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Z NYMBURKA

Město zvýší počet
sběrných míst
tříděného odpadu
Slovo
úvodem

Rada města schválila
zřízení dvaceti nových
stanovišť v různých
lokalitách

Vážení čtenáři,
držíte v rukou již třetí Nymburský zpravodaj
v nové grafické podobě, která vychází z návrhu
jednotné vizuální identity města. Od ledna, kdy
byla dopracována, se ukazuje, že postupné zavádění jednotících prvků do podoby městských
komunikačních kanálů je tou správnou cestou
k vytvoření funkčního a přehledného systému,
v němž se lidé budou snadno orientovat.
Nezůstáváme ale jen u vnější podoby věcí.
Naším cílem je zkvalitňovat každodenní komunikaci mezi občanem a městem tak, aby byla
efektivní, užitečná a informace přicházely v tu
pravou chvíli, kdy jsou zapotřebí. Proto rozvíjíme a zlepšujeme konkrétní nástroje – aplikace hlášení závad, městský rozhlas, rozesílání informací pomocí SMS zpráv či sociálních
sítí. Pracuje se také na nových, přehlednějších
internetových stránkách města. A to všechno
právě proto, aby se každý z nás rychle a snadno
dostal k potřebným informacím.
Vítám a velice oceňuji hlasy vás – občanů,
kteří nám poskytujete zpětnou vazbu, váš pohled na věc či nás informujete o problémech
ve vašem okolí. Budeme vděčni, když v tom
budete pokračovat. Volejte, pošlete e-mail či
obyčejný dopis. Rádi si domluvíme i osobní
schůzku na radnici.
Otevřená a věcná komunikace mezi obyvateli města a všemi přítomnými subjekty je
jedním z ústředních témat našeho společného
veřejného života a jsem přesvědčen, že si zaslouží náležitou péči. Vždy bude co zlepšovat
a my se nepřestaneme dále snažit, aby městské služby skutečně sloužily, problémy se řešily a váš hlas byl slyšet.
Jan Ritter
místostarosta města

Zahušťování sítě sběrných míst na vytipovaných místech je jedním z cílů, ke kterým se
město zavázalo v plánu odpadového hospodářství. Rozšíření stanovišť na tříděný odpad
povede k optimalizaci svozu tříděného odpadu.
Na základě odborných vyhodnocení a také dle
požadavku občanů se počet míst rozšíří o 20
nových stanovišť, která přibydou k současným 49 místům. Cílem je ještě více zkrátit
docházkovou vzdálenost a tím zvýšit dostupnost kontejnerů na tříděný odpad pro občany
Nymburka.
„Jestliže to myslíme se tříděním odpadů
vážně, tak toto je nutný krok. Občané musí mít
co nejjednodušší možnost vyhodit svůj vytříděný sběr. V této chvíli se řadíme do horšího
průměru v rámci Středočeského kraje, doufám,
že navýšením počtu sběrných hnízd tento negativní výsledek v objemu vytříděného odpadu
zvrátíme. Jsme pochopitelně připraveni se zabývat i případnými připomínkami na umístění
sběrných nádob na sklo, papír a plast. Vyhledávání nových míst byl však poměrně složitý proces, který bral v potaz všechny možné aspekty,
od dostupnosti vyvážecí techniky, majetkové
vztahy až po právě zmiňovanou docházkovou
vzdálenost,“ informoval starosta Pavel Fojtík.
Jednotlivá stanoviště byla vybrána společně s Technickými službami, a to zejména
z pohledu naplněnosti kontejnerů, četnosti jejich svozů a zlepšení dostupnosti pro obyvatele žijící v daných lokalitách. Výstavba některých nových stanovišť již započala a dokončení
všech se předpokládá v příštích měsících.

Zastupitelé města Nymburk čeká v dubnu
druhé zasedání. To se bude konat v malém sále
Obecního domu v Nymburce ve středu 25. 4.
od 16 hodin.
Další termíny 2018: 21. 6. / 19. 9. / 5. 12.
Občané mají možnost sledovat zasedání zastupitelstva i pohodlně z domova on-line, prostřednictvím webu města.
(pce)

cích Jurije Gagarina, Karla Čapka a Mládežnická probíhat stavební práce na rekonstrukci
VII. etapy revitalizace sídliště Drahelice.
V rámci stavebních úprav dojde k výměně
vozovky, vybudování nových parkovacích stání
a chodníků, kontejnerových stání, dopravního značení a veřejného osvětlení. Dále bude

Regenerace
Veřejnost je zvána panelového
sídliště Drahelice
na zasedání
do další etapy
zastupitelů 2018 jde
Od března do srpna letošního roku budou v uli-

Na základě posouzení současného stavu bude
rozšíření stávajících stanovišť na tříděný sběr
v následujících lokalitách:
1. stanoviště v ul. Nad Elektrárnou
2. stanoviště v ul. Kostomlátecká. Lokalita byla
vybrána z důvodu velké docházkové vzdálenosti k ostatním stanovištím (K Náplavce).
3. stanoviště v ul. Obchodní se bude nacházet
před křižovatkou s ul. Obslužnou.
4. stanoviště na komunikaci z ul. Ke Strouze
k bytovým domům, před výměníkem
5. stanoviště v ul. U Růžáku. Stanoviště se
bude nacházet v T křižovatce.
6. stanoviště v ul. Havlíčkova se bude nacházet u křižovatky s ul. Bedřicha Smetany.
7. stanoviště v ul. 28. října se bude nacházet
vedle garáží.
8. stanoviště v ul. Masarykova se bude nacházet vedle štítu domu č.p. 901.
9. stanoviště v ul. Luční se bude nacházet proti
č.p. 2223.
10. stanoviště v ul. Petra Bezruče se bude nacházet proti č.p. 1193.
11. stanoviště v ul. Jasmínová se nachází
u domu č.p. 2135.
12. stanoviště v ul. Růžová se nachází u domu
č.p. 2141.
13. stanoviště v ul. Šeříková se nachází
u domu č.p. 2129.
14. stanoviště v ul. Šeříková se nachází
u domu č.p. 2132.
15. stanoviště v ul. Topolová se nachází
u domu č.p. 2148.
16. stanoviště v ul. Topolová se nachází
u domu č.p. 2151.
17. stanoviště v ul. Sadová se nachází u domu
č.p. 2105.
18. stanoviště je již u polikliniky Okružní.
19. stanoviště je již v ul. Tyršova.
20. stanoviště je již v ul. Krajní.
Petr Černohous

vyřešena úprava zelených ploch s výsadbou
stromů a okrasných keřů.
Upozorňujeme občany žijící a pohybující se
v lokalitě sídliště na požadavek zvýšené opatrnosti při pohybu po komunikacích během realizace stavby. V době výstavby budou přístupy
do bytových domů a svoz komunálního odpadu
zajištěny v součinnosti s prováděcí firmou.
Žádáme majitele vozidel, parkujících v této
části sídliště, aby si ve vlastním zájmu parkovali
svá vozidla po dobu výstavby VII. etapy v prostoru nových parkovacích stání, vybudovaných v V. a VI. etapě revitalizace sídliště (ulice
Jurije Gagarina, ulice Ivana Olbrachta a část
ulice Karla Čapka), popřípadě v bočních ulicích
mimo dosah staveniště.
(pok, ORI)

Titulní foto: archiv Jana Šindeláře ‑ Honza na zimní olympiádě v korejském Pchjongčchangu (více na straně 8.)
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Celkových 800 tisíc
korun rozdělilo
město ve spolupráci
s finančním výborem
mezi 68 žádatelů.
Návrh finančního výboru schválila rada města
na svém 5. zasedání 21. února 2018 v souladu s Pravidly pro poskytování grantů pro
první kolo v roce 2018 v oblasti kultury, sportu
a společenského života.
Finanční prostředky z prvního grantového
kola v roce 2018 podpoří sportovní reprezentanty města Nymburk v mezinárodních soutěžích, vzdělávání a volnočasové vyžití dětí
a mládeže. Na sport (45 žádostí) město tentokrát uvolní přes 512 tisíc korun, na kulturu
(13 žádostí) přes 201 tisíc korun a 86 tisíc korun na ostatní akce (10 žádostí). Sportovní,
kulturní a společenské akce díky poskytnutým
financím získají pozornost pro město.
„Každým rokem přichází na město více
a více žádostí a je velmi těžké vybírat mezi tolika zajímavými aktivitami. I tento rok město
podpoří spoustu zajímavých sportovních,

