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TISKOVÁ ZPRÁVA MĚSTA NYMBURK 

 

V Nymburce se bude konat mezinárodní konference k 20. výročí 

úmrtí Bohumila Hrabala 

Město Nymburk ve spolupráci s Univerzitou Karlovou, Univerzität Erfurt a Univerzité 

Libre de Bruxelles pořádá ve dnech čtvrtek 30. března až sobota 1. dubna mezinárodní 

konferenci k 20. výročí úmrtí Bohumila Hrabala. 

Akce se koná v Nymburce pod názvem - Schizofrenická historiografie, Literatura Bohumila 

Hrabala v dějinných zlomech krátkého 20. století. Konference se zúčastní specialisté na 

Hrabalovo dílo z Belgie, České republiky, Francie, Itálie, Polska, Německa, Rakouska a USA. 

Přednášky a semináře se budou odehrávat na různých místech po městě Nymburk – 

v gymnáziu, které je pojmenováno po slavném spisovateli – Bohumilu Hrabalovi. Dále budou 

probíhat v auditoriu ZŠ Komenského, v auditoriu ZŠ Tyršova, ve foyer Hálkova městského 

divadla, v sálech Obecního domu či v městské knihovně. V programu nechybí ani návštěva 

výstavy ve Vlastivědném muzeu nazvané – Knižní svět Bohumila Hrabala a exkurze 

autobusem po hrabalovských místech v Nymburce a okolí včetně nymburského pivovaru. 

Postřižinské pivo bude provázet celou konferenci, protože je neodmyslitelně spjato 

s významným českým i světovým spisovatelem.  

„Bohumil Hrabal a Nymburk patří nerozlučně k sobě. Jsem proto rád, že se místem pro 

konání mezinárodní konference stal právě Nymburk. Jak přednášející, tak zejména všichni 

účastníci se budou po tři dny pohybovat v prostředí, které Hrabala výrazně formovalo a kde 

započal svou spisovatelskou dráhu. Není náhodou, že oficiální zahájení konference proběhne 

na základní škole v Tyršově ulici. Právě sem v roce 1920 nastoupil Bohumil Hrabal na první 

stupeň. Umístění jednoho bloku přednášek do Hálkova městského divadla, poukazuje na fakt, 

že maminka Bohumila Hrabala na zdejších divadelních prknech odehrála stovky představení,“ 

jak uvedl starosta města PhDr. Pavel Fojtík. 

Na konferenci se můžete přihlásit i vy. Registrovaní účastníci obdrží kompletní propagační a 

informační materiály týkající se konference. Stačí se zaregistrovat na odkaze, který naleznete 

na stránkách: www.hrabal-nymburk.cz.  

Organizátoři a spolupořadatelé konference:  

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 

Město Nymburk, Centre d'Etudes Tcheques, Université Libre de Bruxelles, Universität Erfurt, 

Ústav dějin a archiv Univerzity Karlovy. Pivovar Nymburk spol. s r.o., Městská knihovna 

Nymburk, Hálkovo městské divadlo Nymburk, Klub čtenářů Bohumila Hrabala Nymburk, 

Polabské muzeum, Nymburské kulturní centrum, ZŠ Komenského, ZŠ Tyršova a Gymnázium 

Bohumila Hrabala v Nymburce. 
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