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Z NYMBURKA

Cyklostezka se dočká
rekonstrukce

Březen měsíc čtenářů
V České republice je více než 6 000 knihoven, jejichž služby využívá 40 procent dospělé
populace a většina dětí a mládeže. Knihovny
ročně poskytnou více než 72 milionů výpůjček
knih a dokumentů a evidují více než 22 milionů
návštěvníků. Podobný počet klientů využívá
i elektronické služby knihoven v podobě různých databází a digitálních knihoven.
Pozitivním jevem je, že i přes masové rozšíření internetu a mobilní komunikace zájem
o služby knihoven neklesá. Počáteční dynamický nástup e-knih se pozvolna stabilizoval
a nyní se dokonce objevují informace o jejich
klesajícím podílu na trhu. Jisté je, že stejně
jako řada dalších médií, ani e-knihy nedokázaly ohrozit dominantní postavení klasických
tištěných knih. Pro představu o nymburské
knihovně bych ráda uvedla pár čísel. Knihovna
poskytla pro 107 721 návštěvníků 147 423 výpůjček, má 3 876 evidovaných čtenářů, z toho
1 226 dětí do 15 let. Každoroční rostoucí počet
čtenářů rozhodně není samozřejmostí, ale výsledkem pečlivé a systematické péče a podpory
čtenářství od útlého věku až po seniorský věk.
Tento rok začínáme s projektem Bookstart
aneb S knížkou do života, který je určen rodičům a malým dětem a je zaměřen především
na získání pozitivního vztahu ke knize, čtení,
čtenářství u nejmenších dětí, a to ve spolupráci
s rodiči, knihovnicemi, logopedy, pediatry a spisovateli. Pro děti dále připravujeme oblíbenou
Noc s Andersenem, Piknik v trávě s knížkou, tematické prázdniny.
Virtuální univerzita třetího věku se již v naší
knihovně zabydlela. Dovedli jsme naše studenty – seniory do 6. semestru, po jehož úspěšném ukončení převezmou na České zemědělské univerzitě v Praze absolventský diplom. Pro
velký zájem jsme otevřeli další dva semestry,
tentokrát na témata Cestování a Etika.
V březnu, měsíci čtenářů, se těšte na setkání s předním českým astronomem a astrofyzikem Jiřím Grygarem (6. března od 17 hodin),
ve čtvrtek 15. března od 17 hodin pak na cestovatele, fotografa a popularizátora astronomie
Petra Horálka, jehož snímky oceňuje i NASA,
a 27. března na Vlastimila Vondrušku, který patří mezi nejoblíbenější a nejprodávanější české
spisovatele.
Podrobnosti o dalších chystaných akcích
naleznete na str. 12 a také na webových stránkách knihovny www.knihovna-nbk.cz.
Srdečně zveme do knihovny.
Helena Liptáková
ředitelka knihovny
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Cyklostezka mezi Nymburkem a Poděbrady patří mezi lákadla regionu a je hojně využívána nejen cyklisty a turisty. Celkově ji lze
zařadit mezi nejvyužívanější a je na ní stabilní
pěší i cyklistický provoz. Lidé často tuto trasu
spojující obě města využívají k cestě za zaměstnáním nebo o víkendech především k rekreačním procházkám. Cyklostezka rovněž
zajištuje snížení a odklon cyklistické dopravy
z hlavní silnice (II-331) a zvyšuje bezpečnost
cyklistů na této trase.
Souvislou úpravou povrchu projde úsek
dlouhý 1,668 km začínající u sportovního
areálu Veslák a končící katastrálním územím
města Nymburk v blízkosti prvního mostku
směrem do Poděbrad. Z důvodu opravy stezky
bude nutné vykácení 18 stromů a vysazení
nových. Dojde i k demontáži a přemístění několika laviček podél stezky a jejich opravě či
doplnění.
„Po opravě pravobřežní cyklostezky volají
Nymburáci již dlouho. Zejména v letních měsících je doslova rájem pro běžce, cyklisty, bruslaře, jezdce na koloběžce i chodce. V dřívějších
letech byla rekonstrukce odkládána, protože

Pohotovost pro
dospělé je nově
v nymburské
nemocnici
Po vzájemné dohodě Nemocnice Nymburk, s. r. o., Středočeského kraje a Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje
zajišťuje nově od 1. února 2018 lékařskou pohotovost pro dospělé v Nymburce nemocnice.
Pohotovost pro dospělé pacienty v Obecním
domě již nenajdou, nově byla přesunuta do
nymburské nemocnice. Ordinační hodiny zůstávají beze změn.
"Jsme rádi, že Středočeský kraj schválil
pro nymburskou nemocnici dotaci na lékařskou pohotovostní službu ve výši 2,5 milionu,
přičemž polovina částky jde na dospělé a polovina na dětské pacienty," informovala místostarostka města Adriena Gabrielová

Foto © Petr Černohous

Slovo
úvodem

Celkovou rekonstrukcí
projde část
nejpoužívanější
cyklostezky na pravém
břehu Labe. Jedná se
o úsek od Vesláku až
k Sánské strouze
Úsek cyklostezky směrem na Poděbrady, který projde
rekonstrukcí

se neustále doufalo ve vhodný dotační titul.
Marně. Na cyklostezku, kterou používají i motoristé, aby se dostali ke svým zahrádkám, nelze využít dotaci. Proto jsme již dále nečekali
a rozhodli jsme se pustit do realizace pouze
z vlastních prostředků. Výběrové řízení jsme
již vypsali z kraje ledna a vyplatilo se. Vysoutěžená cena je o 40 % nižší než se předpokládalo v rámci rozpočtu. Nyní již tedy nic nebrání
jarní rekonstrukci,“ vysvětlil starosta města
Pavel Fojtík.
Stavební práce by měly začít v březnu
a dokončení celkové opravy se předpokládá
do začátku letních prázdnin. Rekonstruovaný
úsek cyklostezky bude po dobu stavebních
prací uzavřen. Celá rekonstrukce bude financována z rozpočtu města na rok 2018 a předpokládaná cena celé zakázky je 7 730 217 korun vč. DPH. Všechny úpravy i celková rekonstrukce byly projednány i s Povodím Labe.
Petr Černohous

Pomoci v případě akutních či náhle vzniklých zdravotních potíží se tak pacientům dostane v jedné z ordinací v areálu nemocnice.
Pacienty do ní nasměrují pracovníci recepce,
která funguje nepřetržitě.
„Nové uspořádání má svou logiku a bude
určitě komfortnější. U nás v nemocnici jsme
schopni v případě potřeby provést vyšetření
vyššího stupně, máme k dispozici rentgen,
sono, počítačovou tomografii, můžeme zpracovat laboratorní vyšetření či případně pacienta rovnou přijmout na lůžko bez zbytečného
prodlení, pokud to jeho stav bude vyžadovat,“
vysvětluje Alena Havelková, jednatelka Nemocnice Nymburk, s. r. o.
ORDINAČNÍ HODINY LÉKAŘSKÉ
POHOTOVOSTI PRO DOSPĚLÉ
Pondělí – pátek: 17.00 – 21.00 hodin
Víkendy a svátky: 9.00 – 17.00 hodin
Pavlína Stránská
mluvčí Nemocnice Nymburk

Titulní foto: Petr Černohous ‑ Hana Paulů (97) na výstavě svého manžela Jana Paulů (více o výstavě na straně 11.)
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Hálkovo městské
divadlo dostane nová
portálová okna

Budova Hálkova městského divadla Nymburk z roku 1936 dostane nová portálová okna.
Jedná se o dvě okna na severní straně do Tyršovy ulice a dvě okna na jižní straně do dvora
ZŠ Tyršova. Budova divadla s prvky funkcionalismu od architekta Jaroslava Koska se nachází
v Městské památkové zóně Nymburk. Z tohoto
důvodu budou veškeré práce probíhat v souladu s památkáři. Ještě před zahájením byly
památkářům k odsouhlasení doloženy vzorky
materiálů (profilace, barva, těsněni). Součástí
výměny portálových stěn je i montáž vnitřního zábradlí na mezipodestách. Zhotovitelem
velkorozměrových oken pro divadlo je místní
firma Nevšímal, a. s., a hodnota celé zakázky
je 2 204 528 Kč.
„Najít technické řešení, které vyhoví všem
požadavkům fyzikálním i vizuálním byl v tomto
případě velice složitý úkol. Měnit kompozici
a proporce původních oken, které dominují
oběma fasádám, bylo z architektonického hlediska naprosto nepřijatelné, zároveň bylo třeba
splnit soudobé nároky na tepelnou izolaci, požární bezpečnost a tím vyšší nároky na únosnost rámů. To se při přípravě, dle mého názoru,
podařilo bez kompromisů a zakázku získali

Školní dvůr před
ZŠ Tyršova bude
od 21. března
bezpečnější
Na podnět zástupců rodičů dětí, paní Aleny
Vandasové a pana Dana Nováka, byly projednány a následně městem připraveny úpravy
dopravního režimu na dvoře školy a divadla
a dále související opatření v ulici Tyršova a na
parkovišti "pod Eliškou" u silničního mostu
u Labe. Vedla k tomu zejména neúnosná situace každé ráno před vyučováním, kdy na
dvůr vjíždí doslova jeden automobil za druhým
a musí při otáčení couvat proti přicházejícím
dětem. Paradoxním argumentem těchto řidičů
pro potřebu zajet až na dvůr bývá obava z bezpečnosti dětí při příchodu do školy, kterou ovšem zároveň svým chováním výrazně zhoršují.

