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Posvícení 2018 v Nymburce v novém a větším hávu! 

Nymburský jarmark a posvícení se blíží a má bohatý program. Město ve spolupráci 

s Nymburským kulturním centrem připravilo pestrý program, který bude tentokrát 

pokračovat i v neděli Na Rejdišti. 

Nymburské Posvícení je každoročně největší a nejdůležitější kulturní událostí Nymburka. Již 

dva roky se pořadatelé z Nymburského kulturního centra ve spolupráci s Městem Nymburk 

snaží Posvícení tvořit formou multižánrového celoměstského festivalu, který nabízí potěchu 

pro všechny smysly. Letošní Posvícení bude v mnoha pohledech jiné. Největší změnou je 

přemístění hudební scény z tradičního místa na Rejdišti na Náměstí Přemyslovců.  

„Tento krok je nutný především z technických důvodů, abychom mohli nabídnout divákům 

skutečnou špičku české populární hudby, na níž prostor Rejdiště nestačí. Headlinery budou 

Monkey Business, ale také Žlutý Pes s Ondřejem Hejmou a domácí „superskupina“ Vanua 2, 

kterou tvoří muzikantské jádro zaniklé kapely Blue Effect,“ říká ředitelka Nymburského 

kulturního centra Iveta Friedelová. 

Tak jako v předchozích dvou letech bude součástí nymburského posvícení Výtvarná scéna, 

kterou spolu organizuje Jan Severa a která bude umístěna na Starém děkanství. Opět se 

představí známí i méně známí výtvarníci především z nymburského regionu. Také příznivci 

divadla nebudou ochuzeni. Divadelní scéna bude letos umístěna též na Starém děkanství, 

s přípravami pomáhá herečka Vendula Burger.  

Novinkou je také rozšíření posvícení o páteční večer, kdy si budete moci zatančit 

a poslechnout dobrou muziku z vinylových desek, kterou budou servírovat Dj‘s Kohl & Ben 

v prostoru pod jasanem u nymburského kina Sokol. 

„V rámci posvícení ve městě přivítám dvě významné osobnosti českých dějin. Zakladatele 

města Přemysla Otakara II., který mi v sobotu v 9.30 hodin na Náměstí Přemyslovců předá 

klíč od města. Následně na náměstí zavítá prezident osvoboditel T. G. Masaryk, který 

v průvodu od 12.30 hodin bude zvát lidi na divadelní představení od 13 hodin s názvem 

Obrazy z první republiky,“ přiblížil program starosta PhDr. Pavel Fojtík. 

A co tedy Na Rejdišti? Prostor Rejdiště se po dva víkendové dny „stane rejdem“ pro Rytíře 

Koruny České, kteří patří mezi nejzkušenější skupiny zabývající se historickým a scénickým 

šermem v České republice. Návštěvníci nebudou samozřejmě ochuzeni ani o řemeslné 

stánky na Kostelním náměstí a Náměstí Přemyslovců. 

Hlavní scéna na náměstí s sebou nese úpravu a omezení dopravy v prostoru náměstí, o níž 

budou občané informování na webu města i na webu Nymburského kulturního centra.  
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RYTÍŘI KORUNY ČESKÉ – NA REJDIŠTI / 1. - 2.  9. 

Spolek Rytíři Koruny České patří mezi nejzkušenější skupiny v České republice, která se 

zabývá historickým a scénickým šermem.  

 

SOBOTA +soutěže v táboře, focení 

09.30 PRŮVOD KRÁLE A KRÁLOVNY S 

DOPROVODEM 

12.00 DOBOVÁ KAPELA 

12.30 ŠERM KRÁLOVSKÝCH RYTÍŘŮ 

14.00 DOBOVÁ KAPELA 

14.30 MAX FOTBAL MNICHŮ (mnichové 

hrají fotbal podobající se spíše 

rugbyovému utkání) 

15.00 DOBOVÁ KAPELA 

15.30 PONOŽKOVÁ BITVA 

 

NEDĚLE+ soutěže a život v táboře 

09.00 DOBOVÁ KAPELA 

09.30 ŠERM KRÁLOVSKÝCH RYTÍŘŮ  

11.00 DOBOVÁ KAPELA 

13.00 PONOŽKOVÁ BITVA 

14.00 DOBOVÁ KAPELA 

 

 

           22. 8. 2018 v Nymburce 

 

 


