydává každou noc. Situace se však brzo vy-
mkne kontrole…. Projekce za osobní účasti re-
žiséra Rudolfa Havlíka. ČR / romantická kome-
die / 127 min. / české znění / do 12 let nevhodný 

Loni na podzim jsme do prostoru „nymbur-
ských Benátek“ u vodárenské věže pozvali nej-
různější múzy, co si jen člověk vzpomene. Na 
pěti pódiích se tančilo, zpívalo, muzicírovalo, 
hrálo divadlo, malovalo, s  dech beroucí akro-
bacií se představili protagonisté nového cir-
kusu, nechyběl oheň i paličkování krajek. Svůj 
prostor na valech našli také literáti, recitátoři, 
mimové. Každou minutou se v magickém pro-
storu odehrávalo něco nečekaného, originál-
ního a inspirujícího. Proto i letos, ale tentokrát 
už v sobotu 25. června, budou opět MÚZY NA 

VALECH, aby celý prostor změnily v  neoby-
čejné tržiště umění. Na programu je nepře-
berné množství uměleckých profesionálních 
i amatérských aktivit pro děti i dospělé, k tomu 
zahraje nefalšovaný flašinetář, pouliční har-
monikář, stejně tak si můžete nechat předpo-
vědět budoucnost nebo vyfouknout skleně-
nou figurku. Nymburské valy mají neopako-
vatelné kouzlo, které opět umocní nebývalý 
festival všech možných uměleckých žánrů. 
Samozřejmě k  dispozici bude i  bohaté občer-
stvení. A teď to nejdůležitější. Celá událost za-
číná ve 13 hodin a  skončí několika hudebními 
projekty a  originální světelnou show až před 
půlnocí. Nejlepší tip jak prožít báječnou sobotu  
25. června, je být v Nymburce na valech.

Ladislav Langr, NKC

Nymburské 
kulturní 
centrum
st 1. 6. / 19 hodin / Chrám sv. Jiljí/ 50 Kč
KONCERT K POCTĚ BOHUSLAVA 
MATĚJE ČERNOHORSKÉHO
Koncert Nymburského komorního orchestru 
se sólovým violoncellistou Janem Pechem.

so 4. 6. / 15 hodin / Park U Vodárenské věže/ 
vstup volný
POLABSKÁ VONIČKA
24. ročník folklorního festivalu, pódiové vy-
stoupení domácího souboru Šáteček a  jeho 
hostů, tentokrát na téma pivo v lidové písni.

so 4. 6. / 20 hodin / Park u Obecního domu / 
vstup volný
POLABSKÁ VONIČKA  
24. ročník folklorního festivalu, posezení 
u cimbálu, lidová zábava

út. 7. 6. / 14 hodin / Obecní dům/ 50 Kč
ČAS NA ČAJ
Setkání nejen pro seniory ve velkém sále Obec-
ního domu, k tanci a poslechu hraje taneční or-
chestr Jaroslava Trnky.

Múzy na valech 
podruhé!

pá 10. 6. / 18 hodin / Kaple sv. Jana Nepomuc-
kého, Kostel sv. Jiljí, evangelický kostel/ vstup 
volný
NOC KOSTELŮ
Tradiční celorepubliková akce umožňující ná-
vštěvu kostelů se speciálním programem

ne 12. 6. / 14 hodin / Kino Sokol / vstup 
dobrovolný
ZKRÁTKA ANIMACE

pá 17. 6. / 19 hodin / Kino Sokol / vstup 
dobrovolný
LUBYN
Koncert písničkáře na vandru z Blanska.

so 18. 6./ 11 hodin / Špička/ vstup volný
BLEŠÍ TRH S VÍNEM NA ŠPIČCE

so 25. 6. / 13 hodin / nymburské valy/ vstup 
volný
MÚZY NA VALECH ANEB TRŽIŠTĚ 
UMĚNÍ
2. ročník velkého multižánrového festivalu.

od 1. 7. / 21 hodin  / Děkanská zahrada
LETNÍ KINO 
Zahájení pravidelných úterních a pátečních fil-
mových projekcí pod širým nebem

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.

Velký multižánrový 
festival započne  
25. června
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Městská 
knihovna 
Nymburk

Knihovna dětem
st 1. 6. / 9–11 hodin / Park U Vodárenské věže
PIKNIK V TRÁVĚ S KNÍŽKOU 
Dětem budou předčítat významné osobnosti 
společenského a kulturního života města, pe-
dagogové a  přátelé knihovny. Každý z  nich 
představí malým posluchačům pohádkovou 
knížku. Piknik se koná v  rámci akce Radnice 
dětem, kterou připravuje Město Nymburk a je 
součástí Týdne čtení dětem.

st 22. a čt 23. června
PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE
Do světa knih a  fan-
tazie přivítá královna 
Abeceda, šašek Há-
ček a  rytíř Písmenko 
čerstvé čtenáře z prv-
ních tříd. Než budou 
děti pasovány na ry-
tíře, musí své doved-
nosti předvést. Meč 
rytíře Písmenka je 
pak pasuje. Za svou 
čtenářskou doved-
nost dostanou šerpu 
a glejt, který pak mohou v knihovně vyměnit za 
čtenářský průkaz na 1 rok zdarma. Navíc na ně 
čeká knížka, která je určena právě a jenom prv-
ňáčkům. Na tuto slavnostní ceremonii zveme 
rodiče i prarodiče. Bližší informace pro rodiče 
prvňáčků o časovém harmonogramu jednotli-
vých tříd u třídních učitelek nebo v knihovně. 

