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Přijďte si popovídat na radnici
se starostou města

Slovo
úvodem
Vážení a milí čtenáři,
vstupujeme do druhého měsíce roku 2019 a já
věřím, že nám tento rok přinese spoustu zajímavých kulturních zážitků. Ráda bych tento
prostor využila k pozvání vás všech na akce,
které připravujeme. V březnu si můžete poslechnout vyprávění mladého spisovatele Ladislava Zibury o jeho cestě Evropou nebo zavítat na Literární salón pro děti od divadla MALÉhRY. Tři herečky včetně Barbory Seidlové vám
představí svou novou knížku „Pohádky a MALÉhRY“, v níž se vypráví o kouzelných bytostech, které žijí mezi námi. V obou případech se
na vás budeme těšit v Městském kině Sokol, ve
kterém se v posledních dvou letech odehrály
značné změny, především v prostoru předsálí. Doporučuji nalistovat naši stánku v tomto
zpravodaji, kde se o změnách v kině dozvíte
více. Od března zde také chystáme pravidelné
výstavy, které představí zajímavé osobnosti
z různých odvětví v oblasti umění a kultury.
Jednou z akcí, která v průběhu roku zaplní
celý sál kina, je PechaKucha Night, setkání inspirativních lidí všech možných profesí a zájmů. Každý přednášející dostane prostor na
přesně dvacet fotografií a o každé může hovořit pouze dvacet vteřin. Tento projekt si získal
u Nymburáků velkou oblibu a v tomto roce se
na něj můžete těšit hned třikrát, a to v lednu,
dubnu a říjnu. V dubnu nebude o akce nouze,
opět se vše odehraje v kině Sokol. Těšit se můžete na festival dokumentárních filmů Jeden
svět nebo na festival krátkých animovaných
filmů Zkrátka animace. Pro děti bude připraven již druhý Tvořílkov, kreativní dílničky s jarní
tématikou.
S příchodem léta dojde i na několik změn.
Folklorní festival Polabská vonička se přesune
ze svého obvyklého místa v Parku Pod Hradbami do útulnějších prostor v Parku Pod Vodárenskou věží. Nymburské posvícení s jarmarkem si ponechá svou hlavní hudební stage na
Náměstí Přemyslovců, již vám mohu prozradit, že hlavním hostem bude slovenský zpěvák Miro Žbirka. Hlavními hosty na Přístavních slavnostech budou kapely United Flavour
a Vltava.
Přeji vám hezký zbytek zimních dnů a těším se na setkání s vámi.
Bc. Iveta Friedelová, ředitelka NKC
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Co byste chtěli
v Nymburce změnit? Co
se vám naopak líbí? Co je
v plánu a co se aktuálně
řeší? Na to všechno se
můžete přijít zeptat
přímo starosty
Občané Nymburka mohou přijít na radnici podiskutovat o tom, co se událo a co se v nejbližších měsících chystá, co je trápí. Například parkování, zeleň, stav komunikací nebo chodníků,
kvalita bydlení nebo úklid města. Všichni, kdo

mají nějaký nápad či inspiraci, jak to ve městě
zlepšit, mají možnost využít nabídky osobního
setkání se starostou města. Každý poslední pátek v měsíci, od 9 do 12 hodin, je přivítá starosta města Nymburk Ing. Tomáš Mach, Ph.D.
První setkání se bude konat v pátek 25. ledna
2019.
„Jako starosta jsem připraven naslouchat
vašim názorům a připomínkám, otevřená radnice je pro nás samozřejmostí. Proto opět zavádíme „Pátky se starostou“ a já se na vás budu
těšit na radnici. Budu rád za každé upozornění
na pozitivní i negativní dění ve městě, protože
jedině společně s vámi můžeme naše město
vést správným směrem,“ pozval starosta Tomáš Mach všechny na své setkání.
Petr Černohous