Městští strážníci doplňují své řady
Zabezpečování místních záležitostí veřejného
pořádku, ochrana bezpečnosti osob a majetku, dohled nad dodržováním pravidel občanského soužití a plnění dalších úkolů dle zákona o obecní policii. To je stručně náplň práce
nymburských strážníků. Zájemce musí podstoupit fyzické a psychické testy a být starší
18 let. Pokud splňujete také další předpoklady
včetně maturity a trestní bezúhonnosti, přihlaste se!

zkušení profesionálové. Věřím, že s výsledkem
budeme všichni spokojeni,“ shrnul místostarosta města Jan Ritter.
Samotná realizace bude prováděna za provozu v režimu vyhovujícímu divadlu a v závislosti na vhodných klimatických podmínkách.
Demontáž a následnou montáž prosklené
stěny nelze stihnout za jeden den, a proto byl
navržen po dohodě s vedením divadla a zhotovitelem termín montáží na období od 11. 3. do
16. 3. 2018. Tehdy nebude možné divadlo plnohodnotně provozovat. Alespoň další tři dny
zabere po výměně oken vytopení divadla na
únosnou provozní teplotu pro představení.
Petr Černohous

Přihlášky s požadovanými doklady doručte
nejpozději do 16. března 2018 do 12 hodin
v obálce označené „Výběrové řízení - strážník
městské policie“ na adresu:
Městská policie Nymburk
Náměstí Přemyslovců 163/20
228 02 Nymburk.

Foto © Petr Černohous

Vyměněna budou velká
portálová okna na jižní
i severní straně divadla
a celá rekonstrukce
bude stát okolo
2 milionů korun

Městská policie

Velká portálová okna na severní straně Hálkova
městského divadla Nymburk

Na toto téma byla tedy svolána schůzka,
kde byla zastoupena ZŠ Tyršova, Hálkovo
městské divadlo, Dopravní inspektorát Policie
ČR, městská policie a také projektant a dodavatel dopravního značení. Jako optimální řešení bylo dohodnuto, že celá oblast školního
dvora bude automobilům zpřístupněna pouze
na zvláštní povolení MÚ. Zároveň budou v
Tyršově ulici zřízena v obou směrech parkoviště K+R (tzv. kiss & ride), která slouží pro
rychlé vyložení či naložení spolucestujících.
Dále bude podpořena možnost krátkodobého
stání zejména v ranních hodinách na parkovišti u Labe, které je nejblíže vstupu do družiny (vstup do nejstarší části budovy školy od
"Elišky"). Koneckonců, z tohoto parkoviště je to
na dvůr školy pěšky asi 4 minuty. Neměl by být
tedy problém zde na chvíli auto odstavit a dítě
před hlavní vchod do školy doprovodit.
Jsme přesvědčeni, že tato opatření přinesou po zavedení větší uživatelský komfort
všem, kteří se v této oblasti pohybují.
Jan Ritter
místostarosta města

Podrobné podmínky výběrového řízení jsou
zveřejněny na úřední desce Městského úřadu
Nymburk. Více informací na e-mailu: tomas.
rehak@meu-nbk.cz. K fyzickému přezkoušení
budou pozváni uchazeči, kteří splní výše uvedené požadavky a dodají přihlášku se všemi
požadovanými náležitostmi. K osobnímu pohovoru budou pozváni uchazeči, kteří splní
limity pro fyzickou připravenost. K psychotestům budou pozváni uchazeči, kteří splní
všechny výše uvedené požadavky (fyzické
testy, pohovor).
Tomáš Řehák, vrchní strážník MP

Beseda s občany
na téma zavřené
pěší LÁVKY
přes Labe
Více se dozvíte:
o rekonstrukci plaveckého
bazénu
o revitalizaci hlavního nádraží
o revitalizaci sídliště
Jankovice

20. 3. 2018
v 18 hodin
v kině Sokol
Tyršova ulice 6
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Proměna Hlaholu
pokračuje
V současné době jsou hotovy rozvody elektřiny,
izolace, omítky, vyměněna okna a zateplen celý
objekt. Dokončena byla nástavba nového sociálního zařízení pro učebny ve druhém patře.
Tam vznikne kabinet, tři nové učebny a nová
učebna cizích jazyků. Zahájena byla instalace
vzduchotechniky a rozvodů topení. Budou položené nové podlahy, obklady i dlažby a bude
nově vybavena kuchyň. Termín dokončení
všech stavebních prací je stanoven na květen
2018. Děti se však do Smetanova domu, který
slouží i jako jídelna pro ZŠ Komenského, podívají v novém školním roce (září 2018).
Petr Černohous

INZERCE

Do konce dubna budou v Lipové ulici probíhat stavební práce. Dochází k rekonstrukci vozovky, chodníků a veřejného osvětlení. Už byly
provedeny výměny páteřních rozvodů kanalizace včetně přípojek. Chodníky vytvořené podél nemovitostí jsou tzv. okapové chodníčky,
slouží k tomu, aby zeleň nedosahovala až k domům a nedocházelo k vlhnutí zdiva. Motorovým
vozidlům bude vjezd do ulice zakázán (povolen
pouze dopravní obsluze) a komunikace tak bude
sloužit pro pohyb chodců i cyklistů (pro cyklisty
bude vyznačen pruh). Hlavní přístupovou cestou ke hřbitovu se pro motorová vozidla stane
ulice Feuersteinova. Řešena bude i výsadba
zeleně. Vzhledem ke špatnému stavu stromů
a požadavku obyvatel ulice budou odstraněny
všechny stávající stromy. Z důvodu dodržení
ochranného pásma plynovodu bude nové stromořadí vysázeno, po ulici Doubravská, pouze
jednostranně (pravá strana směr ke hřbitovu)
a od ulice Doubravská až k hlavnímu vchodu
hřbitova vysázeno oboustranně. Vysázeny budou 3-4 leté stromy lípy srdčité.
(pce)

Foto © Petr Černohous

Lipová ulice mění
svůj vzhed

Foto © Petr Černohous

Foto © Petr Černohous

KRÁTCE Z MĚSTA

Nové dětské
hřiště vyrůstá na
rohu ulice Jurije
Gagarina
Koncem března bude dokončeno nové dětské
hřiště o rozloze cca 2 800m2. To bude určeno
především dětem staršího školního věku a mládeži pro jejich volnočasové aktivity. Hrubé stavební práce jsou již hotovy a nyní probíhají dokončovací práce a terénní úpravy. Poslední fází
bude osazení herních prvků. Součástí nového
hřiště bude i vybudování travnaté plochy pro
fotbal a víceúčelové hřiště pro jiné sportovní
aktivity. Chybět nebudou ani lanové prvky,
workoutové aktivity a centrální plocha s vodní
mlhou. 
Petr Černohous

Zubní ordinace
v Přerově nad Labem
(okres Nymburk)

NABÍZÍ:
- profesionální dentální hygienu pro
širokou veřejnost
- odstranění zubního kamene, skvrn od
kávy, čaje a cigaret
- nácvik vhodné techniky čištění zubů,
včetně výběru správných zubních
kartáčků
- bělení zubů

Možnost objednání na telefonu:
731 955 366 nebo na
e-mailu: zubni.prerovnl@seznam.cz
ceník k nahlédnutí na:
www.zubniprerovnl.cz
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AKTUALITY

Aktuální informace
k pěší lávce přes Labe
Informace a aktuální
stav řešení situace
nymburské pěší lávky
a přechodu přes Labe
• Od poloviny ledna probíhají jednání o provedení etapizovaného postupu diagnostiky.
V případě jejího příznivého výsledku by údajně
mělo být možno třeba již po první etapě, např. ve
dvouletém časovém horizontu, začít znovu používat lávku bez okamžité investice do sanace.
Jiný názor ovšem je, že pro úplnou jistotu by
bylo nutno ověřit alespoň část lan po celé délce.
Záleží tedy na precizní formulaci smlouvy, aby
tato případná práce byla smysluplná.
• Byli kontaktováni specialisté z Dánska, kteří
zastupují firmu Germann Instruments. Tato
firma se specializuje na výrobu, prodej a vývoj
zařízení pro diagnostiku staveb. Nabídli firmě
Pontex, která vloni navrhla způsob sanace
nymburské lávky, že přijedou poslední týden
v únoru a budou prezentovat 3 možné metody, kterými by mohli zjistit stav zbytků Trojské lávky a lávky v Nymburce. Jedná se o nedestruktivní metody pro detekci nezainjektovaných kabelů a jejich stav resp. oslabení korozí.
• O problematice zátěžového testu bylo informováno již v prosinci 2017. Není známo, že by
na základě výsledku takového testu, byť pozitivního, převzal někdo zodpovědnost nad obnovením provozu lávky. Navíc by mu měl stejně
předcházet stavební průzkum a diagnostika,
aby bylo prokázáno, zda se konstrukce vůbec

může podrobit takovému testu. Byla-li by odpověď kladná, následovala by důkladná numerická (simulační) příprava pro zjištění, zda
vůbec zátěžový test relevantně odpoví, jsou-li předpínací lana oslabena, či nikoliv. Rozhodně se ale nelze bez diagnostiky spolehnout
pouze na zátěžový test, neboť jeho provádění
samotné by bylo bez předchozích údajů získaných zmíněnou diagnostikou rizikové.
• Probíhají jednání o optimálním postupu zadání návrhu, přípravy projektové dokumentace
a zajištění stavebního povolení případné nové
pěší lávky. V rámci tohoto řešení je počítáno
i s dotačními tituly z fondu SFDI na výstavbu
nových cyklistických lávek přes řeku Labe. Se
Středočeským krajem je již v letošním roce jednáno o finančním příspěvku na novou projektovou dokumentaci.
• Máme k dispozici několik technických řešení
od několika dodavatelů na možnou výstavbu
provizorní pěší lávky. Ta levnější řešení fixují
provizorní konstrukci do železobetonového silničního mostu, což je ale aktuálně s negativním
stanoviskem správce stavby mostu - ŘSD. Varianty samostatně stojící lávky jsou proveditelné,
správci řečiště i plavební cesty jsou přístupni
jednání, ale vzhledem k šířce toku řeky technicky a tím finančně problematické.
• Byly prověřeny možnosti zřízení kyvadlové
autobusové dopravy tam a zpět přes silniční
most v různých časových variacích. Z hlediska
velmi vysoké nákladovosti k tomuto řešení nebylo prozatím přistoupeno.
• Byla prověřena možnost zřízení přívozu včetně
určení míst pro osazení přistávacích mol. Bylo
by to sice provozně o něco málo levnější řešení,