Město Nymburk
podá ve věci
AZOS dovolání
k Nejvyššímu
soudu
Dne 6. března 2018 bylo u Krajského soudu
v Praze ukončeno odvolací řízení ve věci Město
Nymburk vs. firma AZOS CZ s.r.o. (nyní společnost Automotive Painting Partners s.r.o.), ve kterém Město se svým odvoláním neuspělo. Město
Nymburk s výsledkem soudu zásadně nesouhlasí a bude dál bojovat. Touto situací se rovněž
zabývala na svém zasedání Rada města, která
rozhodla podat dovolání proti rozsudku Krajského soudu. Dovolání je mimořádný opravný
prostředek a lze jím napadnout rozhodnutí odvolacího soudu, které již nabylo právní moci.
Z řízení u soudu prvého stupně v Nymburce
vyplynulo, že AZOS provozuje svoji výrobu bez
povolení, že je to právě on, kdo vytváří pachovou
zátěž v Nymburce. Soud také správně konstatoval, že provoz této firmy je nepovolený. Krajský soud naopak opřel své rozhodnutí o to, že se
jedná o provoz úředně povolený a to na základě
integrovaného povolení (IPPC), což je samozřejmě chybná úvaha.
Soud v Nymburce ale zcela nelogicky po
zhodnocení provedených důkazů rozhodl ve

kulturních i vzdělávacích akcí, ze kterých si
jistě vybere každý bez rozdílu věku,“ přiblížila
projekty místostarostka Adriena Gabrielová.
Mezi podpořenými akcemi jsou například:
Majorettes Cup Nymburk 2018 - podpořený
částkou 25 000 korun (SKP Nymburk z.s.),
Nymburský půlmaraton a čtvrtmaraton - podpořený částkou 50 000 korun (KUS PLUS, z.s.),
Nymburský Majáles 2018 - podpořený částkou
50 000 korun (Gymnázium Bohumila Hrabala
v Nymburce), Dětský den s Krejčíkem Honzou 2018 - podpořený částkou 35 700 korun
(Jan Vávra - SECY), Reprezentace na Mistrovství světa v Pole art 2018 - podpořený částkou 16 300 korun (CENTRUM PRO VŠECHNY,
spolek), Účast člena TJ Sokol Nymburk Pavola
Demčáka na MS a ME v klasickém silovém
trojboji a benčpresu 2018 - podpořený částkou
26 800 korun (TJ Sokol Nymburk), Místní kolo
soutěže rybářské mládeže města Nymburka:
Zlatá udice 2018 - podpořený částkou 6 600
korun, Minivolejbalový festival - podpořený
částkou 8 000 korun (Volleyball Nymburk z.s.)
a další.
Finanční podpory se nedostalo čtrnácti žádostem, kterým podle určených kritérií nepřiřadil finanční výbor dostatečný počet bodů.
Petr Černohous
svém rozsudku tak, že AZOSu nebylo prokázáno, že by svými imisemi obtěžoval „nad míru
přiměřenou poměrům“. Město Nymburk ale přitom předložilo důkazy prokazující „nepřiměřenost“ a to: petice občanů Nymburka, záznamy
o intenzitě zápachu zaznamenávané od občanů
městem, činnost spolku Permanent, jehož hlavní
činností je boj proti znečišťování životního prostředí firmou AZOS, demonstrace občanů proti
firmě AZOS, výslechy obyvatel Zálabí a také především znalecký posudek Ing. Petry Auterské.
Ze znaleckého posudku vyplývá, že pachy
plynoucí z pivovaru či čistírny odpadních vod
jsou velmi snadno identifikovatelné a nezaměnitelné s pachem z kataforetického lakování.
Zápach z kataforézy je chemicky štiplavý, ostrý,
dráždící ke kašli a k slzení a vzhledem k nepříjemnosti pachu stačí i nízké koncentrace, aby
byly pro obyvatele velmi nepříjemné. Dále, že
koncentrace, které jsou běžně v okolí závodu
firmy AZOS, dosahují hodnot 30-80 ouE.m-3
a tyto vysoké koncentrace nepříjemného pachu
mohou samy o sobě způsobovat psychosomatická onemocnění typu alergií, citlivosti kůže
a sliznic. Přitom většina zemí v EU vychází ze
skutečnosti, že 3-5 pachových jednotek již může
být obtěžující a limity se pohybují od jedné do
pěti pachových jednotek v lokalitě, kde bydlí lidé,
v obytné zóně, resp. na ploše bydlení a v jejím
bezprostředním okolí, jako jsou předzahrádky,
obchodní domy, apod.
Soud v Nymburce vůbec nevzal v potaz, že
jednotky pachu naměřené u firmy AZOS byly

Výměna oken
v divadle se kvůli
počasí přesouvá
V minulém čísle Nymburského zpravodaje jsme
vás informovali o plánované výměněně čtyř
velkých portálových oken na budově divadla.
Jedná se o dvě okna na severní straně do Tyršovy ulice a dvě okna na jižní straně do dvora
ZŠ Tyršova.
Samotná realizace bude prováděna za provozu a v režimu vyhovujícímu divadlu. Kvůli
nevhodným klimatickým podmínkám v měsící
březnu došlo k přesunutí původního termínu
a rozložení stavebních prací do časového rozmezí dvou měsíců. Termín byl stanoven v závislosti na provozu divadla a příznivějším počasí
na měsíc květen. 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
4. 5. do 27. 6. 2018.
Zhotovitelem velkorozměrových oken pro
divadlo je místní firma Nevšímal, a. s., a hodnota celé zakázky je 2 204 528 Kč.
Petr Černohous
Foto © Petr Černohous

Granty prvního kola
za rok 2018
jsou rozděleny

Velká portálová okna na severní straně Hálkova
městského divadla Nymburk

naměřeny v obytné zóně, mimo areál firmy,
protože znalkyně nebyla vpuštěna do závodu,
zatímco ostatní měření ostatních závodů bylo
prováděno přímo na výduchu, tedy v místě, kde
imise příslušný závod opouštěly.
Město Nymburk brojilo v odvolacím řízení
proti rozsudku soudu v Nymburce v několika
směrech, odvolací soud se ale věcí k překvapení
nás všech věnoval velmi povrchně. Žádali jsme
provedení důkazů odvolacím soudem, ale odvolací soud pouze provedl důkaz čtením předložených listin týkajících se nepravomocného
rozhodnutí o přestupku, kterého se měl AZOS
dopustit při provozu povrchových úprav v průmyslové zóně města Nymburk.
S tímto výsledem odvolacího řízení se Město
Nymburk nehodlá smířit a bude nadále v soudním řízení pokračovat.
Adriena Gabrielová,
místostarostka města

Město nabízí prostory
k podnikání
Město Nymburk pronajme prostory sloužící
k podnikání o výměře 86,30 m2 v přízemí budovy Náměstí Přemyslovců čp. 9 v Nymburce
(bývalá vinotéka a sázková kancelář). Minimální požadovaný nájem je 60 000 Kč ročně
bez služeb. Možnost odkoupení vnitřního movitého zařízení. Bližší informace získáte na odboru správy městského majetku, p. Fandák, tel.
325 501 209.
OSMM
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Nymburská
nemocnice dostala
další monitory
dechu

V depu je nová
kovárna – slouží
k výuce

Student získává praxi v nové kovárně

V pátek 23. února 2018 byla slavnostně otevřena kovárna v prostorách společnosti DPOV
Nymburk v železničním depu pro výuku žáků
SOŠ a SOU Nymburk. Obě organizace spolupracují řadu let při vzdělávání žáků zejména
technických oborů. DPOV zajistilo stavební
úpravy původně zchátralého objektu kovárny,
škola poskytla vybavení pro výuku odborného
výcviku žáků. Objekt bude využíván i pro zdokonalování dovedností pracovníků společnosti.
Markéta Tomčíková
Foto © Markéta Tomčíková

Foto © Petr Černohous

Novorozenecké oddělení Nemocnice Nymburk, s. r. o., se dočkalo dalšího daru od Nadace Křižovatka, která je dlouhodobě velkým
podporovatelem nemocnice. Z rukou zástupců

Foto © Markéta Tomčíková

nadace i jedné ze dvou společností, které dar
financovaly, převzali primář gynekologicko-porodnického oddělení MUDr. Dušan Kolařík a MUDr. Radomír Pavluv, vedoucí lékař
novorozeneckého oddělení, společně s jednatelkou nemocnice, Ing. Alenou Havelkovou
a zástupci města Nymburk patnáct kusů monitorovacích podložek, jež hlídají dech novorozenců. Potřebnou částku, v hodnotě 44 550
korun, věnovaly nadaci, stejně tak jako již několikrát v minulosti, společnosti Pro Tech Spt
a MAGNA Exteriors.
Pavlína Stránská, mluvčí Nemocnice

Společné foto při předání daru se zástupci Nadace Křižovatka, společnosti MAGNA Exteriors, města Nymburk a nemocnice

Městský úřad
stále zlepšuje
služby občanům

Školní dvůr před
ZŠ Tyršova bude
bezpečnější

Městský úřad Nymburk se dlouhodobě snaží
rozšiřovat množství služeb pro své klienty.
Nově byl zaveden platební terminál i na Odbor
správních činností – oddělení dopravních činností pro přijímání plateb prostřednictvím platební karty. Terminál lze využít k úhradě správních poplatků na tomto oddělení např. za registraci a převod vozidla, změny v registru vozidel,
ekologickou daň, a dále poplatku za vydání řidičského průkazu a karty do tachografu.
Ve vstupní hale budovy Městského úřadu
Nymburk (Náměstí Přemyslovců 163) byl
nově nainstalován informační kiosek. Občané
jej mohou použít k hledání kontaktů, nahlížet
na úřední desku. Pomocí dotykové obrazovky
se mohou pohybovat na webových stránkách
města a využít bezplatný přístup k internetu.
Další informační kiosek s volným internetem je
také v budově „C“ Městského úřadu – ve vestibulu a v Turistickém informačním centru.
(OSČ, OI)

Město Nymbruk rozhodlo, že od 21. března
2018 bude vjezd na dvůr před ZŠ Tyršova omezen pouze na zvláštní povolení MÚ Nymburk.
Nerespektování tohoto omezení bude v blízké
budoucnosti i standardním způsobem pokutováno. Cílem opatření je zejména bezpečný pohyb dětí, ale i všech ostatních uživatelů tohoto
veřejného prostoru. Pro parkování jsou dostatečné kapacity na parkovišti u Labe (pouhé 3
minuty chůze), pro naložení i vyložení osob byla

Nová kovárna slouží i pro potřeby firmy DPOV Nymburk,
která v depu modernizuje železniční vagony

navržena nová stanoviště K+R na ulici Tyršově
(1 minuta chůze).
Děkujeme za spolupráci a přejeme krásné dny.
ZŠ Tyršova a Město Nymburk. 
Tým ZŠ Tyršova

