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   TISKOVÁ ZPRÁVA MĚSTA NYMBURK 

 
Výzva pro výtvarníky, umělce či grafiky – navrhněte skřítka Nárožníčka 

Město Nymburk plánuje do ulic města umístit skřítky Nárožníčky. Co jsou tihle skřítkové 
zač? Nárožníčci žijí pod nárožními kameny, které bývaly u každého rohového domu. Jsou 
to skřítci, kteří do svých deníků pečlivě zapisují veškeré události týkající se jejich uličky 
a obyvatel zde žijících. V Nymburce je máme, o tom není pochyb. Vždyť o tom vypráví 
kniha Pověsti z Kaplanky nymburského spisovatele Jana Řehounka. Jen je nikdo pořádně 
neviděl, a tak to chceme napravit. Hledáme výtvarníky, kteří jim vdechnou podobu. 
 
„V letošním roce chceme Nárožníčky Honzy Řehounka oživit a postupně vyslat do ulic 
v historickém centru. Budeme rádi, pokud nám místní, ale i přespolní umělci navrhnou, jak 
by měli jednotliví skřítkové vypadat. Máme jen několik podmínek – skřítek by měl být vysoký 
maximálně 40 centimetrů, může být 3D i docela placatý, musí se dát snadno vyrobit a také 
by měl něco vydržet. Může být ze dřeva, kovu, kamene, případně i keramiky, nebo přímo 
ztvárněný na fasádě či chodníku,“ vysvětlila místostarostka Stanislava Tichá. 
 
Záměrem tohoto projektu je oživit město a nabídnout turistům i místním zajímavé putování 
po nymburských památkách. V centru se tak postupně objeví dvanáct skřítků – kromě Jakuba 
z Kaplanky třeba Hána z Rathausu (radnice), Štěpán z rynku, Filip od sv. Mikuláše, Václav od 
mostu, Šimon od Svatojiřské brány, Blažej od rychty nebo Heřman od Staré rybárny. 
 
Prosíme umělce, aby své skici a návrhy posílali do pondělí 15. března elektronicky nebo 
poštou (e-mail: skolstvi@meu-nbk.cz, poštou na adresu Náměstí Přemyslovců 163, Nymburk, 
a obálku označili „Nárožníčci“). Návrhy vybrané k realizaci budou finančně ohodnoceny 
a představeny veřejnosti. Podrobné informace vám sdělí vedoucí odboru kultury, školství 
a památkové péče Markéta Tomčíková (325 501 306, marketa.tomcikova@meu-nbk.cz). Pro 
případné přečtení a inspiraci jsou Pověsti z Kaplanky v prodeji v Infocentru, nebo k vypůjčení 
v městské knihovně. 
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