120. výročí první
várky v pivovaru
Dne 19. března 1898
byla uvařena první
várka v novém pivovaru
na Zálabí
Předcházelo tomu ovšem několik let úsilí nově
založeného „společenstva s ručením omezeným“
(Nymburský pivovar, s. r. o.), jehož aktivity k založení nového podniku se datují 24. dubnem 1895.
Projektovou dokumentaci celého pivovaru vypracovala známá pražská firma Ringhoffer ze
Smíchova. Jako první byla v roce 1896 zbudována moderní humnová sladovna (dnes technologicky velmi ceněná i řadou minipivovarů, které
z ní odebírají slad, ale cenná i architektonicky).
Poté byly stavěny ostatní provozní budovy, ležácké sklepy a další nutné zázemí podniku.
Na sv. Josefa, 19. března 1898, byla pak uvařena první várka v dokončeném pivovaru, a to
zároveň znamenalo úplné ukončení výroby ve

starém pivovaru v dnešní Soudní ulici, kde už nebyl prostor pro jeho další rozvoj a modernizaci.
Výstav v prvním roce provozu byl 17 780 hl piva.
V dalších letech to pak bylo kolem 25 000 hl a ve
30. letech již přes 30 000 hl. Jen I. světová válka
srazila dobře se rozvíjející podnik na pouhých
600 hl, podobně pak i II. světová válka, kdy byla
omezena stupňovitost piva na max. 8˚ a výstav
nesměl přesáhnout 80 % předválečné výroby.
Období socialismu přineslo mnohé změny v názvu i v provozovateli závodu, ale výroba se
úspěšně rozvíjela a v roce 1972 pivovar dosáhl
poprvé výstavu 100 000 hl.
Po roce 1989 se nymburský závod stal součástí
Pivovarů Bohemia a od 1. 1. 1993 samostatnou
dceřinou společností. K úplnému osamostatnění došlo v roce 1996. Majitelem se stal Ing.
Pavel Benák, současný ředitel, který pivovar v letech 1996–2000 postupně celý koupil. S nymburským pivovarem je navždy (od roku 1919)
spojeno jméno Hrabal – ať už je to František

než kyvadlový autobus, ale překonání řeky by
včetně nalodění, přistávání, vylodění atd. zabralo více času, což již nečiní výrazný rozdíl ve
srovnání s existující službou hromadné autobusové dopravy, která během všedních dnů odpovídá asi dvěma spojům za hodinu.
• Od 15. ledna mohou všichni cestující pro
cestu přes most použít hromadnou dopravu
zdarma. Zároveň se od 20.1. podařilo dojednat
posílení školního spoje mezi zastávkami Zálabí
PVT a Hlavní nádr. v pracovní dny a zavedení
dalších 2 párů spojů v sobotu a v neděli dopoledne mezi zastávkami Zálabí PVT a Náměstí.
Za období 15.1.-31.1.2018 byl celkový počet
takových bezplatných jízdenek 1551 ks. Město
za to tedy dopravci zaplatí 15.510,- Kč. Z uvedeného předpokládáme, že měsíční náklady pro
město se pro toto opatření budou pohybovat
kolem 30.000,- Kč s tím, že až se začne oteplovat a lidé začnou více jezdit na kolech, tak se
potřeba přepravy v autob usech zmenší. Mimo
uvedenou možnost přepravy zdarma mohou
žáci a studenti nymburských škol s trvalým
bydlištěm na Zálabí využít možnost zakoupení
měsíčních a čtvrtletních jízdenek, které jim
město proplatí.
• Od 20 .ledna byly přidány dva sobotní a dva
nedělní spoje, aby byla zajištěna vyšší obslužnost zálabské lokality i ve víkendovém čase.
• Je jednáno o zřízení půjčovny kol, tzv. bikesharingu, s několika stanovišti na Zálabí, u mostu,
na náměstí i u hlavního nádraží. Cyklstům je
na silničním most vjezd povolen a měl by být
i komfortnější a bezpečnější, pokud se podaří
na vozovku doplnit cyklopiktokoridory, které již
jsou po projednání s Policií projektovány.
• Projekčně jsou v rychlém tempu připravována
opatření, která vytvoří pohodlnější přechod
přes lávku vodního zdymadla do doby, než by
byla nahrazena novou bezbariérovou lávkou.
A také je již navržena oprava technických závad
na pěší lávce na boku železničního mostu.
Jan Ritter,
místostarosta města
(Francin), Marie (Maryška), Josef (strýc Pepin),
Bohumil (Bogan), Břetislav (Slávek). Tvář spisovatele Bohumila Hrabala a jeho legendární „Postřižiny“ se postupně od roku 1996 objevily na
etiketách a originální Postřižinské pivo bylo na
světě (samozřejmě se souhlasem spisovatele).
A tak po 120 letech nepřerušeného provozu
můžeme konstatovat, že máme ve městě prosperující podnik, který šíří dobré jméno města
nejen v republice, ale také ve více než 20 zemích
světa. O kvalitě nymburského, tedy Postřižinského piva svědčí i řada prestižních ocenění
z degustačních přehlídek.
Pivovar se může také pochlubit „Sládkem roku
2016“, kdy se Bohumil Valenta stal vítězem prestižní soutěže o nejlepšího sládka. Díky němu se
sortiment závodu rozšířil o několik nových piv –
např. polotmavého Něžného barbara (v roce 2013
tuto značku ochutnal i prezident Miloš Zeman při
návštěvě města), nebo Jubilejního ležáku, uvařeného v roce 100. výročí narození Bohumila Hrabala (2014). Sládek pracuje v Nymburce od roku
2008 a během jeho působení vzrostl výstav piva
o 30 % - tedy na cca 170 000 hl za rok. V roce
2016 pak byly rozšířeny ležácké sklepy a byla
uvedena do provozu nová stáčecí linka na žádané
plechovkové pivo (ročně zde stočí až 40 000 hl
piva). Ne nadarmo se říká „Kde se pivo vaří, tam
se dobře daří.“
Jiří Černý
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Nejširší nabídka First Minute
v Nymburku
→ Léto 2018 v prodeji
→ Chytrá záloha od 500 Kč
→ Nezmeškejte slevy až 30 %
a další bonusy (parkování, děti zdarma)

Hradební 143/2, Nymburk
(vstup z Boleslavské třídy)
tel.: 315 551 555 • nymburk@invia.cz

Foto © Petr Černohous

VZDĚLÁVÁNÍ

Kontakty
Mateřská škola Sluníčko

Součást Základní školy a Mateřské školy
Nymburk, Komenského 589 – příspěvková
organizace
Resslova 247, 288 02 Nymburk
Tel. 325 512 418
e-mail: msslunicko-nbk@seznam.cz
webové stránky: www.msslunicko-nbk.cz

Mateřská škola Čtyřlístek

V Nymburce je termín
zápisu do mateřských
škol stanoven na středu
9. května 2018 od 13 do
17 hodin
• Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve
věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro
děti od 2 let.
• Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku
věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné - konkrétně předškolní vzdělávání je od 1. 9. 2018
povinné pro všechny děti, které dosáhnou do
31. 8. 2018 pěti let, je rovněž povinné i pro děti,
které jsou starší a mají odklad povinné školní
docházky - prakticky tato změna znamená, že
všichni rodiče, jejichž dítě je narozené od 1. 9.
2012 do 31. 8. 2013, jsou povinni své dítě přihlásit k zápisu do mateřské školy pro školní rok
2018/2019.
• Děti, kterých se tato povinnost týká, a již
některou mateřskou školu navštěvují, se znovu
zapisovat nemusí.
• Povinné předškolní vzdělávání je bezplatné.
• Povinné předškolní vzdělávání je možné
plnit i v zahraniční škole, formou individuálního vzdělávání nebo v přípravné třídě ZŠ
– rodič nebo zákonný zástupce je povinen
tuto skutečnost oznámit řediteli své spádové
(nebo vybrané) mateřské školy nejpozději
3 měsíce před zahájením školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání,
tj. pro nadcházející školní rok 2018/2019 do 31.
5. 2018.
• Školským obvodem pro všechny mateřské školy zřizované městem Nymburk je celé
území města Nymburk, tzn., že všechny MŠ
v Nymburce jsou spádové.
• Rodiče si mohou vyzvednout (popř. stáhnout z webových stránek jednotlivých ZŠ nebo
MŠ) pouze jednu přihlášku pro každý subjekt,
tj. jednu přihlášku pro ZŠ a MŠ Komenského
(MŠ Sluníčko, MŠ Čtyřlístek), jednu pro ZŠ
a MŠ Letců R. A. F. (MŠ Adélka, MŠ Větrník,

MŠ U pejska a kočičky) a jednu pro ZŠ a MŠ
Tyršova (MŠ Růženka) – celkem 3 přihlášky.
Rodiče musí mít při odevzdávání přihlášky do
mateřské školy s sebou rodný list dítěte a svůj
občanský průkaz. Součástí přihlášky je vyjádření dětského lékaře.
• Přihlášku je třeba vyplněnou a potvrzenou od lékaře odevzdat v den zápisu ve vybrané
MŠ (přihlášky do MŠ Sluníčko a MŠ Čtyřlístek
se odevzdávají v ZŠ Komenského).
• Prosíme zákonné zástupce dětí, pro které
od 1. 9. 2018 platí povinné předškolní vzdělávání a nenavštěvují žádnou z nymburských
MŠ, aby oznámili na Odbor školství, kultury
a památkové péče Městského úřadu Nymburk,
jak a případně kde jejich dítě plní povinné předškolní vzdělávání (skolstvi@meu-nbk.cz, tel.
325 501 308, 325 501 306).
• V Lesní mateřské škole Cílek se budou
zápisy konat ve čtvrtek 3. a v pátek 4. května
2018, vždy od 14.30 do 17.30 hodin.
Lucie Pekárková

Dny otevřených
dveří v MŠ:
MŠ U Pejska a kočičky
10. 4. 2018 (9.00 – 11.00)

MŠ Větrník

11. 4. 2018 (9.00 – 11.00)

MŠ Růženka

11. 4. 2018 (14.30 – 16.30)

MŠ Sluníčko

12. 4. 2018 (9.00 – 11.00)

Mateřská škola Růženka

Součást Základní školy a Mateřské školy Nymburk, Tyršova 446 – příspěvková organizace
Kolínská 1236, 288 02 Nymburk
Tel. 325 513 308
e-mail: skolka@zstyrsova.cz
webové stránky:
www.zstyrsova.cz/materska-skolka

