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Titulní foto: Nymburské hradby se otevřely veřejnosti. Více na straně 5. / Foto: Markéta Tomčíková

Milí Nymburáci,
je tu čas letních radostí, prázdnin a  dovole-
ných. Věřím, že přes všechny starosti a  pro-
blémy, které přinesl nejdříve covid a nyní kon-
flikt na Ukrajině, bude to pro nás všechny také 
čas relaxace a odpočinku. I v letních měsících 
tu jsme pro vás.  Vedení města, městský úřad 
i  spolupracující organizace jako spolehlivý 
partner zajistí každodenní potřeby města jako 
celku i občanů tak, jak jste zvyklí. 

Vy užívejte léta a  slunce a  nezapomeňte, 
že Nymburk má co nabídnout vám i návštěv-
níkům. Ať už vašim blízkým z jiných koutů naší 
země, kteří se přijedou o  dovolené podívat, 
nebo turistům toužícím po poznání.  Zveme 
vás třeba k  zážitku nového pohledu na naše 
město, řeku a daleké okolí. A  to z nejkrásněj-
ších dominant Nymburka. Loni se nám podařilo 
zpřístupnit šestašedesátimetrovou věž kos-
tela sv. Jiljí a  letos se dokonce můžete projít 
po hradbách. Ty jsou přístupné teprve od polo-
viny června a díky ochozu můžete pohlédnout 
z cimbuří jako dávní obránci města. A co třeba 
nová fontána v  parku Dr. Brzoráda? Tryská, 
mlží a večer barevně svítí. Půvabné vodní dílko 
zajistí parádní letní osvěžení, přístup je totiž 
povolen! Zchladit se mohou dospělí i děti a ží-
zeň zaženou u  sousedícího pítka. Kdo si chce 
zaplavat nebo jen odpočívat na dece, může za-
mířit za další letošní novinkou, plovárnou na 
Labi, kde najdeme dvě nová přístupová mola. 
Pro dospělé i  děti jsme začátkem prázdnin 
otevřeli nové hřiště, které dostalo od dětí po 
všech stránkách přiléhavý název – Jankoviště. 
Je určeno všem generacím. Pokud máte psího 
parťáka a chcete vyrazit za zážitky s ním, na-
vštivte psí park Voříšek. Nový dogpark nabízí 
bezpečný prostor pro psy jako hřiště, cvičiště 
i místo pro socializaci psů a setkávání chova-
telů. Ani tady nechybí pítko s čerstvou vodou 
k osvěžení.

No a  jaké by to bylo léto bez oblíbených 
kulturních akcí? Můžeme se těšit na Přístavní 
slavnost i tradiční Posvícení s jarmarkem. Kino 
na kolečkách přiveze zajímavé filmy, letní kino 
bude opět i na Starém děkanství a  za filmem 
můžete zamířit také do Kina Sokol, kde se usa-
díte do nových příjemných sedadel. Užijte si to. 
Krásné léto, přátelé! 

Váš Tomáš Mach, starosta města

Slovo  
úvodem

Město se v srpnu opět změní  
v galerii

Záměrem projektu Město=Galerie, jenž letos 
zavítá do čtyř středočeských měst, je vytvo-
ření prostoru pro kreativní tvorbu talentova-
ných umělců a  zejména obohacení veřejného 
prostoru o  díla trvalé hodnoty. Dále předsta-
vení Nymburka širší veřejnosti u nás i ve světě, 
jako multikulturního města, reflektujícího na 
tempo doby. 

Autor a  kurátor projektu Lukáš Kladívko 
a  jeho team chystá i  na letošní rok zajímavý 
program. Těšit se můžete mimo jiné na velko-
formátový obraz, který tentokrát bude zdobit 
budovu učiliště, barbecue meeting v  místním 
kině Sokol, a zejména na víkendový organizo-
vaný street ART jam, který se uskuteční  v bý-
valých docích na břehu Labe v  Drahelicích. 

Sympozium současného 
umění ve veřejném 
prostoru Město=Galerie 
2022 se letos uskuteční 
od 15. do 20. srpna
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První etapa revitalizace parku V Kolonii je do-
končena. Ve vnitrobloku mezi ulicemi Bole-
slavská třída a  2. května vzniklo dětské hři-
ště, nové komunikace s  parkovacími místy, 
přilehlými chodníky a  veřejným osvětlením. 
V lokalitě přibylo jednatřicet parkovacích míst 
včetně odvodnění a nové přístřešky pro sběrné 
nádoby. 

„Převzali jsme dokončené dílo od zhoto-
vitele. Park v obytné zóně v blízkosti hlavního 

Revitalizace Kolonky přinesla 
více parkovacích míst  
i nové hřiště

nádraží konečně vypadá upraveně a může vy-
niknout specifická atmosféra této lokality. 
Místní už se mohou těšit z  parkovacích míst 
i nového dětského hřiště, kam ještě doplníme 
jeden herní prvek,“ řekl ke stavební akci mís-
tostarosta města Bořek Černý. 

Na řadě jsou již jen drobné úpravy. První 
etapa revitalizace prostoru stála 6,6 mil. Kč bez 
DPH, zhotovitelem byla firma SOVIS CZ, a. s.  
V  plánu je realizace II. etapy, která zahrnuje 
obdobnou úpravu vnitrobloku mezi ulicemi  
2. května a Hálkova. Kromě vzhledu lokality je 
hlavním cílem zlepšit technický stav dopravní 
infrastruktury včetně navýšení počtu parkova-
cích míst.  

Olga Vendlová

Neutěšený park se 
proměnil ve funkční 
vnitroblok s hřištěm

Tady by měla vzniknout jedinečná dočasná 
graffiti a street art galerie.  

„Ráda bych poděkovala majitelům, kteří 
reagovali na naši výzvu a nabídli své nemovi-
tosti jako plátna umělcům, kteří se chystají do 
našeho města. Věřím, že i letos k nám, pod ku-
rátorským dohledem Lukáše Kladívka, zavítají 
zajímaví zahraniční i tuzemští umělci a že díla, 
která po nich zůstanou, budou opět pro veřejný 
prostor přínosem,“ řekla místostarostka Stani-
slava Tichá.   

Celá akce se může uskutečnit nejen díky fi-
nanční podpoře města Nymburk, ale i místních 
partnerů – zejména společnosti Nymwag a Ji-
římu Ditrichovi, který umělcům poskytl mon-
tážní plošiny.

Markéta Tomčíková
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Bazén čeká pravidelná letní odstávka z důvodu 
údržby, dezinfekce a  potřebných oprav. Od-
stávka se koná v době, kdy bazén nenavštěvují 
plavecké oddíly a školy. Letní odstávka plavec-
kého bazénu potrvá až do konce srpna. red

Letní odstávka 
plaveckého bazénu

Hřiště Jankoviště je otevřeno

Druhá etapa opravy jankovického sídliště byla 
dokončena a  nyní se pracuje na třetí. Sou-
běžně s druhou etapou probíhala i revitalizace 
nového dětského hřiště s  relaxačním prosto-
rem a workoutovým hřištěm. To bylo koncem 
června slavnostně otevřeno a obyvatelé se tak 
mohou těšit z herních prvků pro děti (houpa-
ček a prolézaček), multifunkčního sportovního 
hřiště s  umělým trávníkem a  také piknikové 
plochy. Dále i z nové workoutové části, která je 

Sídliště prochází 
proměnou a dostalo 
i chybějící velké hřiště

tvořena soustavou hrazd, bradel, žebřin a dal-
ších jednoduchých prvků sloužících ke cvičení 
zejména s vlastní vahou. Řešena byla i  zeleň, 
a  to novým trávníkem a  vysazením stromů, 
které přibyly k těm stávajícím. Dále byly vybu-
dovány rozvody vodovodu, oplocení a nové ve-
řejné osvětlení.

„Jako místní jsem opravdu rád, že janko-
vické děti mohou nově vyběhnout ven a užít 
si plnohodnotného hřiště, které tu dosud chy-
bělo. Ostatním naopak tento prostor nabídne 
mnoho volnočasových aktivit od sportu až po 
relaxaci,“ vysvětlil místostarosta Bořek Černý.

Zhotovitelem se stala společnost GAR-
TENSTA PLUS, s. r. o., z Prahy a celková hod-
nota díla vyšla na 15 milionů korun.

Petr Černohous

Adrenalin na 
kostelní věži: 
Hasiči cvičně 
zachraňovali 
člověka
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Setkání s občany  
v ulicích

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
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Lezecká skupina nymburských hasičů HZS 
Nymburk využila věž kostela sv. Jiljí ke cvičení 
záchrany člověka pomocí lanové techniky. Ze 
zhruba šedesátimetrové výšky ochozu věže 
spustili traverzem skutečného člověka s  ima-
ginárním zraněním. Jeden z  hasičů sehrál 
v  nácviku anglického turistu, který si pádem 
ze schodiště věže zlomil nohu. Úkolem hasičů 
bylo dostat více než osmdesátikilového muže 
bezpečně na zem. Když mu v  horní místnosti 
věže poskytli první pomoc, provedli fixaci do 
nosítek. Po zajištění všech lan a jejich kontrole 
přemístili raněného dolů na náměstí lanovým 
traverzem, k němuž využili silný strom naproti 
kostelu. Druhým způsobem záchrany raně-
ného mimo schodiště je jeho spuštění podél 
zdi se slaňujícím doprovodem. Věž kostela je 
od loňského roku přístupná veřejnosti.

Olga Vendlová
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Hradby k  našemu městu neodmyslitelně pa-
tří, a to vědí i děti z Mateřské školy Větrník. Na 
téma poznávání města Nymburk a jeho pamá-
tek vytvořily děti nástěnku s  hradbami a  na-
malovaly dokonce i portrét Bohumila Hrabala 
a pana starosty Tomáše Macha. Ten pak přišel 
osobně šikovné děti ocenit a prohlédnout si je-
jich školku.

red

Děti z MŠ Větrník 
namalovaly 
hradby i portrét 
starosty
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Stavební práce jsou naplánovány tak, aby se 
život na této ulici omezil co nejméně. Jako 
zhotovitel byla vybrána firma Rekomont, a. s., 
práce jsou rozděleny do několika etap a dokon-
čení je naplánováno na podzim letošního roku. 

„S ohledem na aktuální stav na trhu se sta-
vebním materiálem bylo nutné zakázku rozdě-
lit do více etap. Výhodou je, že chodníky tak ne-
budou rozbourány najednou v celé délce. Nej-
prve bude opraven chodník na východní straně 
a  následně chodník na západní straně. Další 
výhodou je, že omezení dopravy se tak dotkne 
vždy pouze části ulice,“ upřesnil místostarosta 
Bořek Černý. 

Během stavebních prací zůstane přístup do 
obchodů zachován a  zajištěn lávkami, pohyb 
chodců bude umožněn vždy alespoň po jedné 
straně ulice. Pro motoristy zůstane ulice prů-
jezdná po celou dobu stavby. Parkování bude 
omezeno vždy v místě aktuální etapy prací. 

Zásadní rekonstrukce  
Palackého třídy  odstartovala

Nové chodníky, 
bezpečnější přecházení, 
mobiliář a zeleň, to 
vše je zahrnuto do 
rekonstrukce hlavní 
obchodní třídy 

„Cílem projektu je zlepšení vzhledu a zklid-
nění dopravy v jedné z hlavních ulic města. Zá-
roveň se nám podařilo zajistit koordinaci sta-
vebních prací se zhotovením nových přípojek 
k  domům. Děkuji za součinnost všem dotče-
ným majitelům domů v ulici a společnosti Vo-
dovody a  kanalizace Nymburk. Poté, co spo-
lečně zvládneme dočasné nepohodlí spojené 
se stavebním ruchem, se můžeme konečně tě-
šit na reprezentativní podobu Palackého třídy,“ 
uvedl starosta Tomáš Mach. 

Jak budou chodníky vypadat? „Živičné po-
vrchy chodníků budou odstraněny a nahrazeny 
žulovou mozaikou skládanou do řádků. Zvo-
lený mobiliář koresponduje s  litinovým mobi-
liářem, použitým v historickém centru města. 
Mříže s logem města designově navazují na ty, 
které jsou použity na Náměstí Přemyslovců. 
K výsadbě nových stromů dojde až na podzim 
vzhledem k  jejich lepší schopnosti se ujmout, 
dlouhodobé perspektivě a  snížení nákladů 
nejen na jejich pořízení, ale i  následnou péči. 
Ulici ozdobí o deset stromů více, než tomu bylo 
před zahájením rekonstrukce. Nově vysadíme 
38 akátů kultivaru Bessoniana, které již známe 
z náměstí,“ popsala místostarostka Stanislava 
Tichá. 

Namísto přechodů pro chodce vznik-
nou takzvaná místa pro přecházení. Ta budou 
v  dlažbě vyznačena speciálními pruhy, které 
opticky navozují dojem zvýšeného retardéru.