Připravujeme
HUDEBNÍ A LITERÁRNÍ VEČERY 
V LETNÍ ČÍTÁRNĚ
Dva hudební a  dva literární pořady v  letní čí-
tárně o  čtyřech prázdninových podvečerech. 
Těšit se můžete na živé koncerty v podání zná-
mých regionálních hudebníků a setkání se zná-
mými autory z řad spisovatelů a herců.

út 12. července / 19 hodin
JANA LANGR & JAN HORÁK
jazzový koncert
út 26. července / 19 hodin 
ŠTĚPÁN JAVŮREK
beseda s krušnohorským spisovatelem 
út 16. srpna / 19 hodin
MARTA BALEJOVÁ A RADIM LINHART
šansonový večer
úterý 30. srpna / 19 hodin
JAK JSEM NEBYLA NA LVECH A JINÉ 
PŘÍHODY 
beseda s herečkou Martinou Preissovou 

ČERVNOVÁ SOBOTA, KDY MÁME PRO VÁS 
OTEVŘENÉ ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ, ČÍ-
TÁRNU I DĚTSKÉ ODDĚLENÍ, JE 4. 6. OD 8 DO 
12 HODIN.

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

Výstava
2.–30. června 
VÍTR VE VLASECH
Výstava obrazů Vladislavy Přibové
Sinamon Art
so 4. června / 10 hodin
Vernisáž 
Hudební úvod Jakub Trnečka za doprovodu 
Ivany Trnečkové. 

Přednášky a jiné akce 
so 11. 6. / 10 hodin / Vstup volný
SPOLEČNĚ ČASEM – NEJHEZČÍ 
VZPOMÍNKA Z LETNÍCH PRÁZDNIN
V  knihovně se uskuteční slavnostní zahájení 
mezigenerační výstavy Společně časem, která 
je k  vidění do konce prázdnin na plotě evan-
gelického kostela, domu dětí a mládeže a v pa-
sáži knihovny. Výstavu pořádá spolek BEZoBAV 
časem, Městská knihovna Nymburk, Dům dětí 
a mládeže Nymburk a Poradna Včera v Nym-
burce – Dementia.cz.

čt 16. 6. / 17.30 hodin / 
MĚSTSKÉ ZÁSAHY 2022
Ateliér Plicka–Škrna, Fakulta architektury 
ČVUT v Praze
Závěrečná prezentace semestrálních projektů 
studentů architektury, zaměřených na vybrané 
lokality v centru Nymburka. Vstup volný. 

so 25. 6. / 13–16 hodin / Park U Vodárenské věže
MÚZY NA VALECH ANEB TRŽIŠTĚ 
UMĚNÍ 
Na festivalu Múzy na Valech letos najdete  
i knihovní scénu. Akci pořádá Nymburské kul-
turní centrum.

st 29. 6 / 8.30–12.30 hodin / zdarma
JAK NA TABLET A CHYTRÝ TELEFON
Je vám 65 a více let? Naučíme vás, jak správně 
ovládat tablet nebo chytrý telefon a  jak se 
bezpečně pohybovat na internetu. Přineste si 
s  sebou své (dostatečně nabité) zařízení, se 
kterým potřebujete poradit. Po domluvě mů-
žeme i  zapůjčit. Počet míst omezen. Čtyřho-
dinový seminář pořádá nezisková organizace 
Moudrá Sovička, z. s., ve spolupráci s  Nadací 
Vodafone ČR. Rezervace míst a další informace 
v knihovně.

Knihovna 
půjčuje 
knížky  
v ukrajinštině

Ve fondu naší knihovny nově najdete knihy 
v ukrajinštině, zatím především pro dětské čte-
náře. Podařilo se nám je získat ve spolupráci 
s Domem národnostních menšin a za finanční 
pomoci Města Nymburk. Knihy mají za sebou 
dalekou cestu až z válkou zasaženého Kyjeva. 
Je jich zatím jen pár, ale brzy jich bude víc. 
Máme totiž do našeho fondu přislíbené také 
knihy pro dospělé čtenáře, časopisy a další dět-
ské knihy v ukrajinštině.