Mateřská škola U Pejska a kočičky

Součást Základní školy a Mateřské školy
Nymburk, Letců R.A.F. 1989 – příspěvková
organizace
Karla Čapka 1968, 288 03 Nymburk
Tel. 603 846 343
e-mail: adamcovahana.nbk@email.cz
webové stránky: www.msupejskaakocicky.cz

Mateřská škola Větrník

Součást Základní školy a Mateřské školy
Nymburk, Letců R.A.F. 1989 – příspěvková
organizace
Okružní 2076, 288 03 Nymburk
Tel. 325 532 770
e-mail: info@msvetrnik.info
webové stránky: www.msvetrnik.info

Mateřská škola Adélka

Součást Základní školy a Mateřské školy
Nymburk, Letců R.A.F. 1989 – příspěvková
organizace
Letců R.A.F. 1989, 288 03 Nymburk
Tel. 325 533 145
e-mail: rydlova.jana@mirnet.cz
webové stránky: www.msadelka.cz

Lesní mateřská škola Cílek z.s., Písty
u Nymburka
Poděbradská 1867/7, 288 02 Nymburk
(sídlo spolku)
Tel. 734 472 224
E-mail: skolkacilek@email.cz
webové stránky: www.skolkacilek.cz
FB: www.facebook.com/lesniskolkacilek/

Foto © Petr Černohous

Zápisy do mateřských
škol se blíží

Součást Základní školy a Mateřské školy
Nymburk, Komenského 589 – příspěvková
organizace
Masarykova 1585, 288 02 Nymburk
Tel. 325 512 891
e-mail: msctyrlistek@zs-komenskeho.cz
webové stránky: www.msctyrlistek-nbk.cz

MŠ Adélka

13. 4. 2018 (9.00 – 11.00)

MŠ Čtyřlístek

18. 4. 2018 (14.30 – 16.30)

Lesní MŠ Cílek

kdykoli po předchozí telefonické
či e-mailové domluvě

Interier MŠ U Pejska a kočičky
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Foto © archiv jídelny ZŠ Letců R.A.F

Z NYMBURSKÝCH ŠKOL

Chod 1. Andaluské gazpacho

Polévka připravená ze zcela syrových
a čerstvých surovin, chuť gazpachu dodá čerstvá zelenina (papriky, rajčata) a olivový olej.
Polévka by se měla podávat za studena.
Chod 2. Valencijská paella

Paella je tradiční a jednoduché jídlo. Podobá se našemu rizotu. Obyvatelé Valencie ji považují za jeden ze svých symbolů. Dá
se připravit na mnoho způsobů. Nejčastěji se
v paelle objevují plody moře, zelenina a koření.
Připravuje se na speciální nízké pánvi s uchy
zvané paellera. U nás ji budeme servírovat
s kuřecím masem.
Chod 3. Pomeranč s olivovým olejem

Veni, vidi, vici.....
SZŠ a VOŠZ
Nymburk slaví
vítězství!
Foto © archiv SZŠ a VOŠZ

Ve dnech 16. a 17. ledna 2018 proběhl druhý
ročník mezistátní soutěže v modelovacích

Vítězky v kresbě – zleva: 3. místo: Kristýna Králová –
Nymburk; 1. místo: Olga Ryglová – Nymburk; 2. místo:
Aneta Reinišová – České Budějovice
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V každém ze tří chodů nebude chybět olivový olej. Je základem španělské kuchyně. Tato
země patří k největším světovým producentům

Starosta Pavel Fojtík na konci prvního pololetí
poděkoval vedoucí kuchařce ze Základní a mateřské školy Letců R. A. F. paní Aleně Jeníkové.
„Velmi si vážím práce paní kuchařky a celého
jejího týmu. V jídelně se od září kvůli rekonstrukci budovy Hlaholu vaří obědy pro základní
školu v Tyršově ulici. A díky nasazení všech
pracovníků jídelny se toto podařilo zvládnout
na jedničku,“ řekl starosta. 		
(MaT)

Foto © archiv jídelny ZŠ Letců R.A.F

I tento rok byla ZŠ Letců R. A. F. vybraná
mezi 25 školních jídelen z celé ČR, které se zúčastní projektu Den španělské kuchyně v českých školních jídelnách. Jedná se o třetí ročník
kulinářského zážitku. Po thajské a norské kuchyni ji v březnu čeká podívaná do země zalité
sluncem a vůní koření. Vybranou zemí, která
žáky ZŠ a MŠ nechá nakouknout pod pokličku,
je Španělsko. Tříchodové menu sestavil španělský kuchař Enrique García Tejada.
Den španělské kuchyně v nymburských
školních jídelnách na ZŠ Letců R. A. F a ZŠ Tyršova proběhne 22. března 2018. A na co se můžou žáci a zaměstnanci těšit?

Typický andaluský zákusek z loupaných
pomerančů, medu a olivového oleje.

Kde se vaří obědy pro
Tyršovku?

technikách Ústecký dent 2018, který je věnován studentům oborů Asistent zubního technika a Diplomovaný zubní technik. Soutěžilo
se v kresbě a modelaci, tématem soutěže byla
anatomická modelace korunek z vosku. Laboratorního klání se zúčastnilo patnáct středních zdravotnických škol, mezinárodní rozměr
soutěž získala díky studentům z Německa,
konkrétně z Berlína. Každá škola měla dva zástupce, kteří soutěžili v kresbě a v modelaci.
Nymburské soutěžící získaly dvakrát první
a jednou třetí místo. Studentka prvního ročníku Diplomovaný zubní technik Olga Ryglová
zvítězila v modelaci i v kresbě a stala se absolutní vítězkou soutěže. K dovršení úspěchu
nymburské školy vybojovala žákyně třetího
ročníku Asistent zubního technika Kristýna
Králová třetí příčku v kresbě. Díky těmto úspěchům se nymburská zdravotnická škola stala
nejúspěšnější školou. Zopakovala tak úspěch
z roku 2015, kdy získala titul Škola roku v původní soutěži, kterou pořádala Komora zubních techniků. Gratulujeme oběma soutěžícím
a přejeme jim hodně studijních i pracovních
úspěchů! 		
Věra Müllerová

Foto © Petr Černohous

ZŠ Letců R. A. F. byla
vybraná mezi 25
školních jídelen, které
se projektu zúčastní

a vývozcům jak olivového oleje, tak i oliv, které
představují zdravou chuťovku.
A jedno malé tajemství na závěr, ZŠ Letců
R A. F. i letos navštíví velvyslanec Španělska
J.E. Calvo-Sotelo Ibaňez-Martin.
Kolektiv kuchyně předem přeje příjemný
zážitek a dobrou chuť.
Kateřina Šibravová, vedoucí
školní jídelny ZŠ Letců R.A.F. Nymburk

Nové odborné
knihy v knihovně
Nově je pro pedagogy a rodiče v Městské
knihovně Nymburk k dispozici regál s odbornou literaturou. Publikace především z nakladatelství Portál, Raabe a Wolters kluwer najdete v dětském oddělení a vybrat si můžete ze
skoro 50 titulů.
Knížky byly zakoupeny v rámci projektu Místní
akční plán vzdělávání v ORP Nymburk.
Lucie Pekárková
Foto © Marie lebdušková

Den španělské
kuchyně
ve školních
jídelnách

SOUTĚŽ / SPORT

FOTOSOUTĚŽ

Olympiáda
v Koreji přivítala
i Nymburáka

Nechodíte po svém městě s černou páskou na
očích? Umíte se kolem sebe rozhlížet?
Výhru získá pozorovatel, který zašle do 16. 3.
2018 poštou nebo e-mailem správné místo
z historické fotografie. Nezapomeňte na kontaktní údaje (včetně telefonního čísla).
Tři správné odpovědi vylosuje redakční rada.

Výherci z únorového čísla jsou František Vašik,
Josef Motyčka a Kateřina Linhartová.
Správné řešení (únor): na snímku – bývalá
topírna parních lokomotiv z roku 1960 (dole dnes)

Kontaktní údaje

Předmět: „Fotosoutěž – BŘEZEN“
Adresa redakce: náměstí Přemyslovců 163,
288 28 Nymburk,
e-mail: petr.cernohous@meu-nbk.cz

3x Foto © Jan Řehounek

Poznáte toto místo?

Foto © Petr Černohous

Zkuste to s naší soutěží

Mezi sportovci na zimních olympijských hrách
v Pchjongčchangu byl i Nymburák Jan Šindelář.
Krátce před odletem se zastavil na radnici, kde
ho pozdravil a popřál mu hodně úspěchů starosta města Pavel Fojtík a na cestu mu přibalil
i nymburskou vlajku s novým logem. Honza je
bobista a věnuje se jak dvojbobu, tak čtyřbobu.
Na olympiádě reprezentoval Českou republiku
na čtyřbobu. Letos na zimních olympijských
hrách měli bobisté poprvé dva dvojboby i čtyřboby. Avšak Nymburk má v Honzovi Šindelářovi vůbec prvního zimního olympionika!
V letních sportech si stojí Nymburk podstatně
lépe, jen do Rio de Janeira v roce 2016 vyslal
hned čtyři sportovce: Martina Fuksu, Jaroslava
Radoně a Ondřeje a Jana Vetešníkovy.
Petr Černohous

Šílené vyprávění o jedinečné
cestě kolem světa
O tom, že lze moderní
škodovkou přejet celý
svět
777 dní / 127 843 km / 50 zemí na všech
obydlených kontinentech - (1. 9. 2014 – 16. 10.
2016)
Ladislav Bezděk a Kateřina Dvořáková,
jako posádka oranžové Škoda Octavia – OKI,
dokázali jako první na světě objet osobním autem celý svět s trasou vedoucí přes všechny
obydlené kontinenty.
Jejich cesta byla zapsána do České knihy
rekordů jako „Nejdelší cesta kolem světa osobním autem“. Jako první a jediní přivezli panu
Zikmundovi odpověď na otázku zdali moderní
auto překoná Afriku. Ano! Překoná celý svět!
Nepovažují se za odvážné, cestovatele a už
vůbec ne dobrodruhy. Rádi o sobě prohlašují,
že jsou jen dva normálně nenormální, kteří se
řídí vlastním pravidlem, a to, že „život se má
užít, ne přežít!“ Právě také proto dali výpovědi
ve svých skvělých zaměstnáních, ukončili podnikání, rozloučili se s rodinami a kamarády, aby
vyrazili na více jak 2 letou cestu kolem světa.
Shodně přiznávají, že netušili, co je
čeká a že většinu věcí zkrátka nedomysleli.