Olga Vendlová
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Školka Adélka 
se stane 
bezbariérovou 
díky nové plošině
Rychlost jízdy do devíti metrů za minutu, nos-
nost kolem 250 kilogramů, motor frekvenční 
s  plynulým rozjezdem. To jsou některé z  pa-
rametrů šikmé zvedací plošiny, která usnadní 
provoz v  MŠ Adélka. Radní v  květnu schválili 
zadávací dokumentaci veřejné zakázky a  nyní 
město vybralo zhotovitele. Plošina bude pře-
konávat osmačtyřicet schodů.

ove

Současný stav chodníků na Palackého třídě
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Technické služby 
informují
V červnu TS pořádaly dětský den. Také provedly 
čištění a dezinfekci kontejnerů ve veřejné síti, 
především v sídlištích Drahelice a Jankovice.

O  prázdninách se TS budou věnovat běž-
ným denním činnostem  a  to zálivce, sekání, 
hubení plevele a stříhání živých plotů.

Dále se budeme věnovat i s pomocí brigád-
níků  údržbě mobiliáře a nátěrům stožárů veřej-
ného osvětlení. Rovněž bude probíhat údržba 
komunikací lokální výspravou, ať už tryskovou 
metodou, nebo naším strojem Infraset, nový 
povrch dostane chodník Na Bělidlech. Stále 
probíhá strojní blokové čištění města a čištění 
dešťových vpustí. O  všech našich aktivitách 
se dozvíte na webu TS v  záložce CO PRÁVĚ 
DĚLÁME.

 Závěrem bych vám chtěl popřát pohodové 
prázdniny zalité sluncem.

Martin Netolický, 
ředitel TS

Nejlepší bylo vodní osvěžení! Skákací hrad! 
Nejlepší byl vysavač a jízda traktůrkem! A vy-
klopil sis popelnici? Děti odcházely z  areálu 
Technických služeb města Nymburka plné 
zážitků a  poznatků. Na akci Technické služby 
města dětem jich dorazilo kolem pěti set a po-
dle ohlasů nebyl třetí ročník rozhodně poslední. 

Pracovníci TS se věnovali dětem ve věku od 
tří do deseti let na několika stanovištích, se-
známili je s  popelářským autem, motorovou 
sekačkou na dálkové ovládání nebo kropicím 
vozem a  traktůrkem. A  děti si pod dozorem 
mohly stroje a techniku samy osahat a vyzkou-
šet a dozvěděly se, s čím ve městě pomáhají. 

Velký úspěch mělo také stanoviště mno-
haletého partnera - společnosti EKO-KOM se 
vzdělávacími úkoly, skákacím hradem a šlapa-
cími motokárami. Nymburští školáčci nejsou 

Fo
to

 ©
 L

uc
ie

 M
oj

ží
šo

vá

Město nechalo během jara vybudovat ve dvou 
hradebních věžích točitá schodiště propojená 
ochozem, který návštěvníkům nabídne ne-
všední pohled na přilehlý park a řeku. Hradby 
se tak po věži kostela sv. Jiljí staly další památ-
kou, kterou město otevřelo pro veřejnost v po-
sledním roce. 

Hradby slavnostně zpřístupnilo vedení 
města ve společnosti samotné Elišky Přemys-
lovny a Jana Lucemburského. Nové vyhlídkové 
místo je přístupné z ulice Na Rejdišti. 

„Symbol našeho města je poměrně známý, 
ale rozhlédnout se z hradebního ochozu do kraje 
mohli naposledy snad obránci města stovky let 
zpátky. Díky výstavbě schodišť a  ochozu ote-
víráme novou vyhlídku na město a  okolí pro 
místní i  turisty. Stavební materiál i  použité 

Hradby – symbol města  
se otevřel veřejnosti
Pohled ze zcela nové 
perspektivy se naskytne 
všem, kteří vystoupají 
na historické hradby

odstíny jsme vzhledem ke stavbě na významné 
kulturní památce konzultovali s  památkáři 
tak, aby výsledek odpovídal dobové atmosféře 
i současným bezpečnostním nárokům,“ uvedla 
místostarostka Stanislava Tichá. 

Stavba byla podmíněna minimálním zása-
hem do původní konstrukce hradeb. Zhotovite-
lem byla firma INDECO stavební, s. r. o., za cenu 
necelých dvou milionů korun. 

„Dokončení stavby se sice protáhlo zhruba 
měsíc po předpokládaném termínu, ale i  tak 
ještě stíháme aktuální turistickou sezónu. Tu-
risté tak během celého léta budou moci vystou-
pat nahoru a pohlédnout přes hradby na Labe,“ 
pozval na výstup starosta Tomáš Mach.

ove, pce

Děti si užily den v technických 
službách naplno

ve třídění odpadů žádnými nováčky, díky TS 
absolvují tematické exkurze během celého 
školního roku. Děti podrobily kontrole také ha-
sičské auto a kreslily křídami a soutěžily u sta-
noviště městské policie. 

Novinkou od technických služeb bylo obří 
pískoviště s bagrem a bábovkami. Při odchodu 
čekala na každého sladká odměna. Akce se 
uskutečnila za podpory města Nymburka a TS 
děkují všem, kteří se na ní podíleli. ove
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Hlasování běží  
do 11. září
Dvanáct stromů z osmi krajů se utká v anketě 
Strom roku. Tu pořádá brněnská Nadace Part-
nerství letos již po jednadvacáté. Vítězný strom 
získá odborné arboristické ošetření zdarma 
a  postoupí do celoevropského kola soutěže. 
Stromové velikány můžete podpořit online na 
www.stromroku.cz anebo pomocí dárcovské 
SMSky do 11. září. Od vzniku ankety se do hla-
sování zapojilo více než 736 tisíc lidí a vybralo 
se přes tři miliony korun, které putovaly na vý-
sadby a ošetření stromů.

Adéla Mráčková

Podpořte strom, 
který vás nejvíce 
zaujme. Hlasujte  
v anketě Strom roku

Prozkoumat techniku 
přišlo okolo pěti set dětí

Původní středověké opevnění bylo tvořeno pásem hradeb s asi 52 věžemi, 4 vstupními branami. 
Z  původního opevnění se však dochoval jen úsek se šesti věžemi, který po rekonstrukci na po-
čátku 20. století získal romantický ráz. Na fotografiích Eliška Přemyslovna s Janem Lucemburským  
a vedením města během slavnostního otevření. 
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Možná je na Nymbursku víc těch, kteří ji na-
vštěvovali nebo v  ní učili, než těch, kteří se 
s  ní minuli. Vilku v  Resslově ulici, konkrétně 
obývák Bohuslava Sýkory, začali navštěvovat 
první zájemci o  ovládnutí anglického jazyka 
v roce 1992. Šlo vesměs o kamarády profesora 
angličtiny a tělocviku nymburského gymnázia. 
Tehdy ani on sám netušil, že postupně přibydou 
skupinky jejich manželek, ba i rodičů, a hlavně 
dětí. Postupně se klientela nabalovala, z Living 
English se stala zavedená firma. Z obýváku se 
studenti přesunuli do tří učeben v přízemí vilky, 
vybavených vyřazeným nábytkem z gymnázia, 
do každé se nastěhoval klavír, neboť bez an-
glických písniček se výuka v  LE neobejde. Už 
tohle stačí, abyste si učinili představu o její ne-
zaměnitelné atmosféře.  

Není zcela běžné, aby se lidé do jazykové 

školy vraceli. Living English této výsady požívá.  
Postupně sem začaly chodit děti prvních účast-
níků kurzů anglického jazyka, ba dokonce i  je-
jich vnoučata! Mezi studenty najdete maminku 
s náctiletým synem, seniory, jimž je hodně přes 
sedmdesát let, stejně jako žáky prvního stupně 
ZŠ nebo studenty Gymnázia Bohumila Hrabala, 
kteří se zde úspěšně připravují na cambrid-
geský certifikát FCE či ještě vyšší úroveň.

Zvláštní kapitolu mezi skupinami maxi-
málně osmi osob představují místní „stálice“. 
Nejstarší skupiny původně navzájem nezná-
mých zájemců o  studium angličtiny docházejí 

Jazykovka Living English: 
Třicet let!

jednou týdně na tzv. udržovací kurz dvacet, 
ba dokonce pětadvacet let! V  tomto případě 
již nelze mluvit o  kurzu angličtiny, ale spíš 
o  anglickém klubu s  výrazným společenským 
akcentem. 

Několik střípků z historie Living 
English: 
• Dům v  Resslově ulici, kde sídlí LE, má ve 
štítě zkratku A. D. (Anno Domini), což značí buď 
v  češtině Léta Páně (1915, kdy byl postaven), 
nebo iniciály jména Aninka Dlabačová, (dívčí 
jméno babičky Bohuslava Sýkory, která do-
stala domek věnem). 
• Právě v roce 1915 se provdala za Bohuslava 
Sýkoru, který v témže roce nastoupil jako pro-
fesor matematiky a  fyziky na nymburské re-
álné gymnázium. Zde působil celou svoji peda-
gogickou kariéru jako jeden z nejdéle sloužících 
profesorů v historii školy.
• V  tomto domě vyrůstali jeho syn, rov-
něž Bohuslav, tatínek stávajícího ředitele LE, 
a dcera Věra, oba učitelé. 
No, aby se tu neproháněl pedagogický duch!

Zajímavosti o Living English (LE): 
• LE je o  dva měsíce starší než spřátelený 
Ateliér Kuba v Kersku.
• Na začátku své existence patřila jazykovka 
mezi nejmoderněji vybavené školy. K výuce se 
zde totiž využíval videopřehrávač kazet VHS, 
tehdy žhavá technická novinka. Tento přístroj 
je dodnes funkční ve všech učebnách. Rozdíl je 
jen v tom, že se z módního výstřelku stal mu-
zejní kousek, k úžasu zejména členů dětských 
skupin.
• Motto LE vyjadřuje její základní filozo-
fii: „Je lepší mluvit s chybami než gramaticky 
správně mlčet.“
• Bez písní to v LE nejde. Díky nim lze totiž 
získat hlubší vztah k  jazyku, osvojit si správ-
nou výslovnost, rytmus řeči, rozvíjet slovní zá-
sobu a  koneckonců i  mluvnici. A  tak vidí stu-
denti propagátora geniálního spojení výuky 
cizího jazyka s  hudbou, svého učitele Slávka 
Sýkoru, nejčastěji za klavírem. Mimochodem 
jedna z maturitních prací, kterou před pár lety 
vedl na nymburském gymnáziu, se nazývala 
„Výuka anglické gramatiky pomocí písňových 
textů Beatles“.  
• Pár let nabízela LE „výuku“ angličtiny i pro 
předškolní děti, a to v rámci úspěšného „Baby 
studia“. Vedla jí manželka ředitele Stáňa, která 
rovněž spojovala výuku jazyka s hudební, a na-
víc pohybovou výchovou. 
• Angličtina není jediný jazyk, který se v LE 
během třiceti let vyučoval. Podle aktuálního 
zájmu byly v  nabídce rovněž kurzy francouz-
štiny, němčiny, ruštiny, italštiny i latiny.
• Lektoři představují nedílnou součást ži-
vota jazykovky. Jako první se přidala hned 
v  devadesátých letech Anna Matoušková, 
která je mnoho let zástupkyní ředitele. Po-
stupně přicházeli a po čase se střídali další do-
spělí lektoři převážně z řad učitelů základních 
škol a gymnázia. 
• V LE učí dokonce sami studenti! B. Sýkora 
si zavedl unikátní systém, jenž nabízí možnost 
vyzkoušet si lektorování dětských skupinek 

Řeč je o jazykové 
škole Living English, 
pravděpodobně 
nejstarší vzdělávací 
instituci svého druhu 
v Nymburce

Třicet let pro 
firmu – třicet 
tisíc pro školu

studentům vyšších ročníků gymnázia. Těm, 
které sám učil a kteří uvažují o studiu na peda-
gogických fakultách. Adepti učitelství mají tak 
jedinečnou příležitost vyzkoušet si předem, 
zda je tahle náročná profese pro ně ta pravá.

Nejen jazykovka, ale také cestovka!
• Kde jinde získat motivaci ovládnout cizí ja-
zyk než v zemi, kde se jím hovoří! To dobře Slá-
vek Sýkora ví. Z titulu všetečného tělocvikáře 
znalého angličtiny důkladně prosmýčil Velkou 
Británii, USA i Kanadu, a tak mohl založit záhy 
po vzniku LE rovněž cestovní kancelář, později 
cestovní agenturu, a začal organizovat pro své 
studenty zájezdy.
• Do Londýna se s  ním podívaly stovky 
studentů středních a  základních škol (nejen 
z nymburského okresu) i dospělých klientů LE, 
skupinky nymburských studentů s ním navští-
vily New York. Mezi legendární se zařadily ex-
pedice pro dospělé propojující Spojené státy 
a Kanadu.
• Za zmínku stojí programové know-how 
všech zájezdů LE. „Získat pocit Londýna nebo 
New Yorku“ lze podle B. Sýkory tak, že si město 
studenti „osahají“ sami a nebudou jen poslušně 
capat za průvodcem. Proto patřila k  základní 
výbavě každého účastníka mapka, s  jejíž po-
mocí se od prvního okamžiku začal po městě 
pohybovat. Každý si sám kupoval jízdenky, 
učil se jezdit hromadnou městskou dopravou 
a  uměl si objednat v  restauraci jídlo. To vše 
proto, aby se později s nadšením a bez obav do 
města vracel. 