Pátky se starostou
Každý poslední pátek v měsíci od 9 do 12 hodin

Sídliště Jankovice se připravuje na
revitalizaci
Obyvatelé Jankovic
dlouho volají po
revitalizaci svého
sídliště. Máme dobrou
zpávu – v současné době
už probíhají přípravné
práce!
Město má již k dispozici hotovou projektovou
dokumentaci pro povolení stavby a v tuto chvíli
projektant zajišťuje poslední vyjádření dotčených orgánů a správců sítí. Na základě těchto
vyjádření bude město žádat o územní rozhodnutí a vydání stavebního povolení, které se
očekává v březnu 2019.
Dále město podalo žádost na přeložky
kabelů firmy ČEZ Distribuce, a to jak kabelů
nízkého napětí, tak kabelů vysokého napětí.
V této věci byla podepsána smlouva, dle které
společnost ČEZ vysoutěží projektanta těchto

přeložek a zajistí územní rozhodnutí. Následně
vysoutěží zhotovitele, který provede vlastní
realizaci přeložek s předpokládaným termínem
do konce tohoto roku. Celkovou cenu přeložek
bude hradit město.
V roce 2020 město vybere ve veřejné zakázce zhotovitele a zahájí I. etapu revitalizace.
Konečný návrh je výsledkem dobré spolupráce mezi městem a generálním projektantem, architekty a konzultanty v oblasti dopravy a městské zeleně. Návrhy byly několikrát
diskutovány i s veřejností. Všechny připomínky
byly vždy zváženy a v možném rozsahu zapracovány tak, aby vznikl kvalitní a smysluplný
celek.
Projekt obyvatelům nabídne výrazné navýšení parkovacích míst, efektivně řešené a pohodlné cyklopěší trasy, moderní řešení křižovatek, začlenění kvalitní zeleně a úprava vnitrobloků jako klidového parku. V budoucnu
bude pokračováno v návrzích využití otevřené
plochy v severní části Jankovic. Počítá se
s uplatněním dětských a sportovních hřišť.
Petr Černohous

Titulní foto: Reprezentační ples města Nymburk 2018 / David Růžička
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Město Nymburk
přichází s novinkou,
která by měla celý
proces zjednodušit
Zájemci o parkovací karty pro rok 2019 si
je nově mohou zarezervovat elektronicky
a v klidu z pohodlí domova. Objednávkový formulář je k nalezení na webových stránkách
města www.mesto-nymburk.cz v sekci Otevřená radnice – parkovací karty, kde si každý
vybere typ karty a vyplní příslušný dotazník.
Po odeslání uživatel počká, dokud mu nepřijde
SMS o tom, že je karta pro něho připravena.
Rezervované karty je nutné si osobně vyzvednout a zaplatit v budově MěÚ Nymburk, Nám.
Přemyslovců 163.
„Prozatím se jedná o zkušební provoz, který
ukáže, zda mají obyvatelé o tento typ služby
zájem. Samozřejmě bude zachován i stávající systém objednání karet přímo na Odboru
správy městského majetku, aby si karty mohli
zakoupit i občané, kteří dávají přednost osobnímu jednání,“ informoval starosta Ing. Tomáš
Mach, Ph.D.
Současně se zavedením tohoto systému
byl změněn i vzhled parkovacích karet. Stále
však zůstávají k dispozici dva typy karet, a to
rezidentní a abonentní.
Ceny karet zůstávají pro rok 2019 také
stejné jako v předchozím roce. V případě

rezidentní parkovací karty musí žadatel prokázat vlastnictví nemovitosti nebo místo trvalého pobytu ve vymezené oblasti města Nymburk, kterou je oblast městské památkové
zóny. Cena předplatitelských rezidentních parkovacích karet je 200 Kč za vydání první karty
a za vydání každé další karty (pro další vozidlo)
2 000 Kč na kalendářní rok. Předplatitelská rezidentní parkovacích karta se vydává pro konkrétní registrační značku vozidla, a to pouze
pro osobní automobily. Platnost parkovací
karty je jeden kalendářní rok.
Žadatel o abonentní parkovací kartu musí
prokázat sídlo nebo provozovnu ve vymezené
oblasti města Nymburk, kterou je oblast městské památkové zóny. Cena předplatitelských
abonentních parkovacích karet je 4 800 Kč za
vydání karty na kalendářní rok. Předplatitelská abonentní parkovací karta se vydává pro
osobní automobily, je přenosná na více vozidel. Platnost parkovací karty je jeden kalendářní rok.
Výše zmíněná prokázání budou provedena
při převzetí parkovací karty – ke kontrole údajů
je třeba doložit občanský průkaz, malý technický průkaz vozidla, doklad o prokázaní sídla
nebo provozovny a doklad o zaplacení poplatku
za vydání parkovací karty.
Veškeré další informace o parkovacích kartách najdou zájemci na webu města. Shrnuje
je také městské nařízení č. 3/2018 a ceník za
stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích platný od 1. září 2018.
		