PARKOVÁNÍ - Bezpeènì pro dìti

Foto © Petr Černohous

Zákaz vjezdu všech
motorových vozidel

Kiss and ride
Vysaï a jeï
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Uzavřená lávka
Podělte se
o svůj názor
V rámci veřejné debaty o problematice
UZAVŘENÉ LÁVKY a možné výstavby NOVÉ
LÁVKY vyzýváme občany k účasti na setkání s
odborníkem – facilitátorem za účelem provádění individuálních rozhovorů.
Není možné se o prostoru pro lidi bavit
bez lidí, tedy bez vás, občanů. Názory obyvatel města a uživatelů daných prostranství
jsou proto při diskutování potenciálních změn
v něm klíčové. Cílem setkání je zjištění vašich
zkušeností, vzpomínek, vizí a nejrůznějších názorů na danou problematiku.
Rozhovor zabere 60–80 minut. Zájemce
prosíme, aby kontaktovali Michaelu Malou na
tel. 773 267 538 nebo Terezu Hodúlovou na tel.
606 653 439 či na e-mailu lavkanymburk@
email.cz, případně zanechali kontaktní údaje
na podatelně MěÚ.
Děkujeme za spolupráci

Nádražní budova
ano, či ne?
V loňském roce zadala Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) projektantům zpracování
studie, která hledala řešení nové výpravní haly
v Nymburce. Nakonec volila ze dvou variant,
rekonstrukce stávající stavby nádraží s rozšířením prostoru haly nebo výstavbu zcela nové
výpravní budovy na místě blíže stávajícímu
podchodu.
Město Nymburk postupovalo koordinovaně a našlo partnery na zpracování architektonicko-urbanistické studie přednádražního prostoru. Projektanti nové výpravní haly
se několikrát při práci setkali společně s dalším projektantem, který pro město zpracovává

Lávku pro pěší
město konzultuje
s architektem
Mirko Baumem
V úterý 13. března navštívil Nymburk Prof.
Ing. arch. Mirko Baum. Společně se statikem
Ing. Vladimírem Janatou prezentoval na radnici některé své realizace pěších lávek a referoval o tom, jakým způsobem nad těmito
stavbami uvažuje a z jakého postoje ve svých
projektech vychází. Ústředním tématem jeho
prezentace byl kontakt kvalitního soudobého
řešení s historickým prostředím či historickou
stavbou. Na závěr představil své názory, kterým směrem by se mohly ubírat přípravy nové
pěší lávky v Nymburce a případné zadání architektonické studie. Její místo na hraně památkové zóny ji mj. vystavuje panoramatickým pohledům přes otevřený prostor řeky. Setkání se účastnili i zástupci památkové péče.
Projednání s komisí Národního památkového
návrh parkoviště P+R na pozemcích mezi drahou a ulicí Nádražní.
Na začátku prosince 2017 SŽDC podpořilo variantu výstavby nové výpravní budovy
s tím, že historická nádražní budova z konce
19. století by měla být zbořena. Městu bylo
stanovisko zasláno k vyjádření a bylo projednáno v odborných poradních orgánech, radě
města a na posledním zasedání zastupitelstva města (28. 2. 2018). Názory na věc zněly
v zásadě jednohlasně, a to pokusit se projednat možné využití stávající nádražní budovy
tak, aby mohla zůstat na svém místě, být dále
součástí zástavby, která definuje přednádražní
veřejný prostor, odděluje městské prostředí
a obytné domy od kolejiště. Zároveň tvoří i významnou pohledovou a urbanistickou dominantu. (Více informací naleznete v příštím vydání zpravodaje.)
Jan Ritter, místostarosta města

ústavu bude dalším krokem na cestě k vyřesení pěšího a cyklistického spojení nymburského centra s protilehlým břehem Labe.
Jan Ritter, místostarosta

KDO JE MIRKO BAUM

Prof. Ing. arch. Mirko Baum se dokázal prosadit svými návrhy jak u nás, tak i v zahraničí.
Během svého života získal řadu ocenění, v neposlední řadě i za citlivé zásahy do historického
prostředí. V této souvislosti je možno zmínit
nejen ocelový krov nad hlavní lodí karmelitánského kostela ve Frankfurtu nad Mohanem, ale
i lávky pro pěší a cyklisty v Hradci Králové a Jaroměři. Na obou posledních dílech se podíleli
nejen Baumův společník Ing. arch. David Baroš, ale významným způsobem i Ing. Vladimír
Janata. Mirko Baum má rozsáhlé zkušenosti
s hledáním symbiózy historického prostředí
s moderními technologiemi a racionálními pohledy na architekturu. Kromě architektonické
praxe pracuje i jako vysokoškolský pedagog
a autor teoretických statí, v letech 1993–2013
vedl katedru Konstruktivního projektování na
Technické Univerzitě v Cáchách.

Svoz bioodpadu je
znovu obnoven
Mimořádně již od
20. března 2018 mohou domácnosti opět
počítat se svozem
bioodpadu. Technické
služby města Nymburk budou opět vyvážet biopopelnice připravené před domy jednou týdně, vždy v úterý.
Rovněž upozorňujeme všechny občany, kterým byla vydána nádoba na bioodpad, že je potřeba nádoby opatřit registrační známkou. Nádoby na bioodpad bez registrační známky nebudou dále vyváženy. Registrační známky se
vydávají v pokladně nebo na podatelně v budově MěÚ Nymburk, Nám. Přemyslovců 163,
Nymburk.
Petr Černohous
Mapa © Tomáš Kukal (OI)

Strojní čištění ulic
bude pokračovat
Strojní čištění bude probíhat pravidelně dle
platného rozpisu vydaného Odborem správy
městského majetku a Technických služeb.
Provozovatelé vozidel stojících na vozov‑
kách jsou povinni zajistit odstranění těchto
vozidel v den čištění a umožnit tak čištění komunikací a veřejných prostranství ve vybraných ulicích. Vlastník nebo provozovatel vozidla se při nerespektování dopravního zna‑
čení vystavuje riziku sankcí ze strany městské
policie a dále pak riziku odtažení vozidla na
jeho náklady ve smyslu ust. § 19 a, b zákona č.
13/1997 Sb. o pozemních komunikacích.
Město Nymburk žádá občany, aby respektovali příslušné dopravní značení a tím umožnili úklid komunikace. Dopravní značení bude
vždy osazeno s týdenním předstihem.
Blokové čištění komunikací začne 6. dubna
2018 (dále dle rozpisu na webu města).
		
Petr Černohous
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Lékaři nymburské
nemocnice provedli na
CT přístroji již více než
20 000 vyšetření
Počítačový tomograf slouží pacientům již od
února 2014.
„Naprostou většinu vyšetření představují
vyšetření hlavy s diagnostikou mozkových
cévních příhod a traumat páteře – jde o postižení plotének a traumata, u vyšetření břicha a hrudníku jde o onkologická onemocnění,
náhlé příhody břišní a plicní embolie. Nyní
můžeme rychle vyšetřovat i onemocnění cév
hlavy, hrudníku a břicha,“ vysvětluje MUDr.
Pavel Knytl, primář radiodiagnostického oddělení nymburské nemocnice.
Kromě toho dodal, že nové CT usnadnilo
a zkvalitnilo vyšetřování pacientů s podezřením na plicní embolii, kdy není nutné transportovat pacienta do jiného zdravotnického zařízení. Rozšířila se i možnost pohledu traumatologa na stav zlomenin.
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Lékaři také na šestnáctiřadém přístroji,
který nahradil předchozí jednořadý, oceňují
zejména kratší dobu vyšetření, což usnadňuje
pacientům vydržet nedýchat po celou dobu
vyšetření, a lepší zobrazení detailů, kdy zobrazení umožňuje šíři řezu menší než jeden milimetr. Zároveň je možné používat již výlučně

neionické kontrastní látky, čímž se minimalizuje riziko pacientovy alergické reakce.
Plně digitální počítačový tomograf SOMATOM Emotion 16, byl pořízen městem Nymburk v rámci projektu „Modernizace radiodiagnostického oddělení včetně digitalizace – nemocnice Nymburk“, který byl spolufinancován
z Regionálního operačního programu regionu
soudržnosti NUTS 2 Střední Čechy. Společně
s počítačovým tomografem předalo město do
výpůjčky radiodiagnostickému oddělení nymburské nemocnice rentgenový přístroj pro
skiagrafická vyšetření Luminos Fusion, ultrazvukový systém ACUSON S1000 a systém pro
digitální zpracování snímků a archivaci dat.
Pavlína Stránská
mluvčí Nemocnice Nymburk
Foto © archiv MěÚ Nymburk