Ivana Šmejdová

Firma Peťura stavebniny, s.r.o., slavila 30 vý-
ročí. Během bohatého kulturního programu, 
kdy se v  sobotu 28. května v parku Pod Hrad-
bami vystřídali Krejčík Honza, Richard Nedvěd, 
Crossband a Chinaski, došlo i na dobré skutky. 

Jednatel firmy Jiří Peťura totiž předal ře-
diteli Základní školy Komenského Tomáši Dan-
zerovi šek na třicet tisíc korun. Škola peníze 
využije na dovybavení kabinetu tělesné vý-
chovy. Peníze si tak užijí hlavně děti – ty se mo-
hou těšit na nové sportovní pomůcky a  třeba 
v sobě objeví i více chuti ke zdravému pohybu. 
Děkujeme! 

Markéta Tomčíková
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Nemocnice Nymburk oslavila 
140. výročí svého založení

Nemocnice Nymburk žije s námi a pomáhá už 
140 let a  ve čtvrtek 9. června 2022 oslavila 
toto jubileum. Mezi gratulanty byly osobnosti 
zdravotnického světa, vedení města, odborníci 
i hudebníci z kapely Crossband. Akci podpořili 
také nymburští dobrovolní hasiči, Záchranná 
služba Středočeského kraje, či studenti Střední 

Pogratulovat nemocnici 
přišel i nejvzácnější 
gratulant profesor Jan 
Pirk

zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdra-
votnické Nymburk. Hvězdou akce byl profe-
sor Jan Pirk, který v  nemocnici začínal svou 
kariéru.

Pro příchozí bylo připraveno celkem šest-
náct stanovišť, kde si mohli například nechat 
změřit tlak, zjistit množství tuku nebo určit 
krevní skupinu. Nutriční terapeutky radily s jí-
delníčkem a vhodnou životosprávou. 

Jiné stánky nabízely dobroty, a  to včetně 
těch, které prezentovaly formou degustačních 
porcí současnou nemocniční stravu, na kterou 
je nemocnice velmi pyšná. Nechyběl ani zá-
bavný program pro děti.

Michaela Prchlíková

Nejvzácnější gratulant profesor Jan Pirk

Ochutnávka dobrot nemocniční kuchyněVystoupení kapely Crossband
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V sobotu 4. června 2022 se v Záhornici konalo 
jubilejní desáté okresní kolo Soutěže O Zlatou 
srnčí trofej Okresního mysliveckého spolku 
Nymburk v  novodobé historii. Do soutěže se 
přihlásilo 55 soutěžících z šesti mysliveckých 
kroužků a několik jednotlivců. Na ranní prezen-
taci se nám hlásilo celkem 16 soutěžících v ka-
tegorii 0, 19 soutěžících v kategorii A, 13 sou-
těžících v kategorii B.  Pořadatelé pro soutěžící 
připravili 6kilometrovou stezku se 74 stano-
višti, kde měli za úkol poznávat stromy, keře, 
byliny a  stopy zvěře, stanoviště houby, opičí 
dráha, kde soutěžící předvedli svou obratnost, 
a krmelec, kde poznávali krmiva. Areál klubovny 
nám poskytl zázemí pro stanoviště sokolníka, 
plodů, rostlin, zvěře, brouků, zpěvného ptac-
tva, zbraní, poznávačky, myslivecké mluvy, po-
slechu zvěře a nechyběl ani test. Pekla se kýta, 
podával se guláš od Kamila Samka, pila se Jan-
kova limonáda. Celý den hráli Horečtí trubači, 
k  nimž se přidali i  tři hrající soutěžící. Kromě 
hlavní soutěže jsme již tradičně vyhlašovali 
elegantního myslivce, v  kategorii dívky zvítě-
zila Lenka Poděbradská a  v kategorii chlapci 
Josef Pekárek. Musím ale s potěšením konsta-
tovat, že toto rozhodování je rok od roku těžší, 
protože se nám to letos krásně zelenalo a mla-
dým myslivcům to opravdu sluší. Umístění 

v jednotlivých kategoriích: 0, 1, – Amálie Mo-
tejlová  298 b. z  MS Záhornice, 2, – Barbora 
Vojtíšková 291 b. z  MS Raštice, 3, – Ondřej 
Javůrek 248 b. Pátečtí zajíčci. V  kategorii A,  
1. – Poděbradská Lenka 464 b. MS Hájek Ko-
šík, 2. – Piskač Jan 383 b. MS Záhornice,  
3.- Šemlejová Veronika 344 b. MS Raštice. 
V kategorii B, 1. – Jiroutová Vendula 689 b. MS 
Záhornice, 2. – Hron Štěpán 576 b. jednotli-
vec, 3. – Hanzlík Lukáš 507 b. MS Záhornice. 
Díky štědrosti sponzorů jsme mohli děti odmě-
nit spoustou krásných cen, některé si dovolím 
jmenovat, třeba předplatné časopisu Svět my-
slivosti, ponožky od BOBRA, trička z  Petexu, 
materiály z  ČMMJ a  Knihkupectví myslivost, 
knihy nám každoročně věnuje i náš myslivecký 
soused senátor Tomáš Czernin. Celý den nám 
dělala společnost radní pro Středočeský kraj, 
Jana Skopalíková, která mile promluvila k sou-
těžícím a pomohla nám je odměnit. Díky štěd-
rosti obcí  Pátek, Křečkov, Rožďalovice, Zá-
hornice a městům Nymburk, Lysá nad Labem 
a Městec Králové jsme soutěžící mohli odměnit 
odznaky a vítěze všech dosavadních kol krás-
ným bolem z  dílny pana Romana Provazníka. 
Velký dík patří všem, kteří pomáhali s  nároč-
nou přípravou a v samotný den konání s orga-
nizací, všem rozhodčím a hlavně vedoucím my-
sliveckých kroužků, kteří se dětem celoročně 
věnují. Soutěž O Zlatou srnčí trofej byla podpo-
řena dotací z rozpočtu města Nymburk ve výši 
20 000 korun.

Petr Motejl

Žáci z ,,Rafky" se zúčastnili okresní soutěže  
Hlídka mladých zdravotníků

Navigamus 
2022 – jezero 
Matylda, Most

Soutěž O Zlatou srnčí trofej

Vybraní žáci Základní školy Letců R.A.F. se zú-
častnili okresní soutěže Hlídka mladých zdra-
votníků v  Poděbradech pod záštitou Červe-
ného kříže. Záhy z tohoto kola postoupili. Ná-
sledující den byla tato hlídka vyslána utkat se 
v krajském kole, které se konalo v Praze v are-
álu Bohnické nemocnice. Tam bylo přichystáno 
pět stanovišť v  terénu i v budově. Již na prv-
ním stanovišti bylo jasné, že je zde čeká vy-
soký level znalostí a  dovedností. Na čtyřech 
z pěti míst byli připravení figuranti, kteří svou 
roli hráli velmi dobře. Žáci se museli vypořádat 
například s  tepenným krvácením, s  otřesem 
mozku, s  astmatickým záchvatem, s  drob-
nými odřeninami a zraněními různého charak-
teru a  dalšími zdravotními problémy. Ovšem 

Navigamus je celostátní setkání vodních 
skautů, které se koná již od roku 1994 každé tři 
roky. Bohužel kvůli covidu se akce neuskuteč-
nila v plánovaném termínu, ale až letos, a místo 
konání bylo v Mostě u jezera Matylda. 

Tématem programu Navigamu 2022 byl 
životní příběh Augustina Heřmana (údajně 
1621, možná 1622–1686). Augustin Heřman 
byl český průzkumník, mořeplavec, obchodník, 
kartograf a  korzár, který přes Holandsko od-
plul do severní Ameriky, kde se proslavil v No-
vém Amsterdamu (pozdější New York). Stal se 
prvním Čechem, který se prokazatelně usadil 
v Americe. Během svého bohatého života Au-
gustin zmapoval velkou část Ameriky. Obcho-
doval s  indiány a  získával od nich pozemky. 
V roce 1649 si pořídil loď La Grace. Část svého 
života úspěšně napadal lodě v  Karibiku. Jeho 
odkaz v Americe ukazuje, že nikdy nezapomněl 
být Čechem tělem i duší. 

Všichni účastníci Navigamu byli rozděleni 
do čtyř subkempů neboli skupin spolupracov-
níků Augustina Heřmana. Náš oddíl byl v zelené 
skupině. Skauti se zde učili pomocí her navzá-
jem spolupracovat a plnit různé úkoly, které po-
máhaly Augustinu Heřmanovi. Například ob-
chodování, mapování jezera a  také zachraňo-
vání jeho majetku. Cílem každé skupiny bylo při 
bodování programu získat co nejvíce plachet na 
svou loď La Grace. 

Dále jsme se zúčastnili plachetních zá-
vodů. Páteční večer byl ve znamení Mývalí 
párty. V  sobotu večer, když už byla tma, pro-
běhla Benátská noc, což znamená, že všechny 
lodě byly ozdobeny světélky a vyrazily na jezero 
plnit úkoly. V závěru Benátské noci jsme sledo-
vali z  našich světélkujících lodí ohnivou show 
a promítání video sestřihu z předchozího dne. 

Díky finanční podpoře města Nymburk 
mohlo naše město reprezentovat 25 dětí z pří-
stavu vodních skautů Modré flotily Nymburk. 
Za podporu tímto děkujeme.

Michal Winter

Vodní skauti z Nymburka 
reprezentovali město  
na akci Navigamus

10. ročník Okresního 
kola ZST OMS Nymburk

vrcholem celé soutěže byla resuscitace za po-
moci takzvaného AEDéčka, tedy defibrilátoru. 
Ve všech disciplínách obstáli téměř na výbor-
nou a  vybojovali krásné druhé místo. Kromě 
skvělých zkušeností a zážitků si přivezli téměř 
půlmetrový pohár. Dík za tento pohár a výbor-
nou reprezentaci školy patří Valentýně Kůr-
kové, Zuzaně Hubálkové, Anežce Příbramské, 
Vojtěchovi Rajlovi, Michalovi Řehákovi, Luká-
šovi Dvořákovi, Jakubovi Malíkovi a Matyášovi 
Hořínkovi. Všichni účastníci za tuto příležitost 
děkují a  přejí každému možnost si vyzkoušet 
takové zachraňování nanečisto. Také děku-
jeme paní Jaroslavě Adamcové za výbornou 
zdravotnickou přípravu a průpravu. 

Petra Rejmanová
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Studio
koupelen
Nymburk

Letní
slevy
a 3D návrh

zdarma

Studio Nymburk
Pražská 2261
tel. 220 800 000

Podmínky akce na 
www.koupelny-ptacek.cz

na ochranné
sportovní

pomůcky

až

Kč
Získejte

Klientské centrum

Nymburk 
Resslova 705

Přihlaste se k nám 
do 30. září 2022

na očkování pro 
čtyřčlennou rodinu

až Kč

kompletní přehled na

na pojištění domácnosti, nemovitosti, 

havarijního pojištění vozidel 

a povinného ručení

DÁRKOVÝ POUKAZ 

PRO ČTENÁŘE 

SLEVA 20 %

Jedná se o nezávaznou poptávku. Poukaz je platný do 30. 9. 2022.
Zástupce Generali České Distribuce a.s., dceřiné společnosti Generali České pojišťovny a.s.

Slevu můžete uplatnit pouze 

na kontaktním místě této akční nabídky:

Klára MACHÁČKOVÁ

Okružní 2160, Nymburk

klara.machackova@generaliceska.cz

M 731 580 691

strana 9
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SVISLE
1: město na Mladoboleslavsku, alkoholický nápoj
2: třetí část tajenky, pivovar v  Kunčicích pod 
Ondřejníkem
3: mužské jméno, nachystej, kosmická agentura
4: deset desítek, orá, satirická báseň
5: koně, čtvrtá část tajenky
6: stokoruna v hantýrce, vtlačit se, opak méně
7: mužské jméno, budhistický klášter, země v  zá-
padní Africe
8: plodina, systém stavebních profilů, noviny Finan-
cial Times, iniciály nejmenší české herečky, typ vy-
savače Gorenje
9: oslovení táty, internetová doména Princova ost-
rova, italský kuchař, slovensky jen
10: vysoké napětí, plán cesty, zvolání krotitele
11: WC, nechtíc, pípám   

Do kaple se vrátí její patron 
Jan Nepomucký

Obraz, který se nyní nachází v  severní boční 
lodi kostela sv. Jiljí, se díky snaze Marcely Pa-
chmanové a porozumění a vstřícnosti  Římsko-
katolické farnosti Nymburk vrátí, alespoň do-
časně, na své původní místo.