Petr Černohous

Archeologické nálezy a počasí
přerušily práce v ulici Na Rejdišti
a Na Příkopě
V říjnu loňského roku začala rekonstrukce
v ulicích Na Příkopě a Na Rejdišti. V první etapě
je kompletně řešena ulice Na Příkopě, kde byl
stržen povrch komunikace a společností VAK
Nymburk položen nový kanalizační řad.
V této fázi stavby došlo k odkrytí pozůstatků středověkých budov, u kterých bude
proveden další výzkum. Sedmnáctidenní archeologický výzkum provedou archeologové
z Ústavu archeologické památkové péče středních Čech. Ten však nelze za současných klimatických podmínek bohužel ani začít.
Počasí zabránilo i položení nového vodovodního řadu včetně přípojek, nelze dodržet
správný technologický postup a rovněž hrozí
zamrznutí stávajícího vodovodního řadu.
Město si je vědomo obtížné situace obyvatel ulice a do zahájení archeologického výzkumu nechalo zpřístupnit cestu ke garážím
obyvatelům bytového domu čp. 2553.
„Samozřejmě vnímáme, že v souvislosti
se stavebními pracemi se zkomplikovala dopravní situace v centru města. Vzhledem ke
špatnému technickému stavu mostků přes
Vala a jejich snížené únosnosti není možno zajistit příjezd na staveniště z ulice Poděbradská. V ulici Palackého však došlo ke zrušení

původně navrženého zákazu stání po celé
levé straně komunikace. Aktuálně jsou vyznačeny dvě „výhybny“, kde je možno se bezpečně minout s protijedoucím nákladním vozidlem stavby. Byl tak uvolněn maximální
možný počet parkovacích míst, jak pro zásobování, tak pro rezidenty a návštěvníky. Zhotovitel díla přislíbil, že ve fázích stavby, kdy se
nebude očekávat pohyb vozidel v protisměru,
značky zákazu stání zneplatní a celá ulice bude
v těchto časových úsecích fungovat v běžném režimu. Děkujeme všem obyvatelům,
živnostníkům i návštěvníkům za pochopení
a současně žádáme řidiče, aby respektovali
dopravní značení a umožnili bezproblémový
přístup na staveniště. “ informovala místostarostka Stanislava Tichá
V souvislosti s pozastavením první etapy
bude zahájena etapa druhá v ulici Na Rejdišti, kde budou provedeny prozatím pouze výkopové práce pro kanalizaci a položen nový
kanalizační řad, protože tyto stavební práce
lze provádět i za nepříznivých klimatických
podmínek.
Zhotovitelem stavebních prací je firma Dopravní stavby BOHEMIA, s. r. o., ze Zásmuk.
Petr Černohous

Veřejnost je zvána
na zasedání
zastupitelů 2019
Zastupitelé města Nymburk budou zasedat
i v letošním roce na veřejných jednáních v malém sále Obecního domu v Nymburce vždy ve
středu od 16 hodin, a to v těchto termínech:
13. února
17. dubna
19. června
Občané mají možnost sledovat zasedání zastupitelstva i pohodlně z domova on-line, prostřednictvím webu města.
Petr Černohous
Foto © Petr Černohous

Parkovací karty je možné
rezervovat i on-line

Město prodává
rodinný dům
Město Nymburk nabízí k prodeji rodinný dům
čp. 1093 v Kovanické ul. se zahradou o výměře
393 m2. Minimální požadovaná kupní cena je
7 000 000 Kč. Parcela 539/6 zahrada bude zatížena věcným břemenem práva čerpání vody
ze studny. Prohlídky nemovitosti lze dohodnout na Odboru správy městského majetku
MěÚ Nymburk, tel. 325 501 209.
OSMM

Pro rok 2019
došlo k úpravám
cen tepla
Dodavatel tepla pro Nymburk, společnost
Thermoservis, informovala o úpravách cen
tepla pro rok 2019. Společnost oznámila ceny
tepelné energie platné od 1. 1. 2018.
V roce 2019 bude platit cena 496 Kč za
1 GJ, namísto loňských 460 Kč za 1 GJ. Cena
pro blokové kotelny je 530 Kč za 1 GJ. Všechny
ceny jsou bez DPH (15%).
Thermoservis spol. s r .o .