Počítačový tomograf pořízený
městem je výraznou pomocí
při práci lékařů

VZDĚLÁVÁNÍ

Foto © Ivan Mezlík

Osm studentů z cizích
zemí strávilo týden
v Nymburce

Od 26. února do 2. března probíhal na Mš
a ZŠ Komenského Nymburk mezinárodní projekt Edison studentské organizace AIESEC při
Univerzitě Karlově v Praze. Tento projekt spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností
a umožňuje jim seznámit se se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích a stát se tak generací, která prolomí prohlubující se mezikulturní bariéru.
Na naši školu tak přijelo pět dívek - Ani
z Gruzie, Annaya z Indonésie, Assel z Kazachstánu, Mariya z Ruska a Xun z Číny – a tři chlapci
– Carlos z Mexika, Guilherme z Brazílie a Mark
Liu z Číny.
V pondělí se na slavnostním uvítání seznámili se žáky druhého stupně, prohlédli si školu

a pak poznali při komentované prohlídce Nymburk. Byli rovněž přijati na radnici starostou
Pavlem Fojtíkem, který jim povyprávěl o historii města.
V úterý i ve středu už všech osm vysokoškoláků ve třídách prezentovalo svoje rodné
země. Studenti seznamovali žáky nejen se zeměpisnými informacemi, ale vyprávěli i o kultuře, sportu, zvycích i sociálních problémech
daných zemí. A to vše v angličtině. Aktivity
byly přizpůsobeny věku žáků a jejich jazykovým znalostem. Na prvním stupni byly zařazeny hry. Se žáky jazykových tříd 8. A a 9. A ve
výtvarné dílně pracovali na projektu Cestovní
kancelář Edison.
Ve čtvrtek se konala v hale celodenní akce
Global village, kde u stánků svých zemí zahraniční studenti vyprávěli skupinkám žáků z prvního stupně o zajímavostech své domoviny.
Děti mohly ochutnat typická jídla, zkusit si zazpívat, zatancovat nebo zahrát hru. Jako tlumočníci zdatně pomáhali žáci 8. A, kteří také
celý týden skvěle asistovali při projektu.
V pátek proběhla opět setkání ve třídách a pak nastalo smutné loučení. Žáci 8. A
a 9. A předvedli výsledky projektu Cestovní
kancelář Edison – jako agenti této cestovky lákali na základě nově nabytých vědomostí cestovatele do osmi zemí světa. “Edisoni” se tak
naposledy setkali se žáky naší školy.
Projektem Edison žila škola po celý týden.
Malí i velcí s ohromným zaujetím sledovali aktivity zahraničních studentů. Snažili se využít
znalosti angličtiny v praxi a nová setkání se pro
ně stala ohromnou motivací k dalšímu studiu.
Všichni žáci se mohli seznámit se zajímavými
mladými lidmi, kteří jim ukázali cestu, jak lze
využít jazykových znalostí k poznávání světa
a k plnohodnotému uplatnění v něm. Skvěle
tuto myšlenku vyjádřila Assel z Kazachstánu:
„Učte se každou minutu něčemu novému,
abyste mohli být skvělou budoucností své
země.”
		
Petra Kroulíková
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rok 2018/2019

Zápis do 1. tříd se bude konat na všech
nymburských základních školách v pondělí
9. dubna od 14 do 18 hodin (v případě nemoci
dítěte si náhradní termín rodiče domluví s vedením školy).
Zápis do nymburských mateřských škol se
bude konat ve středu 9. května od 13 do 17 ho‑
din. 			Lucie Pekárková

Na Tyršovce
se zapojili do
mezinárodní
soutěže (YPEF)
Mladí v evropským lesích (Young People in European Forests) je znalostní soutěž zaměřená
na žáky a studenty všech základních i středních škol. Jejím cílem je zlepšit povědomí mládeže, ale i celé společnosti, o významu lesů
a zdůraznit význam lesnictví v současné době.
Jedná se o mezinárodní soutěž, do které jsou
aktivně zapojeny lesnické instituce z přibližně
10 zemí Evropy.
Foto © Marek Velechovský

Studenti navštívili v rámci
projektu EDISON Nymburk
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Soutěž, jež má své kořeny u polských lesníků, proběhla letos poprvé i na Tyršovce
v Nymburce. Bohužel z Nymburka se přihlásil
právě jeden tým z Tyršovky a dále z Kolína. Organizaci převzala Lesní správa Nymburk a Lesy
ČR. Místní kolo proběhlo v pondělí 19. 2. a vítězem se stal tým Tyršovky ve složení O. Foltýn,
K. Kozáková, S. Hanzlová. Kromě zajímavé zkušenosti z odborného znalostního testu a následně praktického poznávání lesních rostlin a živočichů si žáci odnesli i hodnotné ceny
(největší radost byla jasně z olympijské čepice
"Raškovky"). Díky za reprezentaci a snad se povede i další ročník.
Marek Velechovský
02.03.18 22:46
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Rodinné i bytové domy
v Nymburce přibývají
V roce 2017 byly
dokončeny tři bytové
domy a šestnáct
rodinných domů
Jednalo se o bytový dům rezidence Husova
s 22 byty, na rohu ulic Boleslavská a Husova,
od firmy PMS. Další dokončený byl rohový dům
Hynek s 12 byty v ulici Na Valech od společnosti Louda Reality. Třetím a posledním bytovým domem, který byl v loňském roce dokončen, je nový multifunkční bytový dům poskytující služby nejen pro seniory na Labské terase. Společnost FOR Real zde postavila dům
Rezidence Labské Terasy s 31 byty. V domě se
nachází i denní stacionář, který v Nymburce
doposud chyběl a jež provozuje Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o.p.s.
Součástí je i vybavené centrum osobní hygieny pro lidi se sníženou pohyblivostí, jógové

studio a připravují se prostory i pro pedikúru
a kadeřnictví.
Rodinných domů bylo na základě informací z loňského roku dokončeno v Nymburce
16 a nejvíce z nich v lokalitách Babín a Na
Hroudách.
Letos budou v Nymburce přibývat další
bytové i rodinné domy. Soukromí investoři připravují další lokality ve městě. Jedná se především o část Drahelic - Na Hroudách, kde
již výstavba začala a v plánu je okolo 70 parcel s rodinnými domy. Počítá se i s rozšířením
výstavby v Babíně, kde je vše prozatím ve fázi
připrav. Dále se chystá rozšíření lokality v blízkosti železniční tratě a ulice Ke Strouze. Zde
už začala výstavba dvou bytových domů pod
třemi panelovými domy ve směru na Kamenné
Zboží a postupně vznikne 24 bytů v 6 nadzemních podlažích o velikosti 2+kk a 3+kk. Součástí objektu je i uzavřená halová garáž a venkovní parkovací stání. Blíže k trati v této lokalitě je plánováno ještě 18 parcel především pro
rodinné domy. 		
Petr Černohous

V neděli 22. dubna 2018 se od 14.45 hodin
na nymburském zimním stadionu uskuteční
slavnostní krasobruslařská exhibice. K vidění
budou skvělé výkony domácích sportovců
z klubu KK Nymburk, ale také vynikajících českých krasobruslařů. Budou mezi nimi reprezentantky v synchronizovaném bruslení tým

Foto © Štěpánka Šoupalová

Špičkové
krasobruslení
v Nymburce
naživo

Olympia Praha a další známá jména jsou v jednání. Připravuje se opravdu dechberoucí podívaná, tak neváhejte a přijďte se podívat na krasobruslení „naživo!"
Štěpánka Šoupalová

Nejmilejší koncert 2018
Dětský domov v Nymburce Vás srdečně zve na Regionální kolo soutěžní přehlídky
zájmové umělecké činnosti dětských domovů Středočeského kraje

Bobista Jan
Šindelář se vrátil
zpět z olympiády
do Nymburka
Po skončení veleúspěšné zimní olympiády v jihokorejském Pchjongčchangu opět na radnici
zavítal jediný nymburský olympionik.
Jan Šindelář reprezentoval Českou republiku v jízdě na bobech. Posádka bobu se skládá
ze čtyř členů: řidiče, brzdiče a dvou běžců. Náš
olympionik seděl na třetí pozici ve čtyřbobu,
tedy na pozici běžce. Pilotoval Dominik Dvořák.
Před odletem deklaroval Jan Šindelář, že by za
úspěch považoval umístění do 15. místa, případně zajištění si finálové 4. jízdy, což po třech
jízdách předpokládá umístění do 20. místa. To
se jen o pár setin vteřiny nepodařilo. „Těsně po
závodě nás to samozřejmě mrzelo. Ale s odstupem času jsem za to rád. Myslím si, že není
tak špatné být 21. na olympiádě,“ řekl na radnici nymburský bobista. Naprosto souhlasíme,
jedná se skutečně o velký úspěch, obzvláště,
když si uvědomíte, že v České republice není
žádná bobová dráha. A na všechny tréninky
musí bobisté vyjíždět do zahraničí. Nejblíže do
Německa. A Šindelář pokračuje: „Až tam jsme
si pořádně uvědomili, co jsme dokázali s podmínkami, které tu v Česku máme. Tedy bez
dráhy, bez pořádného materiálního a často i finančního zabezpečení jsme se dokázali dostat
mezi třicet nejlepších posádek na světě. A bojovat tam s nimi. Po první jízdě jsme byli dokonce jedenáctí, to bylo super.“ Jan Šindelář
strávil v olympijské vesnici více jak tři týdny.
„Bylo skvělé potkávat se s Lindsey Vonnovou
a Mikaelou Shiffrinovou, nejlepšími sjezdařkami světa. Nebo s nejlepší italskou biatlonistkou Dorotheou Wiererovou. Bylo také super
být ve spojení s dalšími českými sportovci, bavit se tam s nimi. A také, když jsme se dostali
na biatlon a Michal Krčmář vybojoval stříbro.
Zašli jsme se podívat na rychlobruslení. Byli
jsme i na hokeji Česko – Korea. Taky jsme se
byli podívat na skocích na lyžích, jízdě v boulích, bylo toho dost. To jsou úžasné zážitky,"
shrnul Jan Šindelář.
Pavel Fojtík, starosta
Foto © archiv Honzy Šindeláře