Rada města schválila na svém jednání  
15. června  smlouvu o výpůjčce. Během prázd-
nin provede restaurátorka konzervační zásah 
na oltáři a  připraví ho na návrat obrazu. Ko-
lem posvícení si pak oltářní obraz bude moci 
prohlédnout i široká veřejnost. Smlouva o vý-
půjčce je zatím uzavřena do roku 2027, s mož-
ností prodloužení.

Těmto krokům předcházela snaha Marcely 
Pachmanové, která o návrat Hellichova obrazu 
na původní místo bojovala dlouhá léta. Ta k ná-
vratu oltářního obrazu řekla: „Kaple je pro mě 
důkazem, že dějiny se neustále opakují v rytmu 
života – zánik střídá znovuzrození a  naopak. 
A jen tito němí svědci nás učí nezapomenout. 
Děkuji, že jsem mohla být při tom, a  děkuji 
všem, kteří pomohli.” 

Dokud však kaple procházela náročnou re-
konstrukcí, nebylo možné  k realizaci přistou-
pit. Na podzim loňského roku už bylo jasné, že 
nejdůležitější práce jsou dokončené a obraz již 
nebude ohrožovat stavební shon. Plánu byl na-
štěstí nakloněn i  farář Jaroslav Krajl a  místní 
farníci. Je totiž nutné zdůraznit, že právě díky 
nymburské farnosti a  tomu, že obraz našel 
v  turbulentních časech minulého režimu, kdy 
kaple sloužila jako skladiště harampádí, útoči-
ště v kostele sv. Jiljí, se nám dochoval dodnes.

 „To, že se do kaple navrátí původní ob-
raz, mne velmi těší, ta v letošním roce již ožila 

Oltářní obraz Josefa 
Vojtěcha Hellicha sv. Jan 
Nepomucký Almužník 
z roku 1860 se pomalu 
chystá na stěhování

mnohými akcemi. Konaly se zde nejen kon-
certy nebo svatební obřady, ale i  předávání 
vysvědčení maturantům, proběhla rozloučení 
s předškoláky a ocenění nejlepších žáků nym-
burských škol. Na podzim je v plánu realizace 
vnitřního osvětlení, což považujeme za velmi 
důležitý krok, který nám umožní naplno vyu-
žívat tento krásný prostor. To, jak se dá  praco-
vat s „architekturou světla”, jsme se mohli pře-
svědčit u podobných instalací v sakrálních pro-
storech. Naším záměrem je mít v kapli moderní 
osvětlení, které nebude příliš rušit, ale naopak 
vhodně doplňovat nádherný prostor, a při jehož 
instalaci dojde k co nejmenším stavebním zá-
sahům. A já doufám, že kaple se díky postupné 
péči města stane jedním z nejvíce vyhledáva-
ných kulturních stánků ve městě,” sdělila mís-
tostarostka Stanislava Tichá.

Práce v kapli ale zatím rozhodně nekončí. 
„V plánu je dále nákup nových židlí,  zpřístup-
nění klenby, je nutné restaurovat kazatelnu 
a  výhledově by bylo vhodné se připravit na 
rekonstrukci varhan, restaurovat podlahu…, 
zkrátka práce je dost na několik dalších let,”  
přiblížila další plány radnice Stanislava Tichá.

Markéta Tomčíková

VODOROVNĚ
A: podnik v Dražicích, vesnice na Ukrajině, u níž se 
odehrála bitva
B: obstarat, styl hudby
C: moravské město, patřící Ilonce
D: jitro, první část tajenky
E: osvěcovat, anglický titul
F: výrobní družstvo, nahrbit se, předložka
G: počítačová firma, SPZ severočeského města, 
jméno zpěváka Astera
H: americká zpravodajská služba, druh písma, vo-
jenská organizace v Irsku
I: evropská norma, přelud, věnovat
J: divadlo na Praze 9, muzeum na Letné, mužské 
jméno
K: reálné gymnázium, železniční společnost, do-
pravní prostředek
L: zelené místo v poušti (anglicky), meta, komplexní
M: malá váhová jednotka, domácky Izák, druhá část 
tajenky

Křížovka na léto

Pošlete nám z prázdnin pohlednici. Tři vylosovaní luštitelé obdrží dárek. Správnou tajenku napište na pohlednici a pošlete na 
adresu: Městský úřad Nymburk (Redakce zpravodaje), Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk. Případně lze odevzdat i na podatelně MěÚ 
Nymburk nebo zaslat společně s prázdninovou fotografií na e-mail (zpravodaj-inzerce@meu-nbk.cz).

autor křížovky: Jan Řehounek
Nápověda: LTU, VCK
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Novinka pro 
milovníky kvízů, 
hádanek, doplňovaček 
a osmisměrek je tu

Chystáte se do Polabí 
a Pojizeří? Přibalte Hádanky  
na cesty! 

Vyhlídky  
i koupání v řece – 
Nymburk láká na 
nové atrakce

Nymburk a moderní 
architektura

Středočeský 
kraj podpořil 
infocentrum

Nejen pro zvídavé cestovatele je tu k dispozici 
zbrusu nová herní knížka Hádanky na cesty. 
V  ní se můžete formou 12 zábavných úkolů 
různých obtížností seznámit se zajímavými 
osobnostmi Pojizeří a Polabí, představíme vám 
významné šlechtické rody, které v historii zve-
lebovaly krajinu mezi Labem a Jizerou, upozor-
níme na zajímavá místa a  také třeba zjistíte, 
kde se můžete potkat s mravkolvy či pratury. 

Herní knížku Hádanky na cesty připra-
vila Městská knihovna Nymburk, MAS Sva-
tojiřský les, MAP III na Nymbursku a  Pojizeří 
a  Polabí. Najdete ji v  turistických informač-
ních centrech a vybraných knihovnách v regi-
onu Pojizeří a Polabí, také si ji můžete stáhnout 
a  vytisknout z  webu Pojizeří a  Polabí www.
pojizeriapolabi.cz. Zde si můžete i  ověřit, zda 

Při návštěvě města nesmíte minout chrám  
sv. Jiljí, který je unikátní ukázkou gotické cih-
lové architektury. Vystavěn byl pravděpo-
dobně mezi lety 1280  až 1380. Na dokončo-
vacích pracích se podílela i huť Petra Parléře. 
V  letošní turistické sezóně můžete vystoupat 
po 147 schodech na bílou věž, která tvoří spolu 
s hradbami typické nymburské panorama. Po-
drobnosti o  otevírací době hledejte na webu 
Turistického informačního centra.

Další atrakcí je zpřístupnění dvou hra-
debních věží v lokalitě Na Rejdišti – z lávky na 
úpatí cihlové zdi se můžete  kochat  jedinečným 
výhledem. 

A pokud se budete po procházce nebo bě-
hem cyklovýletu chtít osvěžit, můžete vyzkou-
šet koupání v Labi. Kousek od slavného postři-
žinského pivovaru, kde vyrůstal spisovatel Bo-
humil Hrabal a stále se zde vaří dobré pivo, byl 
letos upraven břeh a zbudována dřevěná mola. 
Na náplavce v minulosti plavili pivovarští koně 
a těžili na tomto místě led z řeky nejen do pi-
vovarských sklepů. To vše připomíná vyčištěný 
kamenný břeh, který se zachoval v původní po-
době. A nebojte se, říční voda je daleko čistší 
než leckterý rybník.

Další informace naleznete na www.mesto-
-nymburk.cz/infocentrum/

Markéta Tomčíková

Milovníci moderní architektury najdou ve 
městě řadu zajímavých staveb. Za pozornost 
stojí především krematorium (B. Feuerstein 
a  B. Sláma), Löwitova vila (J. Šebánek), bu-
dova divadla (J. Kosek) a gymnázia (F. Havlíček 
a  J. Kříženecký), evangelický a  husitský kos-
tel, hydroelektrárna, silniční most přes Labe (F. 
Roith), vodárenská věž (O. Polívka), park Ostrov 
(F. J. Thomayer a A. Veselý), pivovar či pozůs-
tatky železniční kolonie (C. Schlimp).

Markéta Tomčíková

Celkem dvacet tisíc korun získalo město z Pro-
gramu 2022 pro poskytování dotací na pod-
poru turistických informačních center Středo-
českého kraje. Díky této dotaci má infocentrum 
k  dispozici kvalitní digitální fotoaparát. A  ze 
snímků se můžete radovat i vy – potkáváte se 
s nimi na webu města, destinačního manage-
mentu Pojizeří a Polabí i na sociálních sítích.

Markéta Tomčíková

jste luštili správně. Pokud se vám budou há-
danky líbit, dejte nám vědět! Budeme rádi také 
za další nápady a  postřehy. Napište nám na  
e-mail: knihovna@knihovnanymburk.cz.

Markéta Tomčíková

Na výlety s MAPem!

Léto je tu, a to by nebyl Místní akční plán vzdě-
lávání na Nymbursku (MAP), resp. jeho re-
alizační tým, aby nepřišel se svojí nabídkou 
prázdninových aktivit. 

Pro rodiny s  dětmi vznikly v  rámci MAP 
Výlety s tajenkou. Ve spolupráci s Lucií Nach-
tigallovou alias Fejsbukovou matkou, vznikl 
výlet Po stopách Bohumila Hrabala legen-
dárním Kerskem. Lehkou trasu dlouhou 6 km 
zvládnete i s kočárkem, a pokud po cestě vy-
luštíte tajenku, dostanete v  Lesním ateliéru 
Kuba odměnu. Na druhý výlet můžete vyrazit 
Za mlýny, rohatými Gaskoňci a ztraceným zvo-
nem do Rožďalovic. Trasa vede také po rovince, 
a také má okolo 6 km. Podrobnosti, plán trasy 
a vše potřebné je volně ke stažení jako Výlety 
s tajenkou zdarma na: www.veldo.cz, případně 
přes odkaz na našem webu. 

Cestovatelský Mapováček je krásný inter-
aktivní deník pro menší i větší výletníky, kteří 
chtějí poznávat hezká místa Nymburska, plnit 
na nich zábavné úkoly a zároveň se o nich něco 
víc dozvědět – konkrétně to jsou město Nym-
burk, vrch Chotuc, Holské rybníky, Zoo Chleby, 
rozhledna Romanka nebo zámek Loučeň. Ces-
tovatelské Mapováčky jsou zdarma k vyzved-
nutí v  některých infocentrech nebo knihov-
nách. Případně si je můžete stáhnout z našich 

webovek www.map-nymbuk.cz či Facebooku: 
MAP vzdělávání na Nymbursku. 

Pro školy, respektive pro učitele a  jejich 
třídy, připravila skupina učitelů a dalších nad-
šenců do vzdělávání a místní historie tzv. Regi-
onální učebnici. Je připraveno celkem 7 lekcí, 
které jsou koncipovány jako výlety a všechny se 
odehrávají venku, na různých místech nymbur-
ského regionu: v  Nymburce, Sadské, Kostelní 
Lhotě a  Hrubém Jeseníku a  jeho okolí. Kaž- 
dá lekce obsahuje podklady pro učitele včetně 
metodického postupu, studijní materiály, pra-
covní listy pro žáky, ale také praktická doporu-
čení, jako jsou doprava na místo, možnost ob-
čerstvení apod. Všechny materiály jsou volně 
ke stažení na našich webových stránkách. 

Budeme rádi, pokud se s  námi podělíte 
o fotky z vašich výletů a zašlete nám je na map.
nymburk@gmail.com nebo do zprávy na Face-
book. A  kdo se přijde osobně pochlubit vypl-
něným cestovatelským deníkem Mapováček, 
dostane malou odměnu.

Ivana Šmejdová

Hrát si a přitom se 
vzdělávat, nota bene 
se zaostřením na náš 
region, to zní lákavě, ne? 
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BARVY     LAKY     FÁSADY NYMBURK

VAŠE PROFI&HOBBY

PRODEJNA
 Velké Valy 243/14, 288 02 Nymburk

ŠIROKÝ SORTIMENT
POHODLNÉ PARKOVÁNÍ

MÍCHACÍ CENTRUM

www.profi-color.cz

VELKÉ VALY

BOLESLAVSKÁ TŘÍDA

NÁMĚSTÍ
PŘEMYSLOVCŮ

OBECNÍ DŮM
KOKOS

NEMOCNICE

staré knižní pozůstalosti, sbírky starých pohledů 
a pošt. známek, staré fotografie apod. VYKOUPÍM Tel.: 731 489 630
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po úspěchu rodinného filmu Příšerákovi (2017) 
vrací s neméně zábavným dobrodružstvím. Na 
tomto akčním rodinném výletu kolem světa si 
každý přijde na své.