Svoz bioodpadu
bude obnoven
Od 1. dubna 2019 mohou domácnosti opět počítat se svozem bioodpadu.
Technické služby města Nymburk budou
opět vyvážet biopopelnice připravené před
domy jednou týdně, vždy v úterý. Od ledna jsou
již vydávány registrační známky na biopopelnice. Bez registrační známky nebude nádoba
na biodpad vyvezena.
			
Petr Černohous
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KRÁTCE Z MĚSTA

První miminko
roku 2019 přivítal
místostarosta
města
Prvním miminkem narozeným v letošním roce
v nymburské porodnici se stal Patrik Dyršmíd.
Společně s maminkou Evou Dyršmídovou přivítal ve čtvrtek 3. ledna svou první oficiální návštěvu. Do porodnice za nimi přišli místostarosta Bořek Černý a jednatelka nemocnice
Ing. Alena Havelková, aby mamince pogratulovali, obdarovali jí a zároveň popřáli především
hodně zdraví. Doprovodili je primář gynekologicko-porodnického oddělení MUDr. Dušan
Kolařík, vrchní sestra Lenka Komárková a staniční sestra Milada Koňáková.
Patrik se narodil 1. ledna 2019 v 3.18 hodin,
vážil 3,47 kg a měřil 49 cm. Jeho maminka Eva
a tatínek Petr jsou z Lysé nad Labem.
Petr Černohous
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Chybí vám
kalendář na rok
2019?

Foto © archiv Honzy Řehounka

Stále jsou v prodeji stolní a nástěnné kalendáře Nymburka. Stolní je plný krásných historických fotografií a nástěnný fotografií Tomáše Kukala. Oba si můžete prohlédnout a pořídit v Turistickém informačním centru. Navíc
koupí tohoto kalendáře přispíváte na znovunavrácení památníku připomínajícího prezidenta
T. G. Masaryka na Palackého třídě, kde kdysi
stával. Město k tomuto účelu vyhlásilo veřejnou sbírku, která probíhá do 31. prosince 2019
a finanční prostředky je možné zaslat na účet
8248-504359359/0800 u České spořitelny,
a. s., přispět hotovostí do kasiček, které jsou
umístěny v Hálkově městském divadle Nymburk a v Turistickém informačním centru na
Náměstí Přemyslovců.
Petr Černohous

Foto © Petr Černohous

Foto © David Růžička
Foto © David Růžička

Všechny hosty nejprve přivítali organizátorka
akce - ředitelka Nymburského kulturního centra Iveta Friedelová a starosta města Nymburk Tomáš Mach. Po začátečním předtančení
Charleston v podání Taneční školy Easy dance
2000 se doslova přeplnil velký sál tanečními
páry hostů, kterým k tanci a poslechu výborně
hrál Big Band Relax Přemysla Vlasty z Mladé
Boleslavi. O příjemnou hudbu v malém sále se
celý večer staral Taneční orchestr TOX a od 23
hodin DJ Březina se svou diskotékou. Nechyběl ani foto koutek, kde si každý rovnou odnesl
vytištěnou fotografii a soutěž o ceny, přičemž
jednou z hlavních výher byl například i zájezd
do italských Benátek nebo Paříže. Slavnostní
večer zpestřil svým hudebním vystoupením
zpěvák Dalibor Janda.
			
Petr Černohous

Foto © David Růžička

Téměř čtyřista lidí se
bavilo v pátek 11. ledna
na Reprezentačním
plesu města Nymburk

Foto © Petr Černohous

Dalibor Janda byl hostem
desátého Reprezentačního
plesu města Nymburk
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rodinného příslušníka a do jeho příjezdu setrvali na místě.