Dne 21. 4. 2018 od 10.00 hodin ve Sportovním centru Nymburk

Přijďte strávit krásný den s dětmi z dětských domovů

Miloš Zeman na
sjezdu KSČM
v Nymburce
V sobotu 21. dubna se v Nymburce bude konat sjezd Komunistické strany Čech a Moravy.
Tato politická strana, která je pokračovatelem
bývalé Komunistické strany Československa
(KSČ) a vznikla vlastně jejím přejmenováním,
je dosud podílovým spoluvlastníkem 1/100
objektu Obecního domu, který byl vystavěn
na sklonku 80. let jako Okresní výbor KSČ (OV
KSČ).
Město Nymburk uzavřelo v roce 1990 Hospodářskou smlouvu o bezúplatném převodu
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části této budovy (čp. 55, Smetanova ul., Nymburk), ve znění dodatků z roku 2010, podle
které byl městu bezúplatně převeden podíl
91/100 nemovitosti. Podílovým spoluvlastníkem 8/100 nemovitosti byl MSDÚ OS (odbory),
jehož podíl město později odkoupilo. Součástí
smlouvy je mimo jiné i dohoda o poskytování
sálů ke schůzovní činnosti KSČM.
Na dubnový sjezd přijede do Nymburka
i prezident Miloš Zeman. Tato skutečnost
nemá ale nic společného se samosprávnou činností našeho města a nebyla výsledkem žádné
komunikace či spolupráce s městem Nymburk.
Proti návštěvě prezidenta České republiky na
sjezdu komunistů byl nezávislou skupinou občanů nahlášen organizovaný protest.
Jan Ritter,
místostarosta města

Český čtyřbob při startu na olympiádě v jihokorejském
Pchjongčchangu

Koupím JAWA-ČZ motocykl, skútr, moped s SPZ i bez. Také díly i nekompletní vraky. TEL.: 777 589 258.

SOUTĚŽ / SPORT

FOTOSOUTĚŽ

Majorettes cup
Nymburk

Nechodíte po svém městě s páskou na očích?
Umíte se kolem sebe rozhlížet?
Zkuste to s naší soutěží

Výhru získá pozorovatel, který zašle do 20. 4.
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 březnového čísla jsou Radmila Libi‑
chová, Roman Pachman a Věra Nováková.
Správné řešení (březen): na snímku – dům

V neděli 29. 4. 2018 se po roce uskuteční jedna
z nejprestižnějších a nejlepších pohárových
soutěží mažoretek v ČR, která je připisována
právě našim domácím a to mažoretkám SKP
Nymburk pod vedením Anety Brynychové. Zde
můžete vidět mažoretky z celé ČR.
Domácí zde minulý rok vybojovaly nespočet
medailí. Přijďte se podívat, jak si povedou i letos a to do Sportovního centra v Nymburce od
9 do 17 hod.
Tým Nymburských Mažoretek

doktora Brzoráda na roku ulic Boleslavská a Velké
Valy, dnes Dům barev (dole)

Kontaktní údaje

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

Koule Elišky
Přemyslovny
3x Foto © Jan Řehounek

Poznáte toto místo?

Nymburský
půlmaraton
a čtvrtmaraton
V neděli 22. dubna odstartuje již šestý ročník
běžeckého závodu. Start i cíl je v příjemném
prostředí Parku Pod Hradbami, kde bude pro
návštěvníky i běžce připraveno občerstvení
a tento rok bude přichystaný i doprovodný
program pro děti. Diváci a fanoušci mohou
sledovat přímý video přenos z trati na velké

obrazovce. Loni do Nymburka zavítalo 552 závodníků. Organizátoři se letos poprvé rozhodli
závod prezentovat i na veletrhu Running Expo
v Praze. Tato akce se pyšní velkým zájmem
a návštěvností, nechme se proto překvapit,
kolik běžců se letos postaví na startovní čáru.
Více informací a registrace na www.nymburskypulmaraton.cz.
Důležité upozornění: V neděli 22.4.2018 od
10.00 do 14.00 hodin bude omezen provoz na
cyklostezce z důvodu konání závodu. Děku‑
jeme za pochopení. 		
Diana Váňová

INZERCE

Staré automobily a
motocykly
Máte doma motocykly JAWA nebo ČZ? Automobily značky
ŠKODA? Vše vyrobené do roku 1989?

Volejte na 608 313 708. Stačí prozvonit, zavoláme zpět.

Peníze ihned v hotovosti, příjemné jednání, dobré ceny, převod
zajistíme a náklady s ním spojené uhradíme.

PC Mimo Done pořádá 21. dubna na Hasičárně
Nymburk první oficiální turnaj dvojic pod hlavičkou České asociace pétanque klubů. Do
souboje se přihlásilo na 100 dvojic z celé České
republiky. Tímto se nymburské klání řadí mezi
největší turnaje sezony. Svoji účast přislíbili reprezentanti a mnoho předních hráčů českého
žebříčku. Diváci se tak mohou těšit na atraktivní zápasy v okolí hlavní tribuny, kde své síly
budou poměřovat po celý den nejlepší týmy.
Pro návštěvníky bude přichystán bar s letními drinky, chill out zóna, gril, nebo ohýnek, na
kterém si každý bude moct upéct buřt. Semifinálové a finálové zápasy jsou naplánovány na
zhruba 16:00. Budeme však rádi, když přijdete
podpořit hráče pétanque během celého dne.
Vojta Zikmunda

Pozvánka na
šachový turnaj
Šachový oddíl TJ Sokol Nymburk zve všechny
příznivce královské hry, ale i další zájemce na
4. ročník šachového turnaje O pohár starosty
města Nymburk – Memoriál Radima Masáka,
který se koná v sobotu 28. 4. 2018 od 9.30
hod. ve velkém sále Obecního domu v Nymburce. V předchozích ročnících jsme přivítali
špičkové české šachisty včetně našeho nejlepšího hráče posledního desetiletí Davida
Navary (nyní ve druhé desítce světového žebříčku), ale i šachisty ze Slovenska, Ruska a dalších zemí. Účast na turnaji má vzestupnou tendenci, loni se jej zúčastnilo 130 hráčů. Hraje se
v rapid tempu, které umožní celý turnaj odehrát za jediný den a partie jsou tak velmi atraktivní. Turnaj je jako už tradičně pořádán pod záštitou nymburského starosty, město Nymburk
poskytlo na pořádání turnaje grant. Turnajem
zároveň uctíme památku našeho dlouholetého
hráče a skvělého člověka Radima Masáka,
který nás v únoru opustil ve věku pouhých 54
let. Pokud chcete být svědky skutečně špičkového, ale zároveň napínavého šachového představení, přijďte se na nás podívat. Vstup volný.
Jiří Sobotka, ředitel turnaje
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KULTURA

Ostatní akce z Nymburka
so 7. 4. / 13 – 16 hodin / 70 Kč / Start před hote‑
lem Ostrov

POHÁDKOVÝ LES - SKŘÍTKOVÉ A VÍLY

Pořádá agentura Velká Dobrodružství za podpory města Nymburk. Pro děti od 2 let. Více
informací a registrace na www.veldo.cz.
ne 8. 4. / 8 hodin - prezence / 100 Kč (předem
přihlášení), 200 Kč (na místě), děti a mládež
ZDARMA / Atletický stadion Nymburk (Kova‑
nická 1976)

BĚH LIPOVOU ALEJÍ

ne 15. 4. / Na Přístavě

ODEMYKÁNÍ MRLINY A LABE

Prezentace v prostorách atletického stadionu
Sportovního centra Nymburk.
Více informací na: www.behlipovoualeji.cz.

Odemykání řeky a zahájení cyklistické sezony
na Labské cyklostezce pořádá Labská stezka
o.p.s., více na www.labskastezka.cz.
ne 8. 4 / 9.30 hodin / před Jednotou v Jankovicích
ne 22. 4. / 10 hodin / pod hradbami

UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO

út 10. 4. / 17 hodin / Rezidence Labské Terasy

O HISTORII NYMBURKA - NYMBURK
A ELIŠKA PŘEMYSLOVNA

Do akce se společně s MAS Podlipasko zapojilo i nezávislé volební uskupení Nymburští
demokraté (8. 4.), kteří se zaměří na koryto
Lidušky, a Dětský domov Nymburk (22. 4.),
ten se zaměří na úklid cyklostezky.
Přidejte se...

Přijďte si poslechnout příběh o vzestupu
Nymburka (a vůbec královských měst) ve
14. století z cyklu přednášek o historii města.
Přednáší PhDr. Pavel Fojtík, starosta města
a historik.

ne 22. 4. / 10 hodin / Park Pod Hradbami

NYMBURSKÝ PŮLMARATON
A ČTVRTMARATON

Polabské muzeum
Vlastivědné muzeum Nymburk
Foto © Petr Černohous

VÝSTAVU JAN PAULŮ, NYMBURSKÝ
PATRIOT TĚLEM I DUŠÍ
Otevřeno denně mimo pondělí od 9 do 17 ho‑
din, již jen do 15. dubna.
Někteří ho pamatují z železničních dílen jako
vedoucího opravny dieselových lokomotiv,
mnozí ho znají z divadelního spolku Hálek jako
herce a režiséra, občas si někdo vzpomene, že
psal divadelní hry, povídky a články do novin,
a jen málokdo ví, že běžel 3 000 m překážek na
mistrovství Evropy v Oslo. To všechno a ještě
mnohem víc zvládal Jan Paulů.
		
Jana Kavánová

Středa 18. 4. 2018 od 17 hod., sklepy pod radnicí – Náměstí Přemyslovců
Slavnostní otevření stálé expozice o historii nymburské radnice a zahájení
výstavy výtvarných prací žáků ZUŠ B. M. Černohorského Nymburk

Večerní komentovaná prohlídka
Pravěké mohyly
Středa 18. 4. 2018 od 19.30 hod., ulice Na Příkopě
Netradiční komentovaná prohlídka se starostou a historikem Pavlem Fojtíkem.