út 16. srpna / 19 hodin / Kostel sv. Jiljí / 150 Kč
REQUIEM IN C-MOLL JANA DISMASE 
ZELENKY
Pieta připomínající nymburský masakr z  roku 
1634.

út–pá 15.–20. srpna / vybrané plochy 
v Nymburce
MĚSTO = GALERIE
Sympozium výtvarného umění ve veřejném 
prostoru. Více informací na straně 2.

út 23. srpna / 20 hodin / Nymburská Špička / 
150 Kč
DANIEL HŮLKA A SLAVNÉ 
MUZIKÁLOVÉ PÍSNĚ
Koncertní vystoupení muzikálové hvězdy s do-
provodným triem.

so 3. září / 13 hodin / Náměstí Přemyslovců,  
Palackého třída, Kostelní náměstí, Staré děkan-
ství a farní zahrada/ vstup volný
NYMBURSKÉ POSVÍCENÍ  
S JARMARKEM
Největší nymburská kulturní událost roku, 
hudba, divadlo, nový cirkus, výtvarné umění, 
zábavy pro děti, tradiční staročeský jarmark 
a pestrá food zóna.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.

Nymburské 
kulturní 
centrum
st 20. července /20.30 hodin / Park Pod Hrad-
bami / vstupné dobrovolné
DVĚ KOMEDIE V KOMEDII
Nevážné divadlo o  vážných věcech, hrají Gei-
sslers Hofcomoedianten.

čt 28. července / 19 hodin / Park Pod Hradbami / 
vstupné dobrovolné
BANJO BAND IVANA MLÁDKA
Známé písničky oblíbeného interpreta spojené 
s vystoupením komiků.
po 1. srpna /17 hodin / Obecní dům / vstup volný
II. NYMBURSKÝ VÝTVARNÝ SALÓN
Vernisáž velké výstavy výtvarného umění ama-
térských i profesionálních výtvarníků nymbur-
ského regionu. 

so 6. srpna / 13.15 hodin / Park Pod Hradbami / 
vstup volný
XIX. PŘÍSTAVNÍ SLAVNOST  
& BEER FEST
Tradiční hudební festival spojený s  vodou 
a dobrou zábavou.

Program:
13.15  zahájení
13.30–14.20  Above (grunge-rock)
14.45–15.30  Oliverova Dálka (rock)

16.00–16.40  Jamaron (rock)
17.05–17.50  Gonsofus 
   (transcontinental groove)
18.30–19.30  MikAel (synth-pop)
20.10–21.00  Aneta and the Soul Uncles 
   (soul pop funk)
21.00–21.20  akvabely
22.00–23.00  Poletíme? (turbo šanson)

út 9. až pá 12. srpna / Park Pod Hradbami / 
vstupné dobrovolné  
KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ
Tradiční plenérové filmové projekce pod 
hradbami.

Program:
út 9. 8.
CESTA DOMŮ
Snímek navazuje na Vorlovy filmy Cesta 
z města a Cesta do lesa, vytvoří z nich uzavře-
nou trilogii a završí osudy všech stěžejních po-
stav. Ve filmu nechybí humor, tvůrci ale chtějí 
vzdát hold životu na vsi, vesnickým tradi-
cím a rodinnému sedlačení, soužití s přírodou 
a krajinou.
st 10. 8.
GUMP: PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT
Příběh je o  hledání psího štěstí a  také o  pře-
kážkách a  pastech na cestě k  tomu správ-
nému člověku. Je o síle a nezlomnosti, která se 
ukrývá v každém psovi. Rodinný film režiséra F. 
A. Brabce je o světě viděném očima toulavého 
psa Gumpa. 
čt 11. 8.
PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL
Komedie, kterou režíroval podle svého stejno-
jmenného knižního hitu Patrik Hartl. Čtyři ka-
marádi vyhlásí válku proti scvrkávání varlat 
a proti krizi středního věku tím, že se rozhod-
nou plnit odvážné úkoly. Prvním z  nich bude 
svléknout se na veřejnosti donaha.
pá 12. 8.
PŘÍŠERÁKOVI 2
Zachránili jste nedávno svět a myslíte si, že vám 
to zaručuje celoživotní zásobu štěstí? Chyba! 
Každodenní život má protivný zvyk znovu vám 
házet klacky pod nohy. Režisér Holger Raple se 

ABOVE

JAMARON 

GONSOFUS

MikAel
Aneta And the Soul Uncles

POLETÍME?

OLIVEROVA DÁLKA 

DOPROVODNÝ PROGRAM
přechod lávky naslepo, projížďky na loďkách po Labi a večerní překvapení na vodě

6/8/2022 NYMBURK
PARK POD HRADBAMI 13.15 – 23.00

SLAVNOST

NKC a město Nymburk uvádějí

XIX.
PŘÍSTAVNÍ
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„Nejlíp se hrálo pro plné kino,“  
říká František Burián, který promítá  
v Nymburce již téměř padesát let

Zapomeňte na červené koberce, oslňující 
blesky fotoaparátů, dychtivé fanoušky! Sku-
tečné filmové hvězdy jsou nenápadné a málo-
kdo o nich ví. Bez nich by nebyl celý ten filmový 
šrumec! Řeč je o promítačích, kteří jsou srdcem 
každého kina. A kino je svatostánkem filmu! 

Prakticky každé kino si své promítače 
hýčká, pravda, dnes už není promítač sofisti-
kovaným řemeslníkem, tep doby velí mít zna-
losti v  oblasti IT, přesto se však poetika kina 
v  jeho zážitku a  svébytné kultuře v  mnohém 
nezměnila. 

Filmovou hvězdou nymburského kina So-
kol je promítač František Burián, který v něm 
působí již téměř padesát let a  který 19. čer-
vence oslaví osmdesáté narozeniny. Kde jinde, 
než za „mašinou“ v promítací kabině.

František Burián se narodil v roce 1942 ve 
Všejanech. Do kina chodil často jako divák už 
řadu let předtím, než se stal promítačem. První 
filmová představení viděl v  blízké vesnici Ča-
chovice, kde se vždy v neděli odpoledne promí-
talo v místní hospodě. Později začal se skaut-
ským oddílem jezdit na filmy do Nymburka. Do 
okresního města se v roce 1950 s rodinou pře-
stěhovali, když tatínek dostal místo traťmistra 
na seřazovacím nádraží.

V  sedmnácti letech se František vyučil 
opravářem strojního a  průmyslového zařízení 
a při zaměstnání pokračoval nástavbou večer-
ními kurzy na průmyslové škole. Většinu života 
pracoval v Nymburce ve strojírenském závodě 
ZOM. Právě kolega z  podniku ho stejně jako 
další tři přivedl k promítání, kterému se Franti-
šek vždy věnoval při hlavním zaměstnání stejně 
jako všichni ostatní nymburští promítači. 

Promítat se učil na promítacích strojích od 
firmy Dresden, které později nahradily promí-
tačky od československé Meopty. Nejprve ab-
solvoval desítky hodin povinné praxe a potom 
v roce 1976 základní promítací kurz ve školicím 

středisku v Klánovicích, který si později doplnil 
ještě o tzv. nové technologie, tedy kurz zamě-
řený na projekci širokoúhlých formátů. Kromě 
stálého kina promítal v Nymburce také po urči-
tou dobu v letním kině, které se v sezóně provi-
zorně zřizovalo na fotbalovém stadionu.

Povinnost promítače byla, kromě samot-
ného promítání, i  příprava 35mm filmových 
kopií a jejich kontrola. „Filmy distribuované na 
filmových kopiích se přepravovaly po železnici. 
Nejprve v  těžkých kovových krabicích, které 
vážily i  padesát kilogramů, později v  menších 
plastových obalech. Někdy se do místa ur-
čení přepravovaly pozdě, takže zaměstnanci 
kin museli operativně dojet na nádraží. Pře-
pravu měl na starosti zřízenec, ale výjimečně 
jsme si pro filmy dojeli i sami. Někdy se bohu-
žel stalo, že filmy vůbec nedorazily a předsta-
vení se proto musela rušit,“ vzpomíná František 
Burián.

Promítači měli na starosti běžnou údržbu 
promítacích strojů, ale na pravidelný servis 
dojížděli odborníci z  Kinotechniky. Když se 
v průběhu 70. let rekonstruoval interiér nym-
burského kina, podíleli se i  zaměstnanci kina. 
„Dostal jsem tehdy na starosti rozměření a in-
stalaci nových sedaček a výmalbu,“ usmívá se 
pan Burián, který aktivně pomáhal i s demon-
táží sedaček na prvním balkoně letos v březnu.

Představení se hrála od pěti do osmi, o ví-
kendech byla navíc projekce pro děti. Diváků 
a s nimi i projekcí postupně ubývalo, což Fran-
tiška Buriána rozhodně netěšilo. Nejprve bylo 
minimum patnáct prodaných vstupenek, poz-
ději deset a nakonec dvě. Výjimečně se v pří-
padě velkého zájmu naopak přidávalo před-
stavení ještě noční od deseti hodin. To se stalo 
v 60. letech u série o Angelice, Sedmi stateč-
ných, později také u  filmu Titanic. František 
Burián má nejradši westerny. „Tahle práce 
vás prostě musí bavit, to se nedělá pro peníze, 

Svoji skutečnou 
filmovou hvězdu má 
i nymburské kino Sokol

i  když odměna za práci těší. Vykonávat dlou-
hodobě tuto profesi zásadně ovlivňuje váš ži-
vot, plánujete si dle rozpisu služeb veškeré 
konání, je zde nutná kolegialita. Hraje se ve 
dnech a v čase, kdy ostatní mají volno. Fanda 
je zodpovědný, férový a  odvádí kvalitní práci, 
dokáže najít vždy správné řešení vzniklých pro-
blémů. Nikdy by nepřipustil, aby se z jeho viny 
představení neuskutečnilo. To je prostě láska 
k filmu a profesi jako takové, to nelze dělat, po-
kud vás to nenaplňuje,“ říká jeho kolega z pro-
mítací kabiny Jiří Lejsek.

V nynějším Městském kině Sokol promítá 
František dodnes. Filmové promítačky Meopta 
nadále udržuje ve funkčním stavu, ale předsta-
vení už se promítá z  digitálních formátů. Ob-
jemné obaly na 35mm filmy nahradily nejprve 
externí datové disky, dnes se již většina filmů 
stahuje z cloudu do úložiště serveru v kině.

       „Na Fandovi obdivuji neskutečnou vita-
litu a chuť reagovat na nové výzvy. Práce pro-
mítače se v  průběhu posledních let zásadně 
změnila digitalizací. V podstatě vše, s čím jsme 
léta žili, bylo nutné upozadit a učit se zcela jiné 
věci. On stejně jako já není z generace chytrých 
mobilů a  PC techniky, takže bylo nutno začít 
v podstatě znovu, což spoustu jeho a mých vrs-
tevníků odradilo a s prací skončili. To ale není 
Fanda, jeho touha a chuť vstřebávat nové věci 
je obdivuhodná,“ říká Jiří Lejsek.

      Až se posadíte do měkkých sedaček 
a v sále pohasnou světla, vězte, že než na vás 
z  plátna shlédnou známé herecké hvězdy, ty 
skutečné filmové hvězdy stojí za vámi v promí-
tací kabině a právě ony drží klíč, jímž odemykají 
dveře k  vašim niterným filmovým zážitkům. 
Jednou z těchto hvězd je František Burián.

Marie Barešová, Národní filmový archiv 
a s hlubokou úctou k Fandovi Lukáš Kadava, 

vedoucí kina Sokol v Nymburce
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Kino Sokol 
Nymburk
Aktuální program kina Sokol naleznete na webu 
NKC: www.kinonymburk.cz, na Facebooku kina. 

ČERVENEC

Letní kino na děkanství
Promítání letního kina na zahradě Starého 
děkanství. Vstupenky k  zakoupení POUZE na 
místě v den promítání. V případě nepříznivého 
počasí se promítání ruší. 

Program:
pá 1. 7. / 21 hodin – po setmění / 100 Kč  
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2 
Volné pokračování úspěšné komedie Po čem 
muži touží – divácky nejúspěšnější český sní-
mek roku 2018. Tento film je opět humorným 
pohledem na střet mužského a ženského světa 
a hledání jejich vzájemného porozumění. ČR / 
komedie / 95 min. / české znění / přístupný

pá 8. 7. / 21 hodin – po setmění / 120 Kč  
PÁRTY HÁRDER: SUMMER MASSACRE 
Další nejstrašnější mejdan v historii filmu. Re-
žisér Martin Pohl, známý jako kontroverzní  
rapper Řezník nebo jako autor Mártyho frků, 
natočil pokračování své kultovní a  extrémně 
nekorektní komedie Párty Hárd. ČR / komedie 
/ 100 min. / české znění / do 15 let nepřístupný

pá 22. 7. / 21 hodin – po setmění / 130 Kč  
HÁDKOVI
Komedie režiséra Vojtěcha Moravce o  rodině, 
která se pořád hádá. Ať dělají Hádkovi, co 
mohou, nikdy se na ničem neshodnou a  kaž- 
dý z nich si nakonec myslí to svoje. Ve vzduchu 
teď visí rozepře o  dědictví po dědovi a  o  jeho 
posledním přání. ČR / komedie / 98 min. / české 
znění / do 12 let nevhodný

pá 29. 7. / 21 hodin – po setmění / 100 Kč  
ZPÍVEJ 2
Velké sny a ještě větší hudební hity. To je svět 
Bustera Moona, odvážného koaláka, který se 
odhodlal uspořádat největší talentovou show. 
A protože s jídlem roste chuť, čekají v pokračo-
vání na Bustera a jeho partu zpěváků mnohem 
větší výzvy. USA / animovaný / 110 min. / české 
znění / přístupný

Kino Sokol  
a letní kino pod jasanem
Promítání v budově kina a v areálu kina Sokol. 
Vstupenky je možné zakoupit v  předprodeji 
nebo až na místě. V  případě špatného počasí 
se letní kino pod jasanem přesune do sálu kina. 