Strážníci dopadli recidivistu, který
kradl v samoobsluze

Městská policie
informuje
Strážníci zajistili odvoz duševně
nemocného

Foto © Petr Černohous

Dne 3. 1. odpoledne služebna MP přijala telefonické oznámení, že po objektu jedné nymburské firmy se pohybuje duševně nemocný muž,
obtěžuje její zaměstnance nesmyslnými nabídkami na dodávku ekopotravin a odmítá budovu
opustit. Po příjezdu na místo hlídka MP zjistila
mužovu totožnost. Dotyčná osoba skutečně
jevila příznaky duševního onemocnění, ale se
strážníky spolupracovala a nebyla agresivní.
Strážníkům se nakonec podařilo kontaktovat

Dne 9. 1. před polednem obdržela služebna MP
oznámení, že v samoobsluze na sídlišti Jankovice došlo k poškození zboží a ke krádeži, přičemž pachatel z místa činu uprchl. Strážníci na
místě události od personálu prodejny zjistili, že
muž vypadající jako stavební dělník zde rozbil
láhev tvrdého alkoholu a další láhev stejné lihoviny odcizil, a poté z prodejny utekl. Strážníci
spolu s vedoucí prodejny a jednou z prodavaček navštívili nedaleké staveniště, kde pachatele svědkyně identifikovala. Při následné kontrole totožnosti a lustraci se ukázalo, že se jedná
o občana Slovenské republiky a že byl za majetkovou trestnou činnost již několikrát soudně
trestán. PČR si ho vyžádala k dalšímu šetření,
proto byl strážníky převezen na OO PČR Nymburk.
Tomáš Řehák, vrchní strážnik MP

Technické služby
informují

Foto © Petr Černohous

Nymburk už několikrát soutěžil o dětské hřiště v hodnotě 1,5 mil. korun, avšak vždy skončil těsně za vítězi. O tom, zda v letošním roce
bude Nymburk úspěšný rozhodne veřejnost
svým hlasováním, které se uskuteční od 1. do
28. února 2019.
Stavět dětská hřiště s motivem oblíbené
pohádkové postavičky bude společnost Lidl
letos naposledy. Ke stávajícím 89 přidá posledních deset.
Do hlasování se můžete zapojit na webových stránkách projektu www.lidl-rakosnickova-hriste.cz nebo na Facebooku Lidl Česká
republika www.facebook.com/lidlcesko. Každý hlasující může denně odevzdat dva platné
hlasy a navíc se může zapojit i do soutěže
o ceny.
Petr Černohous

Původní budova hřbitovní správy
Foto © Petr Černohous

TS finišují se stavební úpravou spodní části
doposud nevyužité budovy, která je součástí
areálu technických služeb na adrese V Zahrádkách 1536/8 v Nymburce. Vedení města i technických služeb udělalo maximum pro to, aby
občané města mohli od února při vyřizování
citlivých záležitostí spojených s úmrtím využívat důstojné prostory.
„Využili jsme samostatný vchod do přízemí budovy, kde budou nově umístěny kanceláře hřbitovní správy. Důvodem přemístění
dosavadního zázemí hřbitovní správy z místního hřbitova byl zcela nevyhovující stav, a to
jak stavební, tak provozní. Slavnostní otevření
se plánuje po kolaudaci v průběhu února,“ vysvětlil ředitel Martin Netolický. Aktuální termín bude zveřejněn na webu města i Technických služeb města Nymburk (www.ts.nyburk.
cz). Podle ředitele technických služeb trval celý
proces dva roky. Hřbitovní správa při Technických službách města Nymburk zajišťuje pohřbívání do hrobů, ukládání uren do hrobových
míst, rozptyly a exhumace.
Martin Netolický, ředitel TS

Získá Nymburk Rákosníčkovo
hřiště?