Zahajovací koncert Festivalu
Bohuslava Matěje Černohorského
Čtvrtek 19. 4. 2018 od 18 hod., Kaple sv. Jana Nepomuckého
Koncert dětských sborů

ne 29. 4. / 9 - 17 hodin / Sportovní centrum
Nymburk

MAJORETTES CUP NYMBURK

Nepostupová soutěž mažoretek malých
a velkých formací. Pořádají mažoretky SKP
Nymburk.
po 30. 4. / 16.30 hodin / zdarma / Na Přístavě

HASIČSKÉ ČARODĚJNICE NA ŠPIČCE
S KREJČÍKEM HONZOU

Nymburští hasiči SDH Nymburk pro Vás připravili hranici a občerstvení
a Krejčík Honza se svými vzácnými hosty nachystá koktejl plný legrace a zábavy.

Brány památek O historii
dokořán 2018 Nymburka
Historie nymburské radnice

6. ročník běžeckého závodu. Důležité upozornění!!!! Omezení provozu
na cyklostezce od 10 do 14 hodin z důvodu
konání závodu. Více informací a registrace na
www.nymburskypulmaraton.cz.

Nymburk a Eliška Přemyslovna

Klub
důchodců
2.4. po

KLUB UZAVŘEN - VELIKONOCE

4. 4. st

ODĚVNÍ A TEXTILNÍ TVORBA

9. 4. po

VOLNÁ ZÁBAVA

11. 4. st

Přednáší PhDr. Pavel Fojtík,
starosta města a historik
Přijďte si poslechnout příběh o vzestupu Nymburka
(a vůbec královských měst) ve 14. století z cyklu
přednášek o historii města

PROJEKTY A PROBLÉMY MĚSTA
NYMBURK

16. 4. po

VOLNÁ ZÁBAVA

18. 4. st

VÝŽIVA SENIORŮ

23. 4. po

VOLNÁ ZÁBAVA

úterý 10. 4. 2018 v 17 hodin
v Rezidenci Labské Terasy

25. 4. st

Říční ulice, Nymburk
(v přednáškovém sále rezidence LT)

30. 4. po

POKRAČOVÁNÍ – PŘÁSTKY
CO SE NOSILO - RETRO
MÁME ČARODĚJNICE
VOLNÁ ZÁBAVA

Změna programu vyhrazena.
Pravidelné cvičení v po a st od 13 do 13.30 hodin. Přijďte si v pondělí zahrát společenské hry
a zúčastnit se různých pořadů dle naší nabídky.
Programy začínají v 13,45 hodin.
Informace o akcích najdete ve vývěsní skříňce
klubu.
Výbor Klubu důchodců
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KNIHOVNA

Městská
knihovna
Nymburk

24. 4. út / 17 hodin / 50 Kč

KNIHOVNA DĚTEM

místo konání: Obecní dům v Nymburce

16. 4. po / 10 hodin / 20 Kč

DEBATA S ERIKEM TABERYM

Foto © archiv redakce Respekt

KNIHOHRÁTKY - PTÁČATA

Výstava / 5. 4. čt – 30. 4. pá

JARNÍ – VÝTVARNÉ PRÁCE DĚTÍ

Dětský domov, Praktická škola,
Základní škola a Mateřská škola Nymburk,
příspěvková organizace

Cyklus přednášek
6 CEST KE ZDRAVÍ TĚLA A MYSLI:
VYKROČTE S NÁMI!

Setkání s šéfredaktorem týdeníku Respekt
Erikem Taberym nad jeho poslední knihou
Opuštěná společnost. Diskuze na aktuální témata, která hýbou mediálním prostorem, společností a světem.
Erik Tabery je významný český novinář, držitel několika novinářských ocenění a autor knih
Opuštěná společnost – Česká cesta od Masaryka po Babiše, Vládneme, nerušit – Opoziční
smlouva a její dědictví nebo Hledá se prezident
– Zákulisí voleb hlavy státu. Moderuje Matěj
Prášil, student Politologie a mezinárodních
vztahů na UK v Praze a zaměstnanec Charity
ČR. V minulosti pracoval pro Demamgog.cz,
byl také na stáži v redakci časopisu Respekt.

10. 4. út / 17 hodin

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
Vstupné na jednotlivé přednášky 40 Kč

V rámci celostátního projektu S knížkou do života aneb Bookstart začíná knihovna s klubem.
Pro děti od 2 do 6 let a jejich rodiče. Hlavní náplní
je práce s knihou. Z knih si
čteme, vyprávíme si, malujeme a vyrábíme. Občas
taky tancujeme, zpíváme,
hrajeme, někdy trochu vaříme. To je smysluplně trávený čas na krásném místě mezi spoustou knih! Ukažme dětem, že číst je zábava.
Tentokrát si budeme číst a povídat o ptáčcích.
Zveme všechny malé i velké knihomoly. Každý
nový dětský člen klubu dostane průkazku do
knihovny zdarma.
BŘEZNOVÁ SOBOTA, KDY MÁME PRO VÁS
OTEVŘENO, JE 7. 4. 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.

100 let republiky ve
fotografiích Nymburka

PŘEDNÁŠKY
16. 4. po / 18 hodin / 30 Kč

Foto © archiv Knihovna

SRDEČNÍ MOZEK ANEB CO NÁM VĚDA
ŘÍKÁ O SRDCI JAKO ZDROJI EMOCÍ

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
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

strana 12

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.
Foto © archiv Polabského muzea

PhDr. Lenka Čadová, psycholog a HeartMath
certifikovaný odborník
Kdo z nás nikdy neslyšel o starém pánovi ze
sousedství, který zemřel několik měsíců po své
ženě? Nebo o pratetě, která zesnula brzy po
ztrátě syna? Lidově se říká, že jim to „zlomilo
srdce“. Dlouho lékařská věda takové řetězení
nešťastných událostí přehlížela a považovala
ho za pouhou shodu náhod. Až v posledních
dvaceti letech se kardiologové a psychiatři začali nad těmito kuriózními shodami zamýšlet.
Objevili, že stres je při srdečních nemocech
rizikovější faktor než kouření. Také došli k závěru, že depresívní stav po infarktu signalizuje
pacientovu smrt do půl roku mnohem jasněji
než jakákoli metoda měření srdečních funkcí.
Jestliže emoční mozek nefunguje jak má, srdce
trpí a nakonec se vyčerpá.
Nicméně nejpodivuhodnější je zjištění, že to
platí i opačně. Rovnováha v srdci ovlivňuje mozek. Někteří kardiologové a neurologové jdou
dokonce tak daleko, že hovoří o nedělitelném
„systému srdce-mozek“.

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 ver‑
nisáž proběhne v pondělí 4. června 2018 v 18 hodin.

Letní cvičiště Tělocvičné jednoty Sokol Nymburk na Remanenci, které vzniklo v roce 1922 na pozemcích získaných při
regulaci Labe, první polovina 20. let 20. století

NYMBURSKÉ KULTURNÍ CENTRUM

NKC
PŘEHLED
AKCÍ DUBEN
3. 4. / út / 14–17 hodin / Obecní dům / 30 Kč

ČAS NA ČAJ

Setkání nejen pro seniory ve velkém sále Obecního domu, kde k tanci a poslechu zahraje
Standa a Lenka Keith K-music.
4. – 6. 4. / st–pá / Kino Sokol / 100 Kč/za film

FESTIVAL JEDEN SVĚT

Mezinárodní festival dokumentárních filmů
o lidských právech. Výběr šesti nejlepších
filmů s tématem ekologie, sportu, lidského
soužití a kyberprostoru. Letošním tématem je
Aktualizace systému.
Středa 04. 04.
19.00 - Švéd v žigulíku
20.45 - 24. ulice
Čtvrtek 05. 04.
19.00 - Ultra + debata s ultramaratoncem
Danem Orálkem
21.15 - Azurová
Pátek 06. 04.
18.00 - Čističi
20.00 - PechaKucha Night Nymburk Vol. 3
21.45 - Za hranicemi možností
Více na facebooku Jeden svět Nymburk a nebo
webových stránkách NKC

K uvedeným věcem určeným k prodeji je potřeba mít vyplněný formulář, který je na stažení
na stránkách NKC nebo k vyzvednutí v kancelářích NKC. Přijímat budeme maximálně 25 ks
na osobu a pouze 4 páry obuvi na osobu. Přinést můžete jarní a letní oblečení, obuv, kabelky, sportovní potřeby, hračky a knížky. Nebudeme přijímat zimní oblečení, spodní prádlo,
dětské kočárky nebo věci poničené, špinavé
a děravé. Z oblečení se platí poplatek.
9. 4. od 8.00 do 17.00 hodin příjem věcí,
10. 4. od 8.00 do 17.00 hodin a 11. 4. od 8.00
do 15.00 hodin prodej věcí, 12. 4. od 14.00 do
17.00 hodin a 13. 4. od 8.00 do 11.00 hodin výdej neprodaných věcí a výplata peněz za prodané věci. Nevyzvednuté věci a peníze propadají ve prospěch NKC. Nastavte si ceny tak, aby
byly věci prodejné, a vy jste je zbytečně nenesli
domů.
18. 4. / st / 19.30 hodin / Kino Sokol/ 200 Kč
v předprodeji / 250 Kč na místě

ÚSMĚVY ZDEŇKA TROŠKY
S PÍSNIČKAMI SIMONY KLÍMOVÉ

PŘIPRAVUJEME

Známý český režisér Zdeněk Troška vypráví nejen o filmech, které všichni známe, ale i o jídle
a dietách, žrádle a dobrotách ve všech podobách a uslyšíte veselé zážitky z bujarého
mládí. Talk show doprovodí Simona Klímová
písničkami.
19. 4. / čt / 18 hodin / Kaple sv. Jana Nepomuc‑
kého / vstupné dobrovolné

ZAHAJOVACÍ KONCERT
FESTIVALU BOHUSLAVA MATĚJE
ČERNOHORSKÉHO
KONCERT DĚTSKÝCH PĚVECKÝCH
SBORŮ

Společně s dětskými sbory otevřeme letošní
festival BMČ. Vystoupí ZUŠ B. M. Černohorského Nymburk s PS Canzonetta Nymburk,
PS Hlásek při ZŠ Tyršova a ZUŠ Příbram s PS
Canzonetta.
6. 4. / pá / 20 hodin / Kino Sokol / 100 Kč

PECHA KUCHA NIGHT NYMBURK
VOL. 3

Třetí nymburská PechaKucha night jako součást filmového festivalu Jeden Svět. Setkání
inspirativních lidí všech možných profesí a zájmů, které spojuje kreativita. Uslyšíte například fotografa Tomáše Třeštíka, umělce Romana Týce nebo youtubera Kovyho a spoustu
dalších.