Program:
út 12. 7. / 10 hodin / 70 Kč / dopolední dětské 
DRAČÍ PRINCEZNA
V  malé vesničce Borington se všichni připra-
vují na blížící se Vánoce. Pro desetiletou Saru 
to ale neplatí. Jako malá uprchlice se obává, že 
bude deportována, a tak se skrývá před policií 
a útočiště hledá v opuštěných domech. Norsko 
/ pohádka / 82 min. / české znění / přístupný

pá 15. 7. / 21 hodin – po setmění / 110 Kč / letní 
kino pod jasanem  
PLNÁ 6: S FILMOVOU DELEGACÍ
Kamil Holán je aktuálně jedním z  nejlepších 
českých motocyklových závodníků na přírod-
ních okruzích. Film uvede a s diváky bude dis-
kutovat Kamil Holán a režisér Adam Sejk. ČR /  
dokument / 80 min. / české znění / přístupný

čt 21. 7. / 10 hodin / 70 Kč / senior kino  
PREZIDENTKA
Aňa Geislerová, historicky první česká prezi-
dentka, se jednoho dne odhodlá k riskantnímu 
kousku. Vezme si paruku a v převleku se v noci 
potají vytratí z hradu. Seznamuje se se socha-
řem Ondřejem Vetchým, kvůli kterému se do 
města vydává každou noc. Situace se však brzo 
vymkne kontrole. ČR / romantická komedie / 
127 min. / české znění / do 12 let nevhodný

st 27. 7. / 10 hodin / 70 Kč / kino Sokol / dopole-
dní dětské 
100% VLK
Stoprocentně zábavné a  chlupaté dobrodruž-
ství. Mladý vlkodlak, který by se jednou měl 
stát obávanou příšerou a  vůdcem smečky, se 
promění v  roztomilého hebkého pudla. Aus-
trálie / animovaný / 96 min. / české znění / 
přístupný

SRPEN

Kino Sokol  
a letní kino pod jasanem
Promítání v budově kina a v areálu kina Sokol. 
Vstupenky je možné zakoupit v  předprodeji 
nebo až na místě. V  případě špatného počasí 
se letní kino pod jasanem přesune do sálu kina.

Program:
st 10. 8. / 10 hodin / 70 Kč / dopolední dětské  
VZHŮRU ZA SNY
Co kdyby se ukázalo, že svět nočního snění má 
podobu nekonečných filmových studií, které 
připomínají hollywoodskou továrnu na sny? 
A že každý z nás tam má vlastní filmový štáb 
a  režiséra svých snů? Přesně tohle tajemství 
objeví dvanáctiletá Mína, když se shodou ná-
hod do snového zákulisí dostane. A taky objeví, 
že je možné sny měnit. Dánsko / animovaný / 81 
min. / české znění / přístupný

čt 18. 8. / 10 hodin / 70 Kč / senior kino 
KDYBY RADŠI HOŘELO
Komedie o  dobrovolných hasičích s  Mirosla-
vem Krobotem, Michalem Isteníkem nebo An-
nou Polívkovou v hlavních rolích. Sbor hasičů 
jedné vesnice bude čelit úplně jiné výzvě, než 
přináší obvyklý oheň. Klidný a spokojený život 
ve vsi totiž zničí podezření na akci teroristů. 
ČR / komedie / 84 min. / české znění / do 12 let 
nevhodný

čt 25. 8. / 10 hodin / 70 Kč / senior kino 
HÁDKOVI
Komedie režiséra Vojtěcha Moravce o  rodině, 
která se pořád hádá. Ať dělají Hádkovi, co 
mohou, nikdy se na ničem neshodnou a  kaž- 
dý z  nich si nakonec myslí to svoje. Ve vzdu-
chu teď navíc visí rozepře o dědictví po dědovi 
a o jeho posledním přání vyjet se všemi k moři. 
ČR / komedie / 98 min. / české znění / do 12 let 
nevhodný
Změna programu vyhrazena! 

Výročí měsíce
červenec–srpen

 X 280 let – 1. července 1742 zemřel ve Štýr-
ském Hradci nymburský rodák Bohuslav Ma-
těj Černohorský (*1684), barokní hudební 
skladatel.

 X 45 let – 10. července 1977 zemřel Karel 
Polman (*23. ledna 1895), pedagog, sbormistr, 
spisovatel, publicista.

 X 95 let – 13. července 1927 byla čtenář-
ským spolkem Lada před domem Dr. Brzoráda 
v  Boleslavské ulici odhalena busta Boženy 
Němcové (autorka Zdeňka Schwarzerová).

 X 170 let – 21. července 1852 se v Nymburce 
narodil Pravoslav Řada († 1916), herec – člen 
činohry Národního divadla.

 X 140 let – 21. července 1882 se narodil 
František Kulhánek († 1962), pedagog, nym-
burský archivář a knihovník, autor díla Dějiny 
královského města Nymburka.

 X 80 let – 23. července 1942 byl v koncen-
tračním táboře Osvětim popraven Jan Eisner  
(* 1911), zálabský rodák, interbrigadista.

 X 125 let – 26. srpna 1897 se narodil Václav 
Kořínek († 1978), strojvedoucí, kronikář, ama-
térský historik Nymburka. Napsal velké množ-
ství populárně-historických článků o dějinách 
města, inicioval oslavy 700 let města Nym-
burka v  roce 1975. In memoriam byl v  roce 
2004 vyznamenán stříbrným Nymburským 
lvem.

Jan Řehounek

Skončila či vrcholí jarní část sportovních sou-
těží, o záchranu v krajském přeboru stále bojují 
bez velkých nadějí fotbalisté Polabanu. Domácí 
tenisté Lokomotivy naopak startují bezproblé-
mově v krajském přeboru I. i II.tř., probíhá také 
soutěž neregistrovaných tenistů – Steklá liga. 
Pravidelnou soutěž ukončili stolní tenisté, kteří 
pokračují v  tzv. letní lize. Nymburští šachisté 
uspořádali již 8. ročník turnaje o pohár starosty 
za účasti 183 hráčů, velice úspěšná je nadějná 
volejbalová mládež. Basketbalisté Nymburka 
podle předpokladů potvrdili svou dominanci 
v  lize, v  zajímavém finálovém klání oplatili 
Opavě porážku z českého poháru a získali další 
již 18. nepřetržitý mistrovský titul. Opravdu 
špičkovou formu stále potvrzuje kanoista Mar-
tin Fuksa při závodech světového poháru, na 
singlu ho doplňuje mladší bratr Petr. Spor-
tovní událostí našeho města byl také v červnu  
(17.–19.) špičkový turnaj žen v beachvolejbalu, 
pořádáný opět na Rémě. Nezahálejí ani spor-
tovci-požární sport, kteří využívají nymburský 
areál u  zimního stadionu. Vodáci, kterým za-
čala hlavní sezóna, využívají Labe nad elektrár-
nou, nejen kanoisté a kajakáři, ale také početní 
veslaři, hlavně mládež. Také vidíme i  slyšíme 
občasný trénink dračích lodí, které mají za se-
bou již 18. ročník Dragonfestu, ožila petangu-
ová sportoviště. V  areálu Sportovního centra 
Nymburk probíhají firemní sportovní hry. Tak 
sportu zdar a všem hlavně zdraví a pohodu!

Jiří Urbánek

Sportovní 
okénko
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Konečně je tady období, na které se všichni tak 
těšíme. Léto a prázdniny. I o prázdninách je tu 
knihovna pro vás a můžete k nám přijít nejen 
pro knížky, ale i za pestrou kulturní nabídkou. 

O prázdninách otevíráme už tradičně dveře 
naší letní čítárny pro hudební a literární večery. 
Abyste si vychutnali hudební a  literární záži-
tek naplno, můžete si k poslechu dát sklenku 
dobrého vína. V  úterý 12. července si můžete 
užít krásný jazzový večer ve společnosti dvou 
vynikajících jazzových hudebníků Jany Langr 
a  Jana Horáka. V  úterý 26. července nás na-
vštíví krušnohorský spisovatel Štěpán Javů-
rek. V úterý 16. srpna si u nás můžete poslech-
nout známé francouzské a české šansony v po-
dání české šansoniérky Marty Balejové a pia-
nisty Radima Linharta. V  úterý 30. srpna nás 

navštíví známá česká herečka Martina Prei-
ssová. Všechny večery začínají v 19 hodin a po-
kud nám to počasí dovolí, užijeme si je v letní 
čítárně. 

V srpnu se opět připojujeme k Městu Nym-
burk a připomínáme si společně výročí dobytí 

Nymburka 16. srpna 1634. Proto jsme na čtvr-
tek 4. srpna přichystali přednášku doc. PhDr. 
Zdeňka Hojdy, CSc. z  Filozofické fakulty Uni-
verzity Karlovy nazvanou Švédové v  Čechách 
a dobývání Prahy. 

Na celé prázdniny jsme pro vás připravili 
soutěž s  názvem Prázdninová výzva. Každý 
čtenář si může vyzvednout v  knihovně spe-
ciální slosovatelnou záložku, se kterou může 
navštívit některého z  našich partnerů, vyu-
žít některou z  jejich nabídek a  nechat si na 
záložku otisknout jejich razítko. Nejpozději  
2. září odevzdat záložku s vyplněným kontak-
tem v knihovně a pak už jen čekat, zda vás vy-
losujeme a vy získáte některou z cen, kterou do 
slosování věnují naši partneři. 

Prázdniny patří hlavně dětem. Pro ně jsme 
připravili celoprázdninový program s  názvem 
Ptačí prázdniny. Po celé prázdniny budou pro 
všechny malé čtenáře v dětském oddělení při-
praveny hádanky, tvoření, pohybové aktivity 
a knížky s touto tematikou. Na závěr prázdnin 
čeká děti zábavné odpoledne s pohádkou a vý-
let za dobrodružstvím. 

Pro zvídavé cestovatele jsme připravili 
herní knížku Hádanky na cesty. V ní se můžete 
formou zábavných úkolů seznámit se zajíma-
vými osobnostmi a  poznat neobvyklá místa 
v Polabí a Pojizeří. 

Kromě knížek k vodě si u nás můžete vy-
půjčit mapy a  průvodce na cesty. Připomí-
náme, že pro vás máme také velkou nabídku 
společenských her nebo audioknih. 

Nezapomeňte, že i  o  prázdninách jsme tu 
pro vás a budeme rádi, když k nám zajdete pro 
dobrou knihu nebo za kulturním zážitkem.

Marie Lebdušková

Prožijte prázdniny  
s nymburskou knihovnou

Réma, Tyršák, Drahelice aneb Dětství 
a mládí našich pamětníků

Výstava přibližuje, jak vypravěči trávili letní 
prázdniny před padesáti a  více lety. Jak dnes 
vzpomínají na svá oblíbená místa (nejen) 
v  Nymburce? A  jak se tato místa proměnila 
v  čase? Většina pamětníků vzpomíná na své 
milované prarodiče, hry s  kamarády, koupání 
v Rémě, u Sánské strouhy, na Vesláku i Tyršáku 
… na první cesty k moři nebo na péči o domácí 
i  lesní zvířata. Výstava obsahuje také báseň 
a povídku. Autentické texty pamětníků pročí-
taly děti a opatřily je ilustracemi. Projekt, který 
finančně podpořilo město Nymburk, oslavuje 
význam dialogu mezi seniory a dětmi. Všechny 
texty i  kresby jsou amatérské a  výstava zde 
není cílem, ale příležitostí společně tvořit, 
vzpomínat a bavit se.

Hlavní část výstavy najdete na plotě evan-
gelického kostela v Nymburce, další části v pa-
sáži Městské knihovny Nymburk a  na plotě 
Domu dětí a  mládeže Nymburk. Výstavu pro-
vází prázdninová hra, jejíž zadání najdete na 
webových stránkách www.knihovnanymburk.
cz a www.ddm-nymburk.cz. V tištěné podobě 
si lze zadání vyzvednout v prostorách pořada-
telů výstavy: v  Městské knihovně, DDM nebo 
v přízemí Obecního domu před Poradnou Včera 
pro seniory a pečující.