Rozhodně nelitují, stále cestují a rádi by podnikli další cestu kolem světa.
Protože cesta kolem světa dokonale prověřila jejich vztah, rozhodli se v srpnu 2017 vše
zpečetit sňatkem a tak od té chvíle budou na
dveřích vozit nejen shodné krevní skupiny, ale
také příjmení. 		
BIGTRIP

Zleva: Strarosta města Pavel Fojtík, olympionik Jan
Šindelář a Honzův otec Miloš Šindelář

Basketball
3. 3. / 17 hodin

NÁRODNÍ BASKETBALOVÁ LIGA

ČEZ Basketball Nymburk : BK ARMEX Děčín
11. 3. / 17 hodin

ŽENSKÁ BASKETBALOVÁ LIGA

ČEZ Basketball Nymburk : Technic Brno
13. – 14. 2. / 18.30 hodin

BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE

ČEZ Basketball Nymburk : AEK Athény
13. – 14. 2. / 18.30 hodin

ŽENSKÁ BASKETBALOVÁ LIGA

ČEZ Basketball Nymburk : KP Brno
13. – 14. 2. / 18.30 hodin

NÁRODNÍ BASKETBALOVÁ LIGA

ČEZ Basketball Nymburk : BK JIP Pardubice
13. – 14. 2. / 18.30 hodin

V pátek 23. května 2018 od 19 hodin
v městském kině Sokol Nymburk

NÁRODNÍ BASKETBALOVÁ LIGA

ČEZ Basketball Nymburk : BK Opava
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INZERCE

Přihlaste se k ZP MV ČR

Bonusy 2018
Novinky v nabídce
• Nově zvýšené příspěvky pro děti,
nastávající maminky a ženy po porodu
• Příspěvky na sportovní aktivity pro všechny
• Rozšířený program pro dárce krve
• Možnost postoupení příspěvku z rodiče na dítě
• 2 týdny ve vysokohorském prostředí pro chronicky nemocné děti
• Podpora odvykání kouření
Přestupní termín pro změnu zdravotní pojišťovny platí od 1. ledna do 31. března,
mezi našimi spokojenými pojištěnci vás přivítáme od 1. července stávajícího roku.
Přihlásit se můžete z pohodlí domova na www.zpmvcr.cz

www.zpmvcr.cz
@pojistovnazpmvcr

KULTURA

Zajímavé akce z Nymburka
ne 4. 3. / 14 - 15.30 hodin / sokolovna Nymburk
(Tyršova 14/180) / 30 Kč

Vystoupí Michal David, taneční orchestr TOX,
DJ Březina, předtančení, hra o ceny, půlnoční
překvapení.

ne 18. 3. / 15 - 17 hodin / Obecní dům / 95 Kč
(předprodej pouze na místě)

DĚTSKÝ KARNEVAL

Tradiční dětský karneval v nymburské sokolovně. Připraven bohatý program, občerstvení
zajištěno. Další informace naleznete na www.sokolnymburk.cz.

so 3. 3. / 20 hodin / Obecní dům

TŘETÍ SPOLEČENSKÝ VEČER CENTRA
PRO VŠECHNY

TRADIČNÍ DĚTSKÝ MAŠKARNÍ
KARNEVAL S KREJČÍKEM HONZOU

Užijete si spoustu legrace, tance, her a soutěží,
můžete si s Krejčíkem Honzou udělat fotečku
nebo si pořídit nějaké jeho nové CD nebo DVD.
Bližší informace na tel. čísle 737 120 217.

so 17. 3. / 10 hodin / prostory Moštárny v Tyr‑
šově ulici / vstupné dobrovolné

TRŽÍČEK

Přijďte se podívat na trhy, kde vám prodejci
nabídnou občerstvení, dárkové a upomínkové
předměty, užitečné věci pro domácnost i zahrádkáře, výrobky malých výrobců i větších
firem.

Plesová sezona

K tanci a poslechu zahraje kapela Fortuna 77,
taneční vystoupení EASY DANCE a překvapení, hostem večera bude Braňo Polák.
Předprodej vstupenek na pokladně Hálkova
městského divadla nebo v MSS Tortuga (Kolínská 282). Další informace na tel. čísle 723 393 032
nebo na e-mailu klouckova.cpv@seznam.cz.
pá 9. 3. / 19.30 hodin / Sportovní centrum Nym‑
burk „Tyršák“ / 250 Kč

pá 2. 3. / 20 hodin / Obecní dům / 350 Kč /
VYPRODÁNO

XVII. PLES TANEČNÍ ŠKOLY EASY
DANCE

PLES MĚST A OBCÍ NYMBURSKÉHO
REGIONU

so 10. 3. / 20 hodin / Dělnický dům / 150 Kč

PLES ČAJOVNY

Polabské muzeum
Vlastivědné muzeum Nymburk
Výstava
Jan Paulů –
Nymburský
patriot tělem
i duší

K tanci a poslechu zahraje kapela Fortuna 77.
Předprodej vstupenek pouze v Čajovně Na
Valech.

9. 2. – 15. 4. 2018
Denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin.

Foto © Petr Černohous

Byl sokolem, maminka ho ve 4 letech přivedla do nymburské sokolovny. Získal nespočet medailí a ocenění, stal se cvičitelem oddílu
žactva a dorostu.
Byl atletem, zúčastňoval se regionálních
a přespolních běhů, přešel do Vysokoškolského
klubu, běhal na středních tratích a zúčastnil se
mistrovství Evropy v Oslu v roce 1946.
Byl basketbalistou, soutěžil za klub SK Železničáři v době, kdy běhal na nejvyšší úrovni,
slušně hrál do 60 let se „starými pány“.
Byl ochotníkem, z dětských rolí vyrostl
v oblíbeného a uznávaného herce a režiséra
nymburského spolku Hálek. Aktivní činnost
ukončil v roce 1988 s více jak 1000 odehraných představení.
Byl spisovatelem, nejdříve z potřeby vyjádřit se k problémům doby, později psal pro soubor divadelní hry a pohádky, 14 her vyšlo v nakladatelství DILIA.
Byl technikem, náčelníkem cechu lokomotivka v době, kdy továrna přecházela z oprav

Foto © Petr Černohous

parních lokomotiv na opravu diesel elektrické
trakce a továrna dokázala opravit dnes nevídaných 35 těžkých lokomotiv měsíčně.
Byl organizátorem kultury v Nymburce, do
města přivedl nejlepší herce i představení, začínající i velké hvězdy doby.
Z města nikdy neodešel z vlastní vůle, žil
tu rád, nepotřeboval auto, chatu, potřeboval
rodinné zázemí, Vysoké Tatry a Rému, to mu
k naplnění života plně stačilo.

so 17. 3. / 19.30 hodin / oba sály Obecního domu
/ 300 Kč / VYPRODÁNO

ZAHRADNICKÝ PLES

K tanci a poslechu zahraje kapela PROČ NE,
hvězdou večera bude Tomáš Löbl. V malém
sále vystoupí kapela Fortuna 77. Celým večerem
bude provázet Genny Ciatti. Předprodej vstupenek pouze v květinovém ateliéru Jan Janek
(Zbožská 426, vedle plaveckého bazénu).
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

Klub
důchodců
5.3. po

VOLNÁ ZÁBAVA, PŘÍPRAVA
VELIKONOČNÍCH VAJEC PRO STÁNEK

7. 3. st

NÁLADOVÉ PÍSNĚ PŘI KYTAŘE

Jan Paulů se narodil v nymburské železničářské rodině 3. září 1922, pětitřídní chlapeckou obecnou školu v Komenského ulici absolvoval v letech 1928 - 1933, poté začal navštěvovat reálné gymnázium, ale povinnou školní
docházku dokončil na měšťanské škole v Tyršově ulici v roce 1937.
Vyučil se strojním zámečníkem v Kolíně
u firmy Josef a Prokop Červinka, po tříletém
vyučení si dva roky doplňoval vzdělání na
Zemské průmyslové škole v Kolíně. V létě 1942
byl totálně nasazen v továrně na letecké motory nedaleko Vídně. Rodiče chtěli syna udržet co nejdéle na školách, a proto nastoupil
v září 1942 na Vyšší odborné škole strojnické
v Praze, kde maturoval v roce 1944.
Vzápětí nastoupil jako technický elév do
nymburských dílen. Vypracoval se na vedoucího „náčelníka“ oddělení oprav dieselových
lokomotiv. Po delší nemoci v 70. letech působil
jako kulturní referent Kulturního domu železničářů, a to až do roku 1987.
Jan Paulů zemřel 12. května 1998 v Nymburce.
Jana Kavánová

12. 3. po

VOLNÁ ZÁBAVA, PŘÍPRAVA
VELIKONOČNÍCH VAJEC PRO STÁNEK

14. 3. st

NĚCO Z POVĚSTÍ

19. 3. po

VOLNÁ ZÁBAVA, PŘÍPRAVA
VELIKONOČNÍCH VAJEC PRO STÁNEK

21. 3. st

PŘÍPRAVA VAJEC PRO STÁNEK

23. 3. st

STÁNEK NA REJDIŠTI – PRODEJ
VELIKONOČNÍCH VAJEC

Rejdiště od 9.00
26. 3. po

VOLNÁ ZÁBAVA

28. 3. st

CYKLUS PŘEDNÁŠEK: PŘÁSTKY,
KALENDÁŘ KOLEM NÁS

Pravidelné cvičení v pondělí a středu
od 13 do 13.30 hodin (prof. Pražáková).
Změna programu vyhrazena – změna a veškeré kulturní akce pro důchodce ve vývěsní
skříňce Klubu důchodců.
Výbor Klubu důchodců
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KNIHOVNA

Městská
knihovna
Nymburk

do Chile nebo Tichomoří? I to se na přednášce
prokládané autentickými fotografiemi autora
dozvíte. Petr se v profesním i volném čase
věnuje popularizaci astronomie, především
prostřednictvím populárních astronomických
článků. Byl hostem pořadu Karla Šípa Všechnopárty. Petr je rovněž úspěšný astro-fotograf.
26. 3. po / 12 – 16 hodin

NYMBURK ČTE BIBLI

Výstava / 1. 3. čt – 29. 3. čt

BŘEZEN MĚSÍC KNIHY

Bible byla v minulosti úzce spojena s nadějí,
vzděláním a morálními hodnotami našeho národa. O Velikonocích si opět budeme připomínat tyto hodnoty, na kterých stojí naše civilizace. Ve 12 hodin proběhne slavnostní zahájení před Městskou knihovnou v Nymburce za
přítomnosti starosty města Nymburk Pavlem
Fojtíkem. Do veřejného čtení Bible se může zapojit každý příchozí. Přijďte se zapojit i vy.