Nové sídlo hřbitovní správy vedle budovy TS Nymburk

V Lodici se v noci
neztratíte
Technické služby města Nymburka v této ulici
a na přilehlém parkovišti zajistily nové veřejné
osvětlení.
Bylo doplněno 6 kusů veřejného osvětlení
přímo na ulici a 3 kusy osmimetrových stožárů
na parkoviště v této lokalitě. Stavební práce
začaly v říjnu loňského roku a od ledna tohoto
roku probíhá zkušební provoz.
Vyšlo se tak vstříc požadavkům občanů
této dlouhodobě opomíjené lokality. TS, pce
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Pro nás bude ovšem jedním z nejdůležitějších výročí 17. listopad 1989 (dnes Den boje za
svobodu a demokracii), kdy (již!) před 30 lety
pražští studenti navázali na odkaz Jana Opletala a manifestace v Praze, tvrdě potlačená příslušníky SNB, dala jasný vzkaz režimu: „Končíme, soudruzi!“ Vlna nadšení a obrovské touhy
po svobodě se záhy přelila do celé republiky,
a Václav Havel a celý disent měl najednou plné
ruce práce.
Je samozřejmé, že s odstupem těch 30 let
víme, co mohlo a mělo být jinak, přišlo i určité
zklamání nad vývojem některých věcí i lidí, ale
svoboda nám všem zůstala a otevřel se nám
celý svět. Važme si toho.
Rok 2019 přinese i celou řadu osobních výročí (zdroj Wikipedie): Karel Gott, Naďa Urbánková, Josef Laufer či Eva Pilarová – ti všichni
oslaví 80.
Také v Nymburce se bude letos doma i v institucích slavit. Např. nymburský basketbal
oslaví 90 let od svého založení.
Láhve šampaňského pak otevřou v mnoha
nymburských domácnostech. Z těžko pochopitelných důvodů, (které nám zakazuje zákon
ochraně osobních údajů) vám však bohužel nemůžeme prozradit, které to přesně budou. Ale
můžeme napsat, že to budou rodiny významných malířů, hudebníků, sportovců, a spisovatelů. Přejeme jim krásné oslavení jejich kulatých životních výročí!
Vážení čtenáři, toto je jen stručný náhled
do začínajícího letošního roku, ve kterém budou na konci vládnout devítky.
Šťastný a spokojený život v roce 2019 vám
všem přeje
Jiří Černý
za Společnost přátel starého Nymburka

Mezinárodní
turnaj Crystal
Bohemia Cup
2019 přivítal
budoucí hvězdy
V Nymburce uskutečnil 8. ročník mezinárodního turnaje Crystal Bohemia Cup 2019 pro
kategorii kadetů (U17). Jediným českým klubovým týmem byla domácí Basketbalová
akademie Nymburk, dále reprezentace České
republiky U17, reprezentace Slovenska U17,
reprezentace Japonska U16 a německé bundesligové týmy Brose Bamberg Youngsters
a Mitteldeutscher BC Junior Sixers. V této obrovské konkurenci dosáhl tým BA Nymburk na
skvělé 2. místo, když ve finále prohrál s celkem
Japonska. Slavnostního zakončení turnaje
a předání cen se za Město Nymburk účastnil
i starosta Tomáš Mach. Informace o výsledcích, fotografie a další najdete na stránce Basketbalové akademie Nymburk
Ladislav Sokolovský
Foto © Ladislav Sokolovský

Právě uplynulý rok 2018 s sebou přinesl celou řadu významných státních výročí. Řadu
koncových „osmiček“ zahájil rok 1918 se 100.
výročím vzniku republiky, kdy jsme si v celé
zemi připomněli nelehké založení nového evropského státu. Byly vysázeny desítky lip –
v Nymburce to bylo v Parku Dr. Antonína Brzoráda či u budovy gymnázia. Následovalo připomenutí temného roku 1938 se ztrátou Sudet a pozdější okupací republiky nacistickým
Německem. Rudý komunistický převrat v roce
1948 poznamenal zemi na desítky let. Tanky
Varšavské smlouvy udusily nadějné Pražské jaro v srpnu 1968 a zoufalá Modlitba pro
Martu nás pak provázela v naději na pád nenáviděného režimu. Všechna tato výročí, i mnohá
další toho roku, byla s plnou vážností připomenuta a okomentována ve všech médiích a na
mnoha setkáních občanů.
Vraťme se ale ke štafetě některých výročí,
kterou přebírá rok 2019.
V lednu jsme si připomněli burcující pochodeň Jana Palacha, který se zapálil 16. ledna
a zemřel 19. 1. 1969 v Praze (je to 50 let). Bohužel nebyl sám.
Nevlídná sněhová plískanice 15. 3. 1939
provázela německé vojáky, kteří zabírali zbylou část republiky, a na druhý den, 16. 3., pak
vznikl na dlouhých 6 let nechvalně známý Protektorát Čechy a Morava.
Naopak skvělý čin si vyznačíme v kalendáři
na den 20. 7. 1969, kdy poprvé v historii lidstva přistála posádka vesmírné lodi Apollo 11
na mimozemském tělese, našem souputníkovi
Měsíci. Američané byli tedy první, kteří vstoupili na Měsíc.
Světově významné datum je i 17. listopad
1869, kdy byl před 150 lety otevřen Suezský
průplav.