Tereza Cimrmannová

Co pro vás knihovna na 
léto připravila?

740 dětí, 11 účinkujících, několik desítek rodičů 
a pedagogů, neskutečný dětský cvrkot, smích, 
deky, sluníčko a  knihy. Prostě Piknik v  trávě 
s  knížkou, jak se patří. Tahle krásná oslava 
svátku dětí a čtení se po dvou dlouhých letech 
vrátila do Parku U Vodárenské věže. A oslava 
to byla parádní. Četlo se, zpívalo se a hrálo se. 
Bavili se jak děti, tak i dospělí, a z toho máme 
obrovskou radost, protože pak to baví i  nás 
a víme, že to má smysl!

Velké poděkování patří všem, kteří četli, 
hercům i  nehercům, hudebníkům, prostě ka-
marádům naší knihovny, bez kterých by to ne-
šlo. Děti díky nim měly možnost setkat se bě-
hem jednoho dopoledne s  řadou oblíbených 
pohádkových postav a  zanotovat si nejednu 
známou písničku.

A co by to bylo za piknik bez něčeho k za-
kousnutí? Za to, že děti pozorně poslouchaly, 
dostaly od nás sladkou odměnu v  podobě 
perníčku. A  ještě dodáváme, že akce se ko-
nala v  rámci akce Radnice dětem, kterou po-
řádalo Město Nymburk a Nymburské kulturní 
centrum. 

Nutno dodat, že piknik má u nás dlouhole-
tou tradici, letos se pod vodárenskou věží četlo 
už podesáté. A  víte co? Pořád nás to nesku-
tečně baví, nabíjí energií a naplňuje upřímnou 
radostí. A  to znamená jediné, budeme pokra-
čovat i příští rok! 

Marie Lebdušková

Máte doma knihy, které nepotřebujete? Pokud 
jsou v dobrém stavu, přineste je k nám do od-
dělení pro dospělé k výpůjčnímu pultu. V pří-
padě, že se jedná o větší množství knih, ozvěte 
se nám předem na e-mail knihovna@knihov-
nanymburk.cz a  napište nám jejich seznam. 
Nevhazujte je, prosím, do biblioboxu před kni-
hovnou. Bibliobox slouží k vracení vypůjčených 
knih z  fondu knihovny a  pokud je přeplněný 
knižními dary, znemožníte tak čtenářům vrá-
cení jejich výpůjček. Děkujeme za pochopení. 

Marie Lebdušková

Piknik v trávě  
s knihovnou

Kam s nepotřebnými 
knihami? Rozhodně ne do 
biblioboxu
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Do konce letních 
prázdnin je k vidění 
výstava Společně časem
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Městská 
knihovna 
Nymburk

út 16. srpna / 19 hodin / 100 Kč / předprodej 
vstupenek v knihovně
MARTA BALEJOVÁ A RADIM LINHART
šansonový večer
Marta Balejová patří mezi nejvýznamnější 
české šansoniérky a Radim Linhart se právem 
řadí mezi naše přední jazzové pianisty. Spo-
lečně tvoří dokonale sehrané hudební duo. Ve-
čerem zazní francouzské šansony v  originále, 
francouzské šansony s českými texty a známé 
české šansony. Zasněte se a užijte si společně 
s nimi příjemný večer v letní čítárně. 

út 30. srpna / 19 hodin / vstupné dobrovolné
JAK JSEM NEBYLA NA LVECH A JINÉ 
PŘÍHODY 
Beseda se známou českou herečkou Martinou 
Preissovou
Nebyla na Lvech, nejezdí na Maledivy ani do 
Hollywoodu! Zato jezdí na chalupu, má děti, 
muže, psa, starosti, práci v divadle, rodinu ve 
Znojmě, smysl pro humor a díky tomu spoustu 
příhod. Herečka je člověk jako každý jiný. 

čt 4. srpna / 17.30 hodin / vstupné dobrovolné
ŠVÉDOVÉ V ČECHÁCH A DOBÝVÁNÍ 
PRAHY
doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc., Filozofická fa-
kulta Univerzity Karlovy
přednáška k  připomenutí výročí dobytí Nym-
burka 16. srpna 1634
„Švédové zatím počnouc od brány Horské až 
k hlavní vartě silně minýrovati…“
Dobytí Malé Strany a  Hradčan a  následující 
několikaměsíční obléhání Starého a  Nového 
Města pražského bylo dramatickým epilogem 
více než desetileté přítomnosti švédské armády 
na českých a moravských bojištích. O průběhu, 
zajímavých aspektech (role měšťanských mi-
licí, účast židů, legendy a  pověsti, skutečný 
rozsah švédského kořistění), jakož i  výsledku, 
dozvucích a  interpretacích této operace bude 
hovořit kulturní historik a  přední odborník na 
dějiny vztahů střední Evropy a  Skandinávie 
v raném novověku Zdeněk Hojda. 

Prázdninová otevírací doba 
hlavní budova, Palackého třída 
Oddělení pro dospělé, čítárna, studovna, hu-
dební oddělení, dětské oddělení
Pondělí  8–15
Úterý  8–17 
Středa  zavřeno
Čtvrtek  8–17
Pátek  8–15
Sobota 2. července a 6. srpna  8–12

Knihovna uzavřena
od 4. do 8. července

Pobočka na sídlišti – budova polikliniky Okružní
úterý 8–17
čtvrtek 8–17
Pobočka uzavřena od 4. do 15. července

Výstava
2. července – 30.srpna
JINDŘICH LERCH 
– ASAMBLÁŽE
vernisáž proběhne v pátek
1. července v  17 hodin. Hudební vystoupení 
Nikol Fischerová a Helén RockHousle, projekt 
Metanoia

Hudební a literární 
večery v letní čítárně
út 12. července / 19 hodin / 100 Kč / předprodej 
vstupenek v knihovně

JANA LANGR & JAN HORÁK
jazzový večer
Duo výjimečných jazzových muzikantů, kteří 
vynikají silnou interpretací, vás vtáhne do 
krásných melodií minulého století. Jana Langr 
a Jan Horák spolu hrají již sedm let a za tu dobu 
odehráli nespočet koncertů a  různých festi-
valů, kdy měli možnost si zahrát třeba i v Izra-
eli. Zasněte se a užijte si společně s nimi pří-
jemný večer v letní čítárně. 

út 26. července / 19 hodin / vstupné dobrovolné
ŠTĚPÁN JAVŮREK
beseda s krušnohorským spisovatelem 
Spisovatel Štěpán Javůrek žije celý život pod 
Krušnými horami, v  jejichž prostředí se ode-
hrávají jeho úspěšné romány Chaloupky 
a Nebe nad Perninkem. Kromě zmíněných ro-
mánů je autorem populárního seriálu článků 
o regionální historii Krušnohorský rok. V letoš-
ním roce je očekáván další román z pera tohoto 
mladého autora – Sudetský dům. 

1. července – 2. září
PRÁZDNINOVÁ VÝZVA
Každý čtenář, který během prázdnin přijde do 
knihovny, si může vyzvednout speciální sloso-
vatelnou záložku. Soutěžní pravidla jsou jedno-
duchá. Navštivte některého z našich partnerů 
a využijte některou z jejich služeb. A nechte si 
na záložku dát jejich razítko. Během prázdnin 
navštivte alespoň 7 z 9 našich partnerů. Nej-
později 2. září odevzdejte orazítkovanou zá-
ložku s vyplněným kontaktem (telefonní číslo, 
e-mail a  jméno). Držte si palce, abychom vás  
3. září vylosovali a  vy jste získali některou 
z  cen, kterou do slosování věnují naši part-
neři. Koho můžete během prázdnin navštívit? 
Zmrzlinárnu, kavárnu Café Society, Kino So-
kol, Turistické informační centrum Nymburk 
(se kterým můžete shlédnout z  kostelní věže 
na Nymburk nebo navštívit hradební věž), Kino 
Káva, kavárnu Charlie's Coffee & Garden, ob-
chod Hokynářství bez obalu, bistro a pekárnu 
Lemanta, Rybárnu. 

Knihovna dětem
1. července – 30. srpna
PTAČÍ PRÁZDNINY 
Celoprázdninový program pro děti zamě-
řený na ptačí říši a  známé i  méně známé po-
letující opeřence. Po celé prázdniny budou pro 
všechny malé čtenáře v dětském oddělení při-
praveny hádanky, kvízy, tvoření, pohybové 
aktivity a  knížky s  touto tematikou. Na závěr 
prázdnin se můžete těšit na zábavné odpole-
dne s pohádkou a výlet. 

Připravujeme 
čt 8. září / 17 hodin / Letní čítárna 
KURZ KOKEDAM S ANETOU 
MACKOVOU Z KVĚTINÁŘSTVÍ KYTKY 
HERE
Kokedamy jsou levitující mechové koule se 
substrátem, do kterých je zasazena rostlina. 
Pochází z Japonska. A nebojte, nejsou náročné. 
Můžete je zavěsit volně do prostoru jako malé 
planetky nebo je nechat položené na dekorační 
misce. Přijďte si jednu vyrobit. Buď pro sebe, 
nebo jako originální dárek. Veškerý materiál 
včetně rostlin bude k dispozici.
Cena kurzu 800 Kč. Kapacita 7 osob. Nutná re-
gistrace předem. 

st 21. září / 18–22 hodin
NOC LITERATURY
Současná literatura, netradiční místa, známé 
tváře: taková bude šestá Noc literatury v Nym-
burce, která na atraktivních či běžně nedostup-
ných místech přiblíží divákům ukázky z  nové 
tvorby evropských spisovatelů v  podání zná-
mých hereckých osobností. Program se při-
pravuje. Už teď je ale jasné, že se můžete tě-
šit na čtyři známé herce, kteří vám budou číst 
na čtyřech netradičních a běžně nedostupných 
místech. Vstup volný. 

Přejeme vám krásné léto, nikdy 
nekončící dovolené a báječné 

prázdniny plné jedinečných zážitků. 
A také čas na čtení.

Bližší informace o  našich službách a  akcích na-
jdete na: www.knihovnanymburk.cz. Nebo nás 
kontaktujte na telefonním čísle: 325 512 723.
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CELÉ PRÁZDNINY
pá 1. 7. až st 31. 8. 
LETNÍ SOUTĚŽ – PUTOVÁNÍ S KOČKOU 
TLAPKOU
Zapojte se do 2. ročníku soutěže 
s kočkou Tlapkou. Letos v  létě na-
vštíví tato dvě místa: 1. zahradu 
u zámku v Lysé nad Labem, 2. sva-
tojosefský pramen v  Kersku. Na-
vštivte alespoň jedno z uvedených 
míst, vyfoťte se tam a pošlete nám 
fotografii na e-mail: ddm@ddm-nymburk.cz. 
Do předmětu napište „Putování s kočkou Tlap-
kou“. Uveďte své telefonní číslo, aby vás mohl 
DDM kontaktovat, pokud vyhrajete. V  září 
2022 vylosuje deset výherců, kteří obdrží pou- 
kázku na zmrzlinový pohár v cukrárně Jahůdka 
v  Nymburce. Soutěž probíhá v  termínu od 
pátku 1. 7. 2022 do středy 31. 8. 2022. Vyloso-
vaným bude předána výherní poukázka na po-
hár. Poukázku pak můžete uplatnit nejpozději 
do pátku 30. 9. 2022.

pá 1. 7. až st 31. 8. 
LETNÍ SOUTĚŽ – JAK SE ŽIJE RYTÍŘŮM 
A PRINCEZNÁM
Jedná se o 2. ročník letní sou-
těže! Navštivte libovolný hrad 
nebo zámek, vyfoťte se před 
ním a  pošlete fotografii na e-
-mail ddm@ddm-nymburk.
cz. Do předmětu napište „Jak 
se žije rytířům a  princeznám“. 
Uveďte své telefonní číslo, aby 
vás mohl DDM kontaktovat, pokud vyhrajete. 
V  září 2022 bude vylosováno deset výherců, 
kteří obdrží poukázku na zmrzlinový pohár 
v cukrárně Jahůdka v Nymburce. Soutěž pro-
bíhá v  termínu od pátku 1. 7. 2022 do středy 
31. 8. 2022. Vylosovaným bude předána vý-
herní poukázka na pohár. Poukázku pak mů-
žete uplatnit nejpozději do pátku 30. 9. 2022.

Kalendárium 
akcí

Klub důchodců
V  červenci a  srpnu bude Klub důchodců uza-
vřen. Užijte si léto a dejte na sebe pozor. I dů-
chodový věk stojí za to žít. V Klubu důchodců
se opět sejdeme v září.