Základní umělecká škola B. M. Černohorského

Cyklus přednášek
6 CEST KE ZDRAVÍ TĚLA A MYSLI:
VYKROČTE S NÁMI!
13. 3. út / 17 hodin

VARIABILITA CVIČENÍ A SPORTOVNÍ
VÝŽIVA

Jitka Rýdlová, instruktorka fitness Eva Riegerová, výživová poradkyně

27. 3. út / 17 hodin / 50 Kč

VLASTIMIL VONDRUŠKA

Vlastimil Vondruška, historik a jeden z nejprodávanějších českých spisovatelů, představí
svou tvorbu v Nymburce.
Vlastimil Vondruška o svém pořadu Oldřich
z Chlumu - román a skutečnost: “Vyprávění
o tom, jak jsem se jako historik dostal k psaní
beletrie, o životě spisovatele a také o zásadách
tvorby historické beletrie. Přiblížím historické
prameny, které jsou k dispozici a jak se dají používat. Pokusím se také naznačit, jak na jejich
základě přichází autorská inspirace. Na postavě
Oldřicha z Chlumu rozebírám principy středověkého soudnictví a ve společnosti panoše Oty
pak milostný život našich předků. Vyprávěním
se prolínají nejen odborné informace z dějin, ale
i zábavné historky ze života."

JÓGA: TRADIČNÍ NÁSTROJ NA
NEDUHY MODERNÍHO BYTÍ

Tomáš Walter, lektor jógy
15. 5. út / 17 hodin

VLIV STRAVY NA NAŠE ZDRAVÍ

Eva Riegerová, výživová poradkyně
5. 6. út / 17 hodin

VÝŽIVA A PSYCHOLOGIE

Jakub Plachý, psycholog a Eva Riegerová, výživová poradkyně

PŘEDNÁŠKY
6. 3. út / 17 hodin / 50 Kč

JIŘÍ GRYGAR – ŽIVOT VE VESMÍRU

Málokterá vědecká otázka budí tolik emocí,
jako právě úvaha o možnosti existence života
ve vesmíru. Naši předkové byli na počátku novověku přesvědčeni, že nebeská tělesa, zejména Slunce, Měsíc, Venuše a Mars, jsou obydlena, takže život ve vesmíru je zcela běžný.
Teprve pokrok astronomických pozorování
v průběhu první poloviny XX. století tento optimismus rychle ochladil. Laická veřejnost se
ovšem stále nechává balamutit zprávami o jevech UFO a dávných návštěvách mimozemšťanů. Setkání s Jiřím Grygarem, předním českým astronomem a astrofyzikem, významným
popularizátorem vědy v oblasti astronomie.
15. 3. čt / 17 hodin / 30 Kč

LOVY SKVOSTŮ TEMNÉ OBLOHY

Foto © archiv Petra Horálka

Petr Horálek
Hvězdná obloha nabízí i při letmém pohledu
tolik skvostů. Není to jen Mléčná dráha nebo
objekty vzdáleného nebe. Jsou to i jevy, s nimiž se na příměstské obloze můžeme prakticky
rozloučit. Co je to fenomén „tmavé oblohy za
městem“? Proč cestovat na Kanárské ostrovy,

Petr Horálek
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JAK SE ŽILO HOLKÁM A KLUKŮM ZA
SOCIALISMU

Jak lidé nakupovali, co směli a nesměli říkat, s čím si dříve děti hrály a jak trávili kluci
a holky volný čas, jak to bylo s knížkami, novinami, televizí a rozhlasem nebo proč se sbírala mandelinka bramborová? Čeká vás komiksová exkurze do mládí dnešních babiček a dědečků. Těšit se můžete na dobové předměty
a zábavné pracovní listy, které žáky přenesou
v čase do dob (ne)dávno minulých. Program
vychází z knihy Obrázky z moderních československých dějin (1945 – 1989) autora Jiřího
Černého a ilustrátora Lukáše Fibricha.
23. 3. pá / 18 hodin

NOC S ANDERSENEM

Pohádková noc pro čtenáře knihovny plná soutěžení, čtení, tvoření, hádanek, hostů a různých
aktivit, kdy o překvapení není nouze. Přihlášky
k vyzvednutí v dětském oddělení. Doporučený
věk účastníků 7 až 12 let. Při větším počtu zájemců se budou účastníci losovat.
BŘEZNOVÁ SOBOTA, KDY MÁME PRO VÁS
OTEVŘENO, JE 3. 3. OD 9 DO 11 HODIN
(OTEVŘENO: DOSPĚLÉ ODDĚLENÍ, ČÍTÁRNA
A INTERNET)

Bližší informace o našich službách a konaných
akcích najdete na internetových stránkách
www.knihovna-nbk.cz. V případě zájmu nás
můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu:
knihovna@knihovna-nbk.cz nebo na telefonním čísle: 325 512 723.

KNIHOVNA DĚTEM

100 let republiky ve
fotografiích Nymburka
Městská knihovna Nymburk ve spolupráci s městem Nymburk a Polabským muzeem vyhlašuje
archivářskou soutěž 100 let republiky ve fotografiích Nymburka.
Máte ve svém rodinném archivu či albu staré fotografie Nymburka?
Nebo dokonce film či jiný archivní předmět, který se vztahuje k historii města?
Oprašte je a přineste k nám do knihovny.
S nadcházejícím stým jubileem
republiky vyhlašujeme soutěž

Foto © Vladimír Kvíz

10. 4. út / 17 hodin

16. 3. pá / 8.15 a 10 hodin / 20 Kč

a) o n e j z a j í m a v ě j š í
b) o n e j p o u t a v ě j š í
c) o n e j v ý s t i ž n ě j š í
historickou fotografii města Nymburka a života Nymburáků v posledním století. Dále jsou předmětem
soutěže i filmy, plakety, medaile, pamětní listy a jiné archiválie. Soutěž
má uzávěrku 30. dubna 2018 a bude
završena stejnojmennou výstavou.
Vyhlášení výsledků soutěže, jejich
ocenění a vernisáž proběhne v pon‑
dělí 4. června 2018 v 18 hodin.
Výstava fotografií z rodinných archivů Nymburáků a dalších cenných archiválií proběhne v prostorách knihovny. Soutěžní archiválie
je možné doručit osobně, mailem či
poštou na adresu knihovny.

„Šorda veze po Kameňáku rudou hvězdu do sběrny“, na sklonku roku
1989, Nymburk

NYMBURSKÉ KULTURNÍ CENTRUM

Nymburské
kulturní
centrum

17. 3. so / 15 hodin / 100 Kč / foyer kina Sokol

LITERÁRNÍ SALÓN: JAK NA PŘÍŠERY
A ZAHÁJENÍ VÝSTAVY ILUSTRACÍ
KAROLÍNY STRYKOVÉ

Didadlo MALÉhRY z Brna, více informací
v článku a na wwww.nkc-nymburk.cz
17. 3. so / 20 hodin / 180 Kč / foyer kina Sokol

ČTENÍ KE KAFI

1. 3. čt / 18 hodin / foyer kina Sokol

SNAD JSEM NAZABLOUDIL

Komponovaný pořad nazvaný podle vzpomínkové knihy nymburského rodáka, politického
vězně, exulanta a galeristy Oskara Krauseho přinese ohlédnutí jak za osudy této pozoruhodné
osobnosti, tak únorovými událostmi roku 1948
a nastolením komunistické diktatury v Československu. Rovněž připomene i dva politické
procesy, které se v roce 1950 odehrály v budovách Hálkova divadla a Sokolovny. V průběhu
večera vystoupí kytarista Jan-Matěj Rak, herec
František Kreuzmann, starosta Nymburka Pavel
Fojtík a ředitel Ústavu pro studium totalitních
režimů Zdeněk Hazdra.

Didadlo MALÉhRY z Brna, více informací
v článku a na wwww.nkc-nymburk.cz
2. 3. – 16. 3. / Foyer kina

DAVID CHODĚRA: NA KŘÍDLECH

Výstava fotografa, jehož vášní jsou letadla.
Choděra fotografuje od svých 15 let a intenzivně se této činnosti věnuje od roku 1990.
Původně se věnoval hlavně designu nábytku,
návrhu interiérů a výtvarnému umění. K fotografii přešel před mnoha lety zakoupením
lepší, analogové zrcadlovky. Nyní se věnuje
hlavně digitální fotografii. Kromě horské turistiky a lyžování je jeho velkým koníčkem právě
letectví. Výstava je otevřena dle otevírací doby
kavárny / info na www-nkc-nymburk.cz.

6. 3. út / 14 hodin / velký sál Obecního domu / 30 Kč

10. 3. po / 19.20 hodin / Kino Sokol Nymburk /
předprodej 100 Kč, na místě 150 Kč

PECHA KUCHA NIGHT VOL. II

Setkání inspirativních lidí všech možných profesí a zájmů, které spojuje jedno téma, a to je
kreativita. Nechte se nadchnout tvůrčí energií
osobností jak z nymburska tak mimo něj. Nuda
to rozhodně nebude! Během Pecha Kucha má
každý přednášející prostor na přesně dvacet
fotografií a o každé může hovořit pouze dvacet vteřin!