Fredrika Backmana: Co by můj syn měl vědět
o světě formou scénického čtení. Hodinové
představení vás jistě pobaví. Fredrik Backman
vtipně stírá všechny úzkosti a nedostatky rodičů jednadvacátého století v půvabné knize
plné upřímných obav a nepodmíněných vyznání lásky, která zasáhne srdce všech rodičů,
a to dokonce i těch budoucích, potencionálních. Poprvé bude v LiStOVáNí účinkovat jen
jeden herec; Lukáš Hejlík je stejného věku jako
Fredrik Backman a má stejně starého syna.
Backman: „Tato kniha je především o snaze
být dobrým rodičem. Protože chci, abys věděl,
že jsem se vážně snažil úplně nejvíc, jak jsem
uměl. Nikdo negooglil tolik jako já." Hejlík: „Ta
ztracenost otců při nakupování! To, jak dětské
hraní nemá logiku a jak se ji snažíte v pět ráno,
když on vstane tak živě a vy tak mrtvě, najít, jak
ji přímo vyžadujete! To, jak se snažíme být nejlepšími rodiči, a to, jak víme, že to nezvládáme.
A nezvládneme."

21. 4. / so / 18 hodin / Kino Sokol / vstupné
dobrovolné

ZKRÁTKA ANIMACE VOL. 2: FAMÁCKÁ
SKLIZEŇ

Přehlídka současné animované tvorby ve spolupráci s MAURfilm. Druhý ročník přehlídky se
zaměří na studentské animované filmy studentů z FAMU. Kompletní informace na www.
nkc-nymburk.cz

3. 5. Slavnostní koncert NKO v rámci BMČ
a oslav dne města
4. – 5. 5. Festival Mateřinka, 11. 5. Diskotéka
a další.
NYMBURSKÉ KULTURNÍ CENTRUM
ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY NKC pro veřejnost
PO 7.30 - 11.30
12.30 - 14.00
ÚT zavřeno
ST 7.30 - 11.30
12.30 - 14.00
ČT 7.30 - 11.30
12.30 - 14.00
PÁ 7.30 - 12.00
KONTAKT
web: www.nkc-nymburk.cz
e-mail: nkc@nkc-nymburk.cz
tel.: +420 325 513 785
Palackého třída 449/64, Nymburk 288 02

Festival
JEDEN SVĚT
Nymburk

25. 4. / st / 20 hodin / Kino Sokol / 120 Kč

JARNÍ BURZA

Na burze budete moci prodat a nakoupit jarní
a letní oblečení, sportovní potřeby pro děti
a dospělé, hračky nebo třeba knihy.

LISTOVÁNÍ LUKÁŠE HEJLÍKA: CO
BY MŮJ SYN MĚL VĚDĚT O SVĚTĚ
(FREDRIK BACKMAN)

Lukáš Hejlík, herec a zakladatel projektu Listování vám představí knihu od spisovatele

Foto © archiv divadla MALÉhRY

9. – 13. 4. / po–pá / Obecní dům
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KINO

Kino Sokol
Nymburk
1. 4. ne / 16 hodin / 120 Kč

SHERLOCK KOUMES

Kdo by neznal nejslavnějšího detektiva! Aneb
animovaná komediální detektivka plná trpaslíků. Angl. / animovaný / 90 min. / české znění /
Přístupný /Odpolední dětské
2. 4. po / 19 hodin / 110 Kč

VEZMEŠ SI MĚ KÁMO?

Bláznivá komedie o dvou kamarádech, kteří se
kvůli papírům na oko vezmou a obrátí naruby
život všech okolo. FR / komedie / 92 min. / české

dobrodružství, které umocňují originální animace inspirované touto látkou. ČR / dokument /
65 min. / české znění / Do 18 let nepřístupný

24. 4. út / 19 hodin / 150 Kč
12. 4. čt / 19 hodin / 90 Kč

Ráj endemických druhů rostlin, unikátních horských rašelinišť a ledovcových karů. Nevšední
dokumentární film Viktora Kuny. ČR / dokument

Úžasný příběh neuvěřitelného rockového koncertu, který odehrál Bruce Dickinson, vůdčí
postava metalové legendy Iron Maiden, v Sarajevu uprostřed války v roce 1994. Angl. / hu-

/ 90 min. / české znění / Přístupný

dební dokument / 140 min. / s titulky

13. 4. pá / 19 hodin / 120 Kč

26. 4. čt / 10 hodin / 50 Kč

Michal Suchánek jako „obyčejný Pepa“ to nemá
v životě lehké. Doma je pod pantoflem, autorita u dcery žádná. Chce to změnu! Najít sílu
ji uskutečnit, ale není vůbec snadné… ČR / ko-

Ráj endemických druhů rostlin, unikátních horských rašelinišť a ledovcových karů. Nevšední
dokumentární film Viktora Kuny. ČR / dokument

PEPA

KRKONOŠE

/ 90 min. / české znění / Přístupný / Senior kino

medie / 90 min. / české znění / Do 12 let nevhodný
26. 4. čt / 27. 4. pá / 19 hodin / 120 Kč
14. 4. so / 15. 4. ne / 16 hodin / 120 Kč

3. 4. út / 19 hodin / 120 Kč

Meg a její bratr Charles za pomoci tří nebeských bytostí, které přicestovaly na Zemi, pátrají po jejich zmizelém otci. A bude to opravdu
dobrodružná cesta! USA / sci-fi, fantasy / 120

Politický thriller inspirovaný skutečnými událostmi z roku 1976 o únosu letu Air France na
cestě z Tel Avivu do Paříže. VB. / thriller / 107

SCREAM FOR ME SARAJEVO

KRKONOŠE

znění / Do 12 let nevhodný

OPERACE ENTEBBE

přibližuje touhy a obavy současné mladé generace. ČR / romantické drama / 78 min. / Přístupný

AVENGERS: INFINITY WAR

V PASTI ČASU

Završení - studio Marvel přináší nejultimátnější válku všech dob. Avengers a jejich spojenci musí riskovat úplně vše a pokusit se porazit Thanose dřív, než jeho bleskový útok zničí
vesmír jednou provždy. USA / fantasy, sci-fi /

min. / s titulky / Přístupný / Odpolední rodinné

120 min. / čt tit. / pá dab. / 120,- / Do 12 let nevhodný / Premiéra

min. / s titulky / Do 12 let nevhodný
14. 4. so / 15. 4. ne / 19 hodin / 130 Kč
4. 4. st a 5. 4. čt / 19 hodin / 100 Kč
6. pá / 18 hodin / 100 Kč

JEDEN SVĚT

Mezinárodní festival dokumentárních filmů
o lidských právech. Výběr šesti nejlepších
filmů s tématem ekologie, sportu, lidského
soužití a kyberprostoru. Více na webu NKC.
Filmový festival
7. 4. so / 8. 4. ne / 16 hodin / 110 Kč

KRÁLÍČEK PETR

Rebelský králíček Petr žije bezstarostný život
spolu s ostatními zvířátky na farmě. Nový majitel statku se o svůj životní prostor dělit nemíní
- ne se zvířaty. A tak začíná boj o teritorium.
USA / animovaný / 95 min. / české znění / Přístupný / Odpolední dětské
7. 4. so / 19 hodin / 150 Kč

MANIC STREET PREACHERS: NO
MANIFESTO

FAKJŮ PANE UČITELI 3

Učitel Zeki Müller je zpět a je silnější a plný odhodlání dostat ze svých studentů to nejlepší,
co v nich ještě zbývá. Uspěje při záchraně školy
a jejích chovanců? Něm. / komedie / 120 min. /
české znění / Do 12 let nevhodný
16. 4. po / 19 hodin / 100 Kč

TLUMOČNÍK

Hlavními hrdiny svérázné roadmovie jsou dva
staří páni Jiří Menzel a Peter Simonischek,
kteří cestují napříč Slovenskem, aby poznali
pravdu o vlastní minulosti. SK / tragikomedie /
113 min. / s titulky / 100,- / Do 12 let nevhodný
17. 4. út / 19 hodin / 80 Kč

NICO, 1988

Sex, drogy a rock 'n' roll v melancholické biografii ženské hudební ikony. Itálie / životopisný /