Ptáte se, jak najdete knížky v ukrajinštině 
v  našem on-line katalogu? Jednoduše tak, že 
si vyfiltrujete knihy podle jazyka. A pokud při-
jdete do knihovny, naleznete je v poličce v do-
spělém i v dětském oddělení označeném ukra-
jinskou vlajkou. Zároveň jsme rozšířili nabídku 
knih v angličtině i učebnice pro cizince. 

Ukrajinským rodinám nabízíme prostor pro 
trávení času. V dětském oddělení najdou ma-
minky leporela na prohlížení, hračky a  spole-
čenské hry bez nutnosti znát jazyk. Kromě toho 
je v knihovně k dispozici Wi-Fi a počítače s in-
ternetem. Nabízíme také možnost tisku a vy-
půjčení cizojazyčné literatury (zejména v  an-
gličtině) na všech odděleních. Občané z Ukra-
jiny u  nás naleznou místo plné klidu a  knih, 
kde mohou aspoň na malou chvíli zapomenout 
na hrůzy odehrávající se v  jejich zemi a  najít 
rozptýlení.

Pokud máte ve svém okolí někoho z Ukra-
jiny, řekněte mu o  nás. Další informace 
o  tom, co knihovna občanům z  Ukrajiny na-
bízí, najdete na našich webových stránkách  
www.knihovnanymburk.cz.

Víme, že se budeme dlouho setkávat 
s  lidmi, kteří budou velmi intenzivně potře-
bovat pomoc. Naše knihovna je místem, kam 
může přijít úplně každý. Ne náhodou jsme se 
nedávno oficiálně stali Hate Free zónou bez ná-
silí a nenávisti. 

Marie Lebdušková 
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Zatím u nás najdete 
knížky pro děti, ale 
máme přislíbené i knihy 
pro dospělé čtenáře  
a časopisy 
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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 1. 6. / 15 a 17 hodin / 100 Kč
GYMNÁZIUM B. HRABALA NYMBURK – 
AKADEMIE
Vystoupení žáků Gymnázia Bohumila Hrabala 
v Nymburce.

so 4. 6. / 10 a 15 hodin / 150 Kč
SHOW TŠ EASY DANCE
Show taneční školy Easy dance 2000. 

po 6. 6. / 19 hodin / 200 Kč
PELÍŠKY
Pro velký zájem přidán nový termín! Úprava 
a  režie: Vít Špinka. Hrají a  spolupracují: Jiří 
Vetešník, Iva Špinková, Saša Koukol, Iva Lucie 
Špinková, Jakub Zeman, Jana Štychová, Kate-
řina Lajtkep, Milan Kubát, Amálie Votrubová, 
Petr Kurtiš a další. Produkce: DS Hálek. 

DÁLE PŘIPRAVUJEME:
út 15. 11. 2022
Crossband se symfonickým orchestrem

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. 

Hálkovo městské divadlo 
Nymburk

TIRÁŽ Nymburský zpravodaj – Informační měsíčník, periodický tisk územního samosprávního celku. Číslo 6/2022. Vychází 2. 6. 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: 13. 5. 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.
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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
/6. 6. /   /10. 6. /             /1. 7. /  Červenec/srpen
/8. 8. /   /12. 8. /             /2. 9. /  Září
/12. 9. /   /16. 9. /             /6. 10. /  Říjen

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 sezón v  Dejvickém divadle, kte-
rými jsou - Hynek Čermák a Vladimír Polívka.

říjen / listopad 2022
BONUSOVÁ NABÍDKA!
BOHEMIA BALET 
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 JÍZDA 2 
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

Prodej abonmá do 24. 6. pouze na pokladně di-
vadla, 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.

Vážení diváci,  
máme za sebou jednu z  nejnáročnějších se-
zón všech dob, která byla plná změn, omezení 
a  přesunů. Přesto se podařilo plně odehrát 
všechna slíbená představení a od září budeme 
začínat sezónu s čistým štítem.
Novou sezónu plánujeme s velkou opatrností, 
proto abonmá rozdělujeme i nadále na dvě po-
loletí. Do podzimního abonmá jsme se snažili 
vybrat čtyři opravdu silné tituly, které jsou 
spíše komediální, ale přece jen pro náročnějšího 
diváka. Těšit se můžete na Vladimíra Polívku, 

Hynka Čermáka, Carmen Mayerovou, Terezu 
Kostkovou, Matouše Rumla, Lindu Rybovou  
a  mnoho dalších. Využít můžete i  bonusovou 
nabídku, což je vystoupení Bohemia Baletu.
Další řada mini předplatného nese název Dám-
ská jízda 2, a je určená primárně pro ženy, ale 
ani pánům není vstup zakázán. Níže také nalez-
nete podrobnější informace. 
Zároveň všem divákům patří obrovské díky, že 
jste nám i přes pandemii zůstali věrní.
Děkujeme za přízeň a brzy na viděnou! 

Diana Brzáková
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