MALÉhRY
opět
v Nymburce
Herečky brněnského divadla MALÉhRY, Daniela Zbytovská, Barbora Seidlová a Nikola Zbytovská, přijedou do Nymburka tentokrát s autorským čtením. Dvě představení proběhnou
v sobotu 17. března 2018 ve foyer Kina Sokol.
Na své si přijdou jak děti, tak dospělí.
Odpoledne představí knihu Jak na příšery,
v které ožívají klasičtí pohádkoví hrdinové,
jakými jsou čerti, hastrmani, nebo ježibaby
v dnešním dětském světě. „Bojíte se čerta?
Bojíte se strašidla? Nebo čarodějnice? Tak se
přijďte poradit do našeho literárního salonu,
jak na ně! S každou bytostí na světě se totiž dá
domluvit, jen musíte najít společnou řeč!“
Hodinové čtení a vyprávění pro děti od čtyř let
je doplněno promítáním obrázků (ilustrace)
z knihy z dílny Karolíny Strykové, písničkami
a hraním. Čtením také zahájíme výstavu ilustrací Karolíny Strykové ve foyer Kina Sokol.
Večer se mohou přijít pobavit dospělí ke ČTENÍ
KE KAFI, tentokrát se herečky spojily s mladou
brněnskou výtvarnicí Vendulou Chalánkovou

23. 3. čt / 9 ‑ 17 hodin / Na Rejdišti Nymburk

VELIKONOČNÍ JARMARK

Tradiční řemeslníci, trhovci, velikonoční sortiment a občerstvení opět Na Rejdišti.
23. 3. pá / 15 hodin / Obecní dům Nymburk

JARNÍ HRANÍ

Jarní hraní – to je odpoledne plné tvořivých dílen, zábavy a radosti zejména pro děti. Vstupné
pro dítě 30,- / dospělý doprovod zdarma / vybrané díly jsou zpoplatněné zvlášť.
NYMBURSKÉ KULTURNÍ CENTRUM
Palackého třída 449/64, Nymburk 288 02
tel.: +420 325 513 785
mail: nkc@nkc-nymburk.cz
www.nkc-nymburk.cz
a použily její trefné a vtipné komiksy, kterými
vás pobaví a obohatí jejich divadelní čtení. Vybraly pár jejich fejetonů a příběhů ze života,
které otevírají běžná lidská témata, prostě to,
co se nám i kolem nás děje. Něco je legrace,
něco trochu k pláči a občas si člověk trošku
zafilozofuje a hledá cesty ven, ven do vlastní
svobody, ven z předsudků, ven z většinových
názorů. A tak proč si chvilku neposedět a nezamyslet se nad tím, co vlastně chceme, co
nás trápí a nakonec čemu se můžeme ze srdce
zasmát! Smích je nejvyšší stupeň duchovního
mistrovství, smích léčí a dává nám nadhled
i nad sebou samými.
Přijďte zažít pohodu a radost u ,,kafe“, které od
nás dostanete v ceně vstupenky.
Iveta Zenklová, NKC
Foto © archiv divadla MALÉhRY

ČAS NA ČAJ

Setkání nejen pro seniory ve velkém sále Obecního domu, kde k tanci a poslechu zahraje Pepino & Akordeon.

www.divadlomalehry.cz

|

PechaKucha
Night
Nymburk vol. 2
Po prvním úspěšném dílu PechaKucha Night
Nymburk přichází druhý, neméně nabitý PechaKucha Night Nymburk vol. 2. Večer zajímavých
přednášek je určen nejen kreativním - uměleckým profesím, ale všem, kteří svoji práci či koníčky dělají s vášní a láskou a chtějí se nechat
inspirovat! Představme si březnové přednášející: Kdo by někdy nezaslechl jméno pražského
kavárníka a kulturního aktivisty Ondřeje Kobzy,
který se svými projekty zaplavuje nejen Prahu
a Českou republiku, ale již téměř celý svět? Jak
oživit nymburská veřejná prostranství? Třeba
Ondřej poradí.
Žena, matka, farářka a rodilá Nymburačka Sandra Silná se nebojí složitých řešení. Její příběh
o cestě z Nymburka do Brna, kde teď působí, je
plný živelnosti, nonkonformity, ale také lásky
a sebepřijetí. • Jedinečný rukopis pražského
architektonického atelieru A1 Architects stojí
za tímto oceňovaným studiem. Jeho ústřední
dvojka Lenka Křemenová a David Maštálka nám
ukáží, na čem právě pracují. Dočkáme se nějaké
realizace od A1 i v Nymburce? • Studio Colmo, to
je Miroslav Roubíček a Markéta Hanzalová, navrhlo aktuální vizuální identitu města Nymburk.
Na PKN nám předvedou jejich minulé i současné
práce pro další klienty. • Modely poděbradské návrhářky Marie Staré a její značky Rodná
Hrouda se již dostaly na druhý konec světa během soutěží Miss Earth. Maruška nachází inspiraci ve folkóru a přírodě. • Urbanistické studio Úl tvoří Lucie Pavlištíková a Kristian Holan,
bývalý student nymburského gymnázia. Studio
se zabývá veřejným prostorem a jeho zkvalitňováním. Jejich návrh revitalizace sídliště Jankovice se o to snaží i se zachováním vysokého
počtu parkovacích míst. • Na titulu prý nezáleží,
ale BcA. Lindě Vondrové už jej nikdo neodpáře.
Široké portfolio uměleckých činností od keramiky po šperk až k těžko uchopitelným novým
médiím nám předvede enfant terrible umělecké
scény narozená v Nymburce.
Zajímají vás, co teď hýbe kávovou scénou? Nejen
o svojí cestě za kvalitní kávou nám bude vyprávět poděbradská pražírna Amares Coffee, za kterou stojí Václav Mareš a Michal Křižka.
Mushing neboli psí spřežení se stalo vášní nymburského rodáka Vítka Kolátora. Vítek je vítězem
republikových i mezinárodních závodů. Jaké to
je řídit spřežení deseti až dvaceti psů a jde si při
tom vůbec užívat okolní krajinu?
Jako minule vás čeká vynikající občerstvení od
Luna Catering a taneční afterparty tentokrát
v režii DJe Dizzy from Bangladeshe. Doražte se
pobavit a poslechnout si zajímavé osobnosti.
		
Eva Hnilicová

www.vendulachalankova.cz
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KINO

Kino Sokol
Nymburk

hry? Mája musí napnout všechny síly, aby se jí
podařilo soutěž obhájit… Něm. / animovaný / 85
min. / české znění / Přístupný / Odpolední dětský

Psycholožka proto naordinuje manželům nevěru. Je ale nezbytně nutné, aby se navzájem
přistihli in flagranti. ČR / romantická komedie /
130 min. / české znění / Do 12 let nevhodný

11. 3. ne / 17 hodin / 30 Kč

ZPÍVÁNKY

22. čt / 19 hodin / 80 Kč

1. 3. čt / 18 hodin

Country sdružení pro radost uvádí pořad volné
formy pro příznivce country muziky. Hudební

Více info na straně 13. Přednáška / Pořad ve foyer

13. 3. út / 19 hodin / 110 Kč

První celovečerní film režiséra M. Poláka zachycující fascinující krajinu a přírodu České republiky tak, jak ji znáte i neznáte.

2. 3. pá / 18 hodin

Komedie inspirovaná osudem krasobruslařské
královny T. Harding. Divoký a neuvěřitelný příběh: Vzestup a pád ‑ jeden z největších skandálů sportovní historie. USA / komedie, drama /

SNAD JSEM NEZABLOUDIL

JAN RUDZINSKYJ: NA KŘÍDLECH
RACKŮ

Komponovaný pořad pro všechny příznivce
aviatiky. Autorské čtení z knihy letce J. Rudzinského, pilota The Flying Bulls Aerobatic
Team. Vernisáž výstavy „Na křídlech“ fotografa
D. Choděry. Od 20 hod. projekce dokumentárního filmu „V kokpitu“ – netradičního pohledu
do světa akrobatických letců. Autorské čtení,
vernisáž, projekce / Přístupný / Pořad ve foyer

JÁ, TONYA

120 min. / s titulky / Do 12 let nevhodný

Úchvatný tanečník na plátně! Švédský choreograf Mats Ek vytvořil duet pro světově proslulého tanečníka M. Baryshnikova a A. Lagunu.

ČR / dokument / 81 min. / Přístupný / Premiéra
23. pá / 19 hodin / předprodej 100 / na místě
130 Kč

BIG TRIP – NEJDELŠÍ CESTA KOLEM
SVĚTA OSOBNÍM AUTEM

Více info na straně 9. Cestovatelská projekce

14. 3. st / 15. čt / 19 hodin / 110 Kč

LADY BIRD

24. so / 25. ne / 16 hodin / 110 Kč

s titulky / Do 12 let nevhodný

Zachrání syn farmáře Espen princeznu Kristin,
která utíká před králem Trollů? Že jsou trollové
jen malé roztomilé bytůstky?

15. 3. čt / 10 hodin / 60 Kč

Norsko / animovaný / 104 min. / české znění / 110,/ Přístupný / Odpolední dětské

Neobyčejný příběh o obyčejném dospívání
holky, která zoufale hledá to, co všichni ostatní
– kluka a smysl života. USA / drama / 120 min. /

3. 3. so / 18 hodin / 120 Kč

MIKHAIL BARYSHNIKOV: PROSTOR

PLANETA ČESKO

SAMA

Netradiční pohled do života slavné herečky
L. Skořepové. ČR / dokument / 64 min. / české

CESTA ZA KRÁLEM TROLLŮ

24. so / 25. ne / 130 Kč / 19 hodin

PACIFIC RIM: POVSTÁNÍ

Švédsko / umění / 30 min. / Přístupný / Art kino

znění / Do 12 let nevhodný / Senior kino

Pokračování sci-fi Guillerma del Tora Pacific
Rim – Útok na Zemi. USA / akční sci-fi / 83 min.

3. 3. so / 19 hodin / 110 Kč

16. 3. pá / 19 hodin / 80 Kč

/ české znění / Do 12 let nevhodný

Gary Oldman jako Winston Churchill, který se
nevzdal, i když okolnosti stály proti němu.