28. 4. so / 29. 4. ne / 16 hodin / 120 Kč

V HUSÍ KŮŽI

Jeden houser se musí začít starat o dvě malé
kachničky. Jejich dobrodružství ukáže, že rodina může mít všechny možné podoby i tvary
a dokonce i peří. A že přátelství a rodina je ta
největší zábava a jízda. USA / animovaný / 88
min. / české znění / 120,- / Přístupný / Odpolední
dětské
28. 4. so / 29. 4. ne / 19 hodin / 130 Kč

DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA

Anna Polívková pracuje sice jako úspěšná televizní moderátorka, ale ve vztazích má dar přitahovat samé blbce. A nebo snoubence své sestry! Nová komedie režiséra Hodinového manžela Tomáše Svobody. ČR / romantická komedie /
120 min. / české znění / Do 12 let nevhodný

93 min. / s titulky / do 15 let nepřístupný / Art kino

NEFILMOVÉ AKCE A FOYER:

19. 4. čt / 10 hodin / 60 Kč

6. 4. pá / 20 hodin / 100 Kč

s titulky / Do 12 let nevhodný

E. Balzerová a T. Vilhelmová na společné cestě
za rodinným tajemstvím v nové komedii Jiřího
Vejdělka. ČR / komedie / 90 min. / Do 12 let ne-

8. 4. ne / 19 hodin / 90 Kč

vhodný / Senior kino

Třetí nymburská Pecha Kucha jako součást filmového festivalu Jeden Svět. Setkání inspirativních lidí všech možných profesí a zájmů,
které spojuje kreativita. Součástí vstupného
jsou i páteční projekce festivalu Jeden Svět.

Dokument o pozoruhodné anglické rockové
kapele, která aktuálně vydává novou desku
Resistance Is Futile! VB. / hudební / 116 min. /

JO NESBØ: DOKTOR PROKTOR
A VANA ČASU

Doktor Proktor se vydává do Paříže, aby znovu
našel svou dávnou lásku. Pomoci svého vynálezu se vrátí do minulosti, aby zabránil její
svatbě. V minulosti však uvízne... Norsko/ komedie / 95 min. / české znění / 90,- / Přístupný

TÁTOVA VOLHA

19. 4. čt / 20. 4. pá / 19 hodin / 120 Kč

HASTRMAN

Příběh jedné lásky, jedné vášně a jedné krajiny.
Romantický thriller s Karlem Dobrým v hlavní
roli hastrmana vznikl na motivy románu Miloše
Urbana. ČR / romantický thriller / 100 min. / české
znění / Do 12 let nevhodný / Premiéra

10. 4. út / 19 hodin / 90 Kč

ISMAELOVY PŘÍZRAKY

M. Cotillard, Ch. Gainsbourg a L. Garrel v naprosto nepředvídatelném příběhu, ve kterém
se prolíná thriller, milostné i špionážní drama.
FR / drama / 92 min. / s titulky / Do 15 let nepřístupný / Art kino

21. 4. so / 18 hodin / vstupné dobrovolné

ZKRÁTKA ANIMACE VOL.II

Přehlídka současné animované tvorby ve spolupráci s Maurfilm. Kompletní info na www.nkc-nymburk.cz. Filmový festival
22. 4. ne / 19 hodin / 110 Kč

11. 4. st / 19 hodin / 110 Kč

BUFO ALVARIUS

Svědectví o nejsilnějším známém přírodním psychedeliku. Strhující audio-vizuální
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PECHA KUCHA NIGHT VOL.III

DO VĚTRU

Příběh tří mladých lidí odehrávající se během
letní plavby. Milostný trojúhelník odehrávající se v atraktivním jachtařském prostředí

18. 4. st / předprodej 200,- / na místě 250,- /
19.30 hodin Talk show /

ÚSMĚVY ZDEŇKA TROŠKY
S PÍSNIČKAMI SIMONY KLÍMOVÉ

Známý český režisér Zdeněk Troška vypráví
s humorem nejen o filmech, ale i o svém životě.
Písničkářka Simona Klímová doprovodí talk
show svými skladbami.
25. st / 20 hodin / 100 Kč

LUKÁŠ HEJLÍK: CO BY MŮJ SYN MĚL
VĚDĚT O SVĚTĚ

Pořad z cyklu scénických čtení LiStOVáNí. Herec Lukáš Hejlík čte z knihy Fredrika Backmana
(autor knihy Muž jménem Ove), v níž vtipně
stírá všechny úzkosti a nedostatky rodičů jednadvacátého století.
NKC

DIVADLO

Hálkovo městské divadlo
Nymburk
ČAROVNÉ VEJCE

Pohádka plná vtipu, písní, jazykových hrátek
a přátelství. Velké dobrodružství Malé čarodějnice a jejího havrana Abraxase nás přivede
na Skalnatou horu, kde proběhne rej a zkouška
čarodějných tetiček. Tu se objeví Někdo, s kým
se mezi pravými čarodějnicemi naprosto nepočítá. Produkce: Divadlo Nymburk. Hrají: Marie
Vítů, Petr Pištěk, Tereza Tomanová a další.
8. 4. ne / 50 Kč

POLABSKÉ KOLO PORTY

Začátek akce bude upřesněn dle počtu přihlášených. Soutěž Porta je určen pro interprety zejména trampské, country, bluegrassové a folkové hudby. Ale žánrově se stále více
otevírá. Malá scéna. Soutěžící: AJETO, Větrno,
Hana Hrdinová, Rumungre a další.
10. 4. út / 19.30 hodin / 140 Kč

EDITH & FRANK

Vzpomínky na dvě slavné osobnosti Edith Piaf
a Franka Sinatru populární hudby doprovázené
jejich nestárnoucími hity. Účinkují: Marta Balejová, Filip Sychra a Petr Ožana. Malá scéna.

ROZUM A ŠTĚSTÍ

utajených kvalitách obou pohlaví. Hrají: Jakub
Slach / Jan Holík.
25. 4. st / 19.30 hodin / 280 Kč

SCREAMERS

Travesti skupina Screamers uvádí pořad Tv
upoutávky.
26. 4. čt / 19.30 hodin / 390 Kč

A/ TAJNÝ DENÍK ADRIANA MOLEA

Činoherní retro muzikál s živou hudbou pro
teenagery i dospělé. Divadelní adaptace kultovní knihy Sue Townsend. Úsměvný příběh
o nástrahách dospívání je protkán spoustou
dobových šlágrů osmdesátých let opatřených
novými a velmi originálními texty. Produkce:
Městské divadlo v Mostě. Hrají: Ondřej Dvořák, Jiří Kraus, Regina Razovová, Zita Benešová
a další.

12. 4. čt / 8.30 a 10.00 hodin / 60 Kč

KOČIČÍ POHÁDKA

Dopolední pohádka pro školy. Autor: Jiří Teper,
hudba: Jiří Beneš, režie: Jaroslav Kříž. Hrají:
Lukáš Toman Paclt, Tereza Tomanová, Tereza
Brandová, Katka Šonská a další.
24. 4. út / 19.30 hodin / 350 Kč

CAVEMAN

Máte chuť se rozesmát až k slzám? Přijďte
se podívat na slavnou one man show o tom,
co dělá muže mužem a ženu ženou, o rozdílech mezi námi, o lásce, partnerství a vtipně

Termíny uzávěrek zpravodaje
a ceník inzerce

Pohádka vypráví o setkání Rozumu a Štěstí
a jejich hádce, kdo z nich je pro člověka potřebnější. Produkce: Divadlo Nymburk. Hrají: děti
z divadelní školy. Scénář a režie: Petr Pištěk.
29. 4. ne / 14.30 hodin / 25 Kč

FORBÍNA Č. 15

Milujeme divadlo, zpěv, poezii a prózu. Účinkují: Miky Mejstřík, Tomáš Fürbacher, Anna Vávrová a další. Malá scéna.

DÁLE PŘIPRAVUJEME:

09.05. / K3/ SPLAŠENÉ NŮŽKY
15.05. / KONCERT EVY PILAROVÉ
23.05. / VÍM, ŽE VÍŠ, ŽE VÍM
18.09. / CAVEMAN
09.10. / 4TET
23.10. / LUKÁŠ PAVLÁSEK
09.11. / VŠE O MUŽÍCH
26.11. / JAKUB SMOLÍK S KAPELOU
prosinec / ONDŘEJ HAVELKA A JEHO MELODY MAKERS

Více informací na webu – www.divadlonymburk.cz
Hálkovo Městské divadlo,Tyršova 5, 288 02 Nymburk
Foto © archiv Hálkovo divadlo Nymburk

7. 4. so / 14.30 hodin / 60 Kč

28. 4. so / 14.30 hodin / 60 Kč

POKLADNA +420 325 512 253

Kočičí pohádka
měla úspěch!
V sobotu 10. března se v Hálkově divadle odehrála premiéra nové Kočičí pohádky. U zrodu
pohádky stál Jiří Teper jako autor scénáře,
hudbu složil Jiří Beneš, režie se ujal ředitel divadla Jaroslav Kříž a plakát ilustroval Josef
Pospíchal. Divadlo se zaplnilo do posledního
místa dětmi a dospělými. Potlesk na konci trval dlouhé minuty a mnozí si koupily vstupenky
i na reprízu. Nymburské pohádky sklízí úspěch
také na zájezdech po celé republice. Mezi pravidelné štace patří Havlíčkův Brod, Světlá nad
Sázavou nebo Pardubice.
Diana váňová

INZERCE

CENA KOMERČNÍ INZERCE

4 400 Kč
2 200 Kč
2 200 Kč
1 100 Kč

UZÁVĚRKY ZPRAVODAJE 2018

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

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

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

Duben
Květen
Červen
Červenec/srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

Foto © archiv muzea
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