Foto © Ladislav Sokolovský

Štafetu kulatých výročí
přebírá rok 2019

Krajská hospodářská komora Střední Čechy si
vás dovoluje pozvat na „Veletrh učňovských
a studijních oborů - ŘEMESLA 2019“, který se
koná ve dnech 14.–16. 2. 2019 na Výstavišti
v Lysé nad Labem. Jako v předchozích ročnících je pro účastníky veletrhu připraveno zajímavé soutěžní klání a pro návštěvníky velice pestrý program, který zajistí prezentující
se střední školy. Na akci se představí střední
školy z regionů Nymburk, Mladá Boleslav, Mělník, Kolín, Praha východ a Praha. Kromě prezentace ve stáncích se školy zúčastní Soutěže
o nejlepší prezentaci školy, kterou pro ně KHK
Střední Čechy připravila. Pro tuto soutěž si každá škola připravila krátkou prezentaci, kterou přednesou studenti škol na pódiu. Kromě
této soutěže budou ve stáncích prezentovány
výrobky škol vyrobené v rámci Generační tour,
tzn. vzniklé spoluprací mezi žáky ZŠ a SŠ a vyrobené ve školních dílnách středních škol.
Kromě těchto hlavních budou mít střední
školy možnost přilákat pozornost návštěvníků
dalšími způsoby. Každá škola bude mít k dispozici svůj stánek, kde představí žákům ZŠ, jejich
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rodičům a dalším návštěvníkům akce obory,
které nabízí. Gastronomické školy si připraví
ochutnávky svých výrobků, v dalších stáncích
budou mít návštěvníci možnost zkrášlit se, či
ostříhat, popř. vyrobit si drobný dárek. Program nabízí také seznámení žáků ZŠ, SŠ a jejich rodičů s nabídkou některých firem z okolí,
které chtějí motivovat žáky k výběru studijního
oboru a mohou nabídnout absolventům práci
v jejich firmě. Pro žáky ZŠ je připravena zajímavá soutěž, která jim pomůže získat víc informací o jednotlivých vystavujících školách
a pobavit se. Prezentace škol budou ve dnech
14. a 15. 2. 2019 doplněny zajímavým doprovodným programem – módní přehlídkou, pohádkou apod.
Zahájení akce bude dne 14. 2. 2019 v 10:00
hodin, v dalších dnech je program zahájen již v 09:00 hodin. Další informace www.
khkstrednicechy.cz
Vladislava Šizlingová

Foto © Ladislav Sokolovský

Střední školy se budou prezentovat
na veletrhu vzdělávání – Řemesla 2019

ŠKOLSTVÍ

slonů, orangutanů a dalších zvířat ze sumaterské džungle, ale do budoucna i třeba záběry
afrických goril a dalších vzácných a unikátních
živočichů. A co je bonusem? Tohle vše v jejich
přirozeném prostředí, s přirozeným chováním
a bez zásahu do jejich životů.
Díky všem, kteří se na tom se mnou podíleli. Pokud by vás zajímaly podrobnosti o našich (nejen) školních projektech, nebojte se mě
kontaktovat. Na naše úspěchy se dá skoro šáhnout. Nejen, že jsem českou rezervaci osobně
navštívil sám, ale do sumaterské džungle už se
vypravila jako dobrovolnice i naše bývalá studentka Markéta. Je super, že projekty pomáhají nejen ochraně přírody, ale i osobnímu rozvoji našich žáků. Možná tím tak trochu měníme
životy.
Marek Velechovský, ZŠ Tyršova
Foto © Marek Velechovský

Základní škola Nymburk Tyršova je známa
dlouhodobou spoluprací na různých projektech ochrany přírody. A to nejen v Nymburce
(úklid Nymburka, podpora třídění odpadu, akce
proti cirkusům atd.), ale také na mezinárodní
úrovni.
Mnoho let podporujeme rozšiřování české
rezervace v Indonésii a také protipytlácké aktivity. Ze společných sbírek jsme pomohli vybavit školáky na Sumatře (jejich vzděláváním
pomáháme ochraně přírody nejvíc) či nákup
školní fotopasti. S tou jsme, jako vůbec první
škola v projektu Green Life, získali unikátní
záběry divokého sumaterského tygra - jedné
z nejohroženějších šelem a zvířat na planetě
vůbec. Odhady jejich počtů hovoří o pouhých
pár stovkách kusů.
Posledním projektem, který jsem pomohl
se svými žáky z páté třídy dotáhnout do zdárného konce, je nákup další fotopasti. Jenže
s tou naše škola získá pohled na další kontinent
- do deštných pralesů centrální Afriky. Díky zařazení organizace Green Life, s jejich projektem
Nejbohatší ekosystémy planety Země, do mezinárodní federace profesionálních ochránců
přírody (International Ranger Federation) se
otevřely dveře právě tam. Takže Tyršovka má
šanci nejen na další snímky tygrů, medvědů,