Fotograf Jindřich Štreit pohledem režisérky Libuše Rudinské. ČR / dokument / 78 min. / české

27. út / 120 Kč / 19 hodin

VB / životopisný / 125 min. / s titulky / 110,- / Do
12 let nevhodný

znění / Do 12 let nevhodný / Art kino

NEJTEMNĚJŠÍ HODINA

NA TĚLO

17. 3. so / 15 hodin / 100 Kč
4. 3. ne / 16 hodin / 110 Kč

ALENKA V ZEMI ZÁZRAKŮ

Poetické vyprávění malé dívky, která jako
Alenka v říši divů putuje krajinou svého dětství
jako kouzelným labyrintem. ČR / komedie, fan-

LITERÁRNÍ SALÓN JAK NA PŘÍŠERY
A ZAHÁJENÍ VÝSTAVY ILUSTRACÍ
KAROLÍNY STRYKOVÉ

Více info na straně 13. Divadlo / přístupný / Pořad ve foyer

tasy / 110 min. / české znění / Odpolední dětské
17. 3. so / 20 hodin / 180 Kč
4. 3. ne / 19 hodin / 80 Kč

HORA

Vztah člověka a hor jako impozantní dokumentární symfonie. Film Hora nám ukazuje okouzlující sílu výšin a jejich věčnou moc, se kterou
formují naše životy i naše sny. USA / dokument /
74 min. / s titulky / Do 12 let nevhodný

ČTENÍ KE KAFI

Více info na straně 13. Divadlo / přístupný / Po-

RUDÁ VOLAVKA

VČELKA MÁJA: MEDOVÉ HRY

Animovaný / 85 min. / české znění / Odpolední
dětský

TÁTOVA VOLHA

E. Balzerová a T. Vilhelmová na společné cestě
za rodinným tajemstvím v nové komedii Jiřího Vejdělka. ČR / komedie / 130 min. / Do 12

E. Balzerová a T. Vilhelmová na společné cestě
za rodinným tajemstvím v nové komedii Jiřího
Vejdělka. ČR / komedie / 130 min. / Do 12 let ne-

Více informací na straně 3. Diskuze

DEBATA S OBČANY NYMBURKA

21. 3. st / 19 hodin / 90 Kč

TAK PRAVIL BŮH

10. 3. so / 19.20 hodin / předprodej 100 Kč / na
místě 150 Kč

Tragikomedie o podivné lásce, odpuštění. Inspirováno biografií J. Blendstrupa. Zasazeno
do 80. let, kdy explodoval Černobyl. Dánsko /

Více info na straně 13. Workshop / happening

komedie / 105 min. / s titulky / 90,- / Do 15 let nepřístupný / Art kino

11. 3. ne / 15 hodin / 110 Kč

22. čt / 10 hodin / 60 Kč

Budou se v Májině úlu konat Velké medové

Komedie o manželství na pokraji rozpadu…
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READY PLAYER ONE: HRA ZAČÍNÁ

USA / sci-fi thriller / 120 min. / české znění / Do 12
let nevhodný /

18. 3. čt / 19 hodin / 130 Kč

20. 3. út / 18 hodin

VČELKA MÁJA: MEDOVÉ HRY

Koncert / happening / Pořad ve foyer

Film od S. Spielberga je zasazen do roku 2045,
kdy je svět na pokraji chaosu a kolapsu. Fantaskní svět mystérií, objevů a nebezpečí.

8. 3. čt / 9. pá / 19 hodin / 130 Kč

PECHA KUCHA NIGHT VOL.II

KINOTY – NYMBURSKÝ OPEN MIC

Open Mic ‑ na pódiu se vystřídá několik písničkářů s vlastní autorskou tvorbou. Vystoupit
může každý.

18. 3. ne / 16 hodin / 110 Kč

let nevhodný

vhodný / Premiéra

28. st / 19 hodin

29. čt / 19 hodin / 110 Kč

let nepřístupný

TÁTOVA VOLHA

USA / akční / 122 min. / s titulky / Do 12 let nevhodný

řad ve foyer

6. 3. út / 7. st / 19 hodin / 120 Kč

J. Lawrence je milující dcerou, primabalerínou,
mistryní ve svádění a manipulaci. A především
je špičkově vycvičenou agentkou ruské tajné
služby. USA / drama / 140 min. / s titulky / Do 15

TOMB RAIDER

Lara Croft (A. Vikander) po přečtení záhadného
vzkazu od zmizelého otce chce přijít na to, co se
jejímu otci doopravdy stalo.

VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ

30. pá / 19 hodin / 110 Kč

ERIC CLAPTON: LIFE IN 12 BARS

Dokumentární film přináší intimní pohled na
umělcův osobní život, kariéru, vzestupy a pády.
VB / hudební / 135 min. / s titulky / Do 12 let
nevhodný
31. so / 1. 4. ne / 16 hodin / 120 Kč

SHERLOCK KOUMES

Kdo by neznal nejslavnějšího detektiva! Aneb animovaná komediální detektivka plná trpaslíků.
VB / animovaný / 90 min. / české znění / Přistupný / Odpolední dětské
31. so / 19 hodin / 110 Kč

MÁŘÍ MAGDALÉNA

Patří k nejzáhadnějším biblickým postavám.
a je opředena mnoha mýty. V hlavních rolích
R. Mara a J. Phoenix.
VB / historické drama / 130 min. / s titulky / Do
12 let nevhodný

DIVADLO

Hálkovo městské divadlo
Nymburk
MANŽELSKÉ VRAŽDĚNÍ

Jedna z nejúspěšnějších francouzských her
současnosti. Je to souboj, ve kterém jde v pravém slova smyslu o život. Hra, při které se
dobře pobavíte. Produkce: Divadlo Na Jezerce.
Hrají: Jaroslav Dušek a Nataša Burger.

CROSSBAND - JARNÍ KONCERT

Tradiční koncert skupiny Crossband na malé
scéně s hostem.
24. 3. so / 14.30 hodin / 60 Kč

Komedie ve čtyřech sezeních. Co se může přihodit, když se zlodějíček vetře do psychoterapeutické ordinace a je "vpuštěn" na pacienty?
Co se stane, když začne léčit "selským" rozumem? Produkce: Divadlo Nymburk. Hrají: Braňo
Polák, Eva Decastelo, Barbora Mottlová, Lukáš Toman Paclt a další.
Foto © archiv Romana Pomajbo

4. 3. ne / 19.30 hodin / 420 Kč

23. 3. pá / 19.30 hodin / 150 Kč

8. 3. čt / 8.30 hodin / 10 hodin / 60 Kč

DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ

Dopolední pohádka pro školy. Produkce: Divadlo Nymburk. Hrají: Petr Pištěk, Jaroslav Šturma,
Miky Mejstřík a další.
10. 3. so / 14.30 hodin / 60 Kč

KOČIČÍ POHÁDKA

PREMIÉRA pohádky. Přijďte se podívat na veselou pohádku plnou tance a kočičáren v rytmu
písniček Jiřího Beneše. Autor: Jiří Teper, režie:

K3/ TÁTA

Humorná zpověď novopečeného otce o tom,
jak intimní život jde do háje, oba partneři jsou
podráždění a unavení – ale vlastně velmi, velmi
šťastní… Večer plný humoru a dobré nálady zaručený! Hraje: Roman Pomajbo.
29. 3. čt / 19.30 hodin / 130 Kč

PŘEDNOSTA STANICE

Divadelní soubor Hálek z.s. uvádí představení
na motivy filmu krále komiků Vlasty Buriana.
Režie: Vít Špinka. Hrají: Jakub Zeman, Jiří Veteš-

DÁLE PŘIPRAVUJEME:

A/ RŮŽE PRO ALGERNON

Tragikomický příběh dementního muže, který
chce být chytrý. Nejúspěšnější inscenace
spolku Kašpar. Hrají: Jan Potměšil, Petr Lněnička
/ Jakub Špalek / Tomáš Stolařík, Lukáš Jůza / Míla
Tichý, Barbara Lukešová/ Eva Elsnerová / Markéta
Coufalová.
20. 3. út / 19.30 hodin / 320 Kč

SPIRITUÁL KVINTET

Koncert jedné z prvních českých folkových
skupin.

Termíny uzávěrek zpravodaje
a ceník inzerce

26. 3. po / 19.30 hodin / 350 Kč

08.04. / POLABSKÉ KOLO PORTY
10.04. / EDITH A FRANK
24.04. / CAVEMAN
25.04. / SCREAMERS
26.04. / A/ TAJNÝ DENÍK ADRIANA MOLEA
29.04. / FORBÍNA č. 15
09.05. / K3/ SPLAŠENÉ NŮŽKY
15.05. / KONCERT EVY PILAROVÉ
23.10. / LUKÁŠ PAVLÁSEK
26.11. / JAKUB SMOLÍK

19. 3. po / 19.30 hodin / 390 Kč

KAŽDÉMU JEHO PSYCHOTERAPEUTA

Autor: Jiří Teper, hudba: Jiří Beneš, režie: Jaroslav
Kříž. Produkce: Divadlo Nymburk.

ník, Lukáš Toman Paclt, Iva Špinková, Petr Kurtiš
a další.

Jaroslav Kříž, produkce: Divadlo Nymburk. Hrají:
Kateřina Šonská, Jaroslav Šturma a další.

21. 3. st / 19.30 hodin / 250 Kč /
senioři 100 Kč

KOČIČÍ POHÁDKA

Repríza nové pohádky plná tance a kočičáren.

Více informací na webu.
www.divadlonymburk.cz
Hálkovo Městské divadlo,
Tyršova 5, 288 02 Nymburk
POKLADNA +420 325 512 253

TÁTA - Humorná zpověď novopečeného otce o tom, jak
intimní život jde do háje.

INZERCE

CENA KOMERČNÍ INZERCE

4 400 Kč
2 200 Kč
2 200 Kč
1 100 Kč

UZÁVĚRKY ZPRAVODAJE 2018

objednávky / podklady / vychází / číslo
/05.02./
/05.03./
/09.04./
/07.05./
/04.06./
/06.08./
/10.09./
/08.10./
/05.11./

/09.02./
/09.03./
/13.04./
/11.05./
/08.06./
/10.08./
/14.09./
/12.10./
/09.11./

/01.03./
/29.03./
/03.05./
/31.05./
/28.06./
/30.08./
/04.10./
/01.11./
/29.11./

Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec/srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

Foto © archiv muzea

1/1 strany (170x257)
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