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TISKOVÁ ZPRÁVA MĚSTA NYMBURK 

 

Městské kulturní středisko Nymburk se změnilo  

na Nymburské kulturní centrum  
 

Od nového roku 2017 se příspěvková organizace - Městské kulturní středisko Nymburk 

(MěKS Nymburk) přejmenovalo na Nymburské kulturní centrum. Současně se změnou 

názvu se zmodernizoval i celý korporátní design – nová loga a webové stránky.  

Městská příspěvková organizace MěKS Nymburk se od ledna 2017 přejmenovala na 

NYMBURSKÉ KULTURNÍ CENTRUM, zkráceně NKC. Návrh na změnu názvu předložila 

ředitelka příspěvkové organizace Bc. Iveta Zenklová Radě města Nymburk, která změnu 

schválila na svém zasedání 7. července 2016. Pro změnu se rozhodlo vedení města i 

příspěvkové organizace z několika hlavních důvodů.  

„Nový název byl zvolen pro svou lepší výstižnost. Nyní je kratší, modernější a v konečném 

důsledku srozumitelnější. Nahrazení prvního a posledního slova (Městské a Nymburk) slovem 

Nymburské, dojde nejen ke zkrácení a zpřehlednění pojmenování, ale také se předejde 

častému vynechávání slova Nymburk z původního názvu. Další změnou je záměna slova 

středisko za slovo centrum, které se v dnešní době těší častějšímu užívání, a to i s ohledem na 

jeho mezinárodní srozumitelnost,“ vysvětlila ředitelka NKC Bc. Iveta Zenklová. 

Spolu se změnou názvu změnila organizace i celou grafickou podobu. Změna se projevila na 

celém korporátním designu, který je možné vidět především na nových webových stránkách. 

„Tečkovaný obdélník symbolizuje kulturu bez konkrétních hranic a široký záběr aktivit 

Nymburského kulturního centra,“ vysvětlila místní grafička Lada Licková, která vytvořila 

nový grafický design pro NKC. 

Nový design by měl ulehčit orientaci a zvýšit přehlednost všech akcí NKC. Každá budova 

pod správou NKC dostala svou barvu, která se bude objevovat na všech materiálech k 

pořádaným akcím. Nově na první pohled každý pozná, kde se daná akce koná – zda v 

obecním domě, v kině, v kapli nebo jde o venkovní akci.   
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