Hezké prázdniny a radostné setkání v září
 Váš Klub důchodců

ČERVENEC
st 13. 7. / 21.30 hodin – po setmění / 130 Kč – 
pouze na místě / Park Pod Hradbami
KINO NA KOLEČKÁCH – PO ČEM MUŽI 
TOUŽÍ 2
Mobilní letní kino Kino Na Kolečkách – dopo-
ručujeme dorazit 20 minut před začátkem pro-
mítání. Občerstvení a pokladna otevřeny vždy 
hodinu před promítáním. Vstupenky zakoupíte 
POUZE na místě. Deky, podsedáky s  sebou! 
V  případě nepříznivého počasí se promítání 
ruší. Více informací na www.facebook.com – 
Kino na Kolečkách.

SRPEN
st 3. 8. / 21.30 hodin – po setmění / 130 Kč – 
pouze na místě / Park Pod Hradbami
KINO NA KOLEČKÁCH – PREZIDENTKA
Mobilní letní kino Kino Na Kolečkách – dopo-
ručujeme dorazit 20 minut před začátkem pro-
mítání. Občerstvení a pokladna otevřeny vždy 
hodinu před promítáním. Vstupenky zakoupíte 
POUZE na místě. Deky, podsedáky s  sebou! 
V  případě nepříznivého počasí se promítání 
ruší. Více informací na www.facebook.com – 
Kino na Kolečkách.

so 6. 8. / 10–20 hodin / ZDARMA / Nymburská 
Špička
BEER & FOOD FEST NYMBURK
Milovníci craftových piv a  kvalitního street 
foodu spojte se a  doražte do Nymburku na 
Špičku! Pivo poteče proudem a nadupané bur-
gery, grill ze všech koutů světa, belgické hra-
nolky, jamajský street food, mexický street 
food a  další. Těšit se můžete na spousty ma-
lých pivovarů a ochutnat tak jejich pivní speci-
ály. Kdo neholduje pivu, bude zde i dobré vínko, 
domácí limonády či výběrová káva se sladkým.

so 27. 8. / 13 hodin / ZDARMA / Areál Pivovaru
POSTŘIŽINSKÁ DOČESNÁ
Těšit se můžete na česání chmele, doprovodný 
hudební program a samozřejmě občerstvenív 
podobě Postřižinského piva a další. Více infor-
mací naleznete na www.postriziny.cz.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.

  Řádková inzerce 
• 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.

Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968 
tel: 325 514 671,  e-mail: ddm@ddm-nymburk.cz, 
www.ddm-nymburk.cz 
příspěvková organizace   

 

LETNÍ SOUTĚŽ 
JAK SE ŽIJE  

RYTÍŘŮM A PRINCEZNÁM 
 

Vyhlašujeme 2. ročník letní soutěže! 
JAK SE ZAPOJIT DO SOUTĚŽE: 
Navštivte libovolný hrad nebo zámek, 
vyfoťte se před ním a pošlete nám 
fotografii na ddm@ddm-nymburk.cz. 
Do předmětu napište „Jak se žije 
rytířům a princeznám“. Uveďte své 
telefonní číslo, abychom vás mohli 
kontaktovat, pokud vyhrajete.   
 

V září 2022 vylosujeme deset výherců, kteří obdrží poukázku na 
zmrzlinový pohár v cukrárně Jahůdka v Nymburce. 
Soutěž probíhá v termínu od 1. 7. 2022 do 31. 8. 2022. 
Vylosovaným předáme výherní poukázku na pohár. Poukázku pak 
můžete uplatnit nejpozději do 30. 9. 2022. 
Zasláním fotografie dáváte souhlas s jejím uveřejněním. 

Plakáty zdarma vylepilo  

Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968 
tel: 325 514 671,  e-mail: ddm@ddm-nymburk.cz, 
www.ddm-nymburk.cz 
příspěvková organizace   

 

LETNÍ SOUTĚŽ 
PUTOVÁNÍ 
S KOČKOU 
TLAPKOU 

 

Kočka Tlapka je speciální kočka – ráda cestuje! 
Letos v létě navštíví tato dvě místa: 

1. zahradu u zámku v Lysé nad Labem; 
2. svatojosefský pramen v Kersku. 

Zapojte se do 2. ročníku SOUTĚŽE S KOČKOU TLAPKOU! 
Podmínky soutěže: navštivte alespoň jedno z uvedených míst, 
vyfoťte se tam a pošlete nám fotografii na ddm@ddm-nymburk.cz. 
Do předmětu napište „Putování s kočkou Tlapkou“. Uveďte své 
telefonní číslo, abychom vás mohli kontaktovat, pokud vyhrajete.   
V září 2022 vylosujeme deset výherců, kteří obdrží poukázku na 
zmrzlinový pohár v cukrárně Jahůdka v Nymburce. 
Soutěž probíhá v termínu od 1. 7. 2022 do 31. 8. 2022. 
Vylosovaným předáme výherní poukázku na pohár. Poukázku pak můžete 
uplatnit nejpozději do 30. 9. 2022. 

Zasláním fotografie dáváte souhlas s jejím uveřejněním. 

Plakáty zdarma vylepilo  

Vzdělávací institut Středočeského kraje ve 
spolupráci s  městem Nymburk otevírá pro 
akademický rok 2022/2023 podzimní semestr 
studia pro seniory na téma: Historie, architek-
tura a osobnosti Nymburska a Poděbradska.

Přednášky budou zaměřeny na pozoru-
hodný kout Středočeského kraje, na okres 
Nymburk. V  tomto okrese nechybí zkrátka 
nic. Jsou zde krásná středověká města s pes-
trou historií, staré hrady opředené mnoha le-
gendami, krásné renesanční a  barokní zámky 
a  taktéž města, která využila přírodních mi-
nerálních zdrojů k  novému rozkvětu. Před-
nášky budou obohaceny mnoha starými fo-
tografiemi, mapami a plány, takže každý bude 
moci plně docenit krásu zdejšího regionu, který 
třeba na první pohled neuchvátí jako jiné ob-
lasti Čech, o to více překvapení však skrývá pro 
nové objevitele.

Jednosemestrální studium bez závěreč-
ných zkoušek je určeno pro seniory a další zá-
jemce. Lektorem pro tento semestr je doktor 
Pavel Fojtík. 

PROGRAM
Část 1. – Přehled nejdůležitějších momentů 
historie královského města Nymburka, založe-
ného králem Přemyslem Otakarem II.
Část 2. – Z historie Poděbrad: město krále Ji-
řího z Poděbrad, rybníkářství a dnes významné 
lázeňské centrum 
Část 3. – Sadská: slavná historie knížecího 
hradu a kapituly ve 12. století, osobnosti (Mo-
zart), lázně v Bořích, Lysá nad Labem – barokní 
perla Polabí za Františka Antonína Šporka
Část 4. – Letem světem polabskými středově-
kými hrady (Mydlovar, Kuncberk, Poděbrady), 
kláštery (Nymburk, Sadská) a krajinou (Chotuc, 
Havraň, Kersko) 
Část 5. – Seznámení s polabskými zámky a vý-
znamnými šlechtickými rody: Lysá nad Labem, 
Bon Repos, Přerov nad Labem, Loučeň, Rožďa-
lovice, Kovanice, Nový Ronov, Mcely, Křinec

ROZSAH STUDIA: 
20 hodin/semestr. Účastníci absolvují 5 před-
nášek v rozsahu 4 vyučovacích hodin, od 9 do 
12.15 hodin. 
POPLATEK: 
850 Kč za jeden semestr (5 částí)
Místo konání: VISK Nymburk, V Kolonii 1804, 
288 02 Nymburk
PŘIHLÁŠKY:
Přihlášky se přijímají nejdéle do 20. 9. 2022 
nebo do naplnění kapacity skupiny. 
Přihlásit se je možné elektronicky: santruc-
kova@visk.cz, nebo na telefon 734 571 155  
a poštou na výše uvedenou adresu.

Akademie třetího 
věku otevírá 
podzimní semestr 
– A3V VISK

Historie, architektura 
a osobnosti Nymburska 
a Poděbradska
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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

Divadlo je od 1. 7. do 31. 8. zavřené  
z důvodu divadelních prázdnin. 
Vstupenky je možné zakoupit v Turistickém in-
formačním centru a také on-line. 

Hálkovo divadlo vám 
přeje krásné léto  
a těšíme se na všechny  
v nové divadelní sezóně. 

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

Abonmá je také možné zakoupit 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 
VYHRAZENA. 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 kvůli onemocnění se nako-
nec neodehrálo a náhradním titulem bylo před-
stavení Jméno!

Manželé Greg a Melanie pozvali svého ka-
maráda Jeffa na večeři. Jeffova bývalá pří-
telkyně Charlie, kterou pět let neviděl, se má 

Hálkovo městské divadlo 
Nymburk
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Cena komerční inzerce
1/1 strany  ( 186x264) 5 200 Kč
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Příplatek za specifické umístění 1 000 Kč

Uzávěrky zpravodaje 2022
objednávky / podklady / vychází / číslo
/6. 6. /   /10. 6. /             /1. 7. /  Červenec/srpen
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TERMÍNY UZÁVĚREK ZPRAVODAJE A CENÍK INZERCE

INZERCE

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
Krásný a  uvěřitelný příběh o  začátku jedné 
lásky… I když už máte za sebou kousek života 
a několik zklamání, pořád je naděje! Hrají: Aleš 
Háma a Tereza Kostková.

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

DÁLE PŘIPRAVUJEME
čt 8. 9. / 19 hodin / 550 Kč
PRACHY!!!
Známá situační komedie, jejíž hrdinové se díky 
nečekanému nálezu kufříku plného peněz ocit-
nou v  neuvěřitelném řetězci stále se vršících 
lží, úskoků, výmluv a dokonce i vydírání. Vidina 
bohatství rozmetá nejen poklidný život spořá-
daného manželského páru, ale vtáhne do hry 
i další aktéry...
Hrají: Ondřej Vetchý, Vanda Hybnerová, Michal 
Novotný a další.

so 8. 10. od 19 hodin
DOBYTÍ SEVERNÍHO PÓLU
Žižkovské divadlo Járy Cimrmana
Prodej vstupenek pouze na pokladně divadla  
1. 9. od 10 hodin. Maximálně 4 ks vstupenek na 
osobu. Vstupenky nebude možné rezervovat! 
Online doprodej vstupenek bude až od 12 hodin 
(pokud nějaké vstupenky zbydou).
Upozornění: Tři řady budou vyhrazeny pro 
sponzora, bez kterého by nešlo představení 
uskutečnit! Šest míst bude v  rezervaci dle 
smlouvy pro účely hostujícího divadla!

út 15. 11. / 19 hodin / 490 Kč
CROSSBAND 18 LET
Koncert s orchestrem.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA! 

Více na webu: www.divadlonymburk.cz
Pokladna divadla: tel. 325 512 253

vdávat a za svědka si vybrala Melanii. Shodou 
okolností se Charlie se svým vyvoleným objeví 
na společné večeři. Charlie ho miluje, ačkoliv 
své přátele předem varuje, že je "trochu jiný".

Hrají: Linda Rybová, Jana Janěková ml., 
Igor Chmela, Matouš Ruml a David Matásek.

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 – 
a nabízí příslib energií nabité atmosféry, jiskři-
vého divadelního zážitku! Hrají: 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 
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NYMBURSKÉ POSVÍCENÍ
S JARMARKEM / SOBOTA 3. 9. 2022

Nymburské kulturní léto
1. července LETNÍ KINO zahájení projekcí v Děkanské zahradě 

DVĚ KOMEDIE V KOMEDII
nevážné divadlo o vážných věcech, hrají Geisslers Hofcomoedianten

BANJO BAND IVANA MLÁDKA
známé písničky oblíbeného interpreta spojené s vystoupením komiků

II. NYMBURSKÝ VÝTVARNÝ SALÓN vernisáž regionální výstavy

XIX. PŘÍSTAVNÍ SLAVNOST & BEER FEST 
tradiční hudební festival pod hradbami

KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ 
plenérové filmové projekce pod hradbami

REQUIEM IN C-MOLL J. DISMASE ZELENKY 
pieta připomínající masakr z roku 1634

MĚSTO = GALERIE sympozium výtvarného umění ve veřejném prostoru

KONCERT MUZIKÁLOVÝCH MELODIÍ 
v podání DANA HŮLKY a doprovodného tria

NYMBURSKÉ POSVÍCENÍ S JARMARKEM 
největší nymburská kulturní událost roku

XAVIER BAUMAXA akustický koncert 

PRŮVOD KRÁLŮ historické setkání s 20 českými králi a Eliškou Přemyslovnou

20. července

28. července

1. srpna

6. srpna

9. – 12. srpna

16. srpna

16. – 20. srpna

23. srpna

3. září

9. září

17. září

XINDL X / INFLAGRANTI
A MARIAN VOJTKO

KATEŘINA MARIE TICHÁ & BANDJEEZ
LePhones & Speechless Crew / kvartetones 

hudební scéna · divadelní scéna · nový cirkus 
staročeský jarmark · výtvarná scéna · food zóna