Foto © Marek Velechovský

Tyršovka bude mít své oko
v Africe

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, NYMBURK, 2. května 968
tel: 325 514 671, e-mail: ddm@ddm-nymburk.cz, http://www.ddm-nymburk.cz
příspěvková organizace

Zápisy do
základních
škol
Zápisy do 1. tříd na školní rok 2019/2020 se
budou konat na všech nymburských základních školách v pondělí 8. dubna od 14 do 18
hodin. Náhradní termín zápisu v případě nemoci dítěte bude pouze po předchozí telefonické domluvě s ředitelkou/ředitelem vybrané
základní školy.
Rodiče nebo jiní zákonní zástupci přijdou
s dítětem do své spádové školy (dle adresy bydliště, dostupné v obecně závazné vyhlášce
č. 1/2017 stanovující školské obvody nymburských základních škol, dostupné na webových
stránkách města Nymburk) a přinesou s sebou
svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. V případě cizinců je nutné přinést potvrzení o povolení k pobytu.
Zápis je určen pro děti narozené od 1. 9.
2012 do 31. 8. 2013 (pro děti, které k 31. 8. letošního roku dovrší šest let věku) a pro děti po
odkladu povinné školní docházky.
K zápisu se dostaví rodiče nebo jiní zákonní zástupci i s dětmi, u nichž bude žádáno
o odklad povinné školní docházky, a přinesou
s sebou doporučení školského poradenského
zařízení.
Jana Remešová

Město řešilo
během Vánoc
havárii topení na
ZŠ Komenského
Velké poděkování patří firmě Instalatérské potřeby Šátek CZ s. r. o., která zajistila opravu topení během vánočních svátků a podařilo se jí
splnit požadavek vedení města, aby nedošlo
k původně plánovanému 2týdennímu uzavření
školy v měsíci lednu. Žáci se tak mohli hned po
zimních prázdninách vrátit zpět do školy.
Havárii topení v objektu ZŠ Komenského
bylo potřeba řešit vykopáním části podlahy
v suterénu objektu a výměnou stávajících zkorodovaných rozvodů topení.
Petr Černohous

MŠ Růženka se
opět otevřela
dětem
Kdy: 18.2.–22.2.2019

Program: výlety, tvořivé činnosti, hry.
Určeno: dětem od 7 let do 15let.
Cena: 1000,- Kč / TÝDEN
(doprava, vstupné, pojištění, pedagogický dozor)

Přihlášky na webových stránkách,
platba do 13. 2. 2019 na účet DDM Nymburk.

Oprava havárie plynového kotle v MŠ Růženka si vyžádala její uzavření. Naštěstí na
pouhé 2 dny, kdy se díky úsilí zaměstnanců
školky, města a dodavatele povedlo havárii vyřešit. Jednalo se o kompletní výměnu
plynového kotle, zajištění potřebných zkoušek a revizí. Vše se stihlo a děti se v pondělí
7. ledna opět mohly vrátit do své školky. Město
Nymburk tímto děkuje všem, kdo se na řešení
podíleli.			
Petr Černohous
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Obce jsou za třídění odměňovány od obalové
společnosti Eko-kom, autorizované státem. To
jim o něco zlevňuje náklady na odpad. Čím víc
vytřídí, tím víc dostanou. Tedy pokud budou
obyvatelé města více třídit, dostane město
více odměn a občanům se zlevní poplatek za
odpady.

Foto © EKO KOM

I když v ČR každý platíme za popelnice v průměru pětistovku ročně, nestačí to. Obce přidávají další zhruba pětistovku a odstranění odpadu zaplatí svozovým firmám, které pak vozí
směsný odpad na skládky, do spaloven ten vytříděný na dotřiďovací linky. Tam z tříděného
odpadu udělají dostatečně čistou surovinu,
kterou prodají na trhu papírnám, sklárnám
a recyklátorům plastů. Obce, které na to mají
kapacitu a vůli, chtějí vydělávat na tříděném
odpadu samy. Ty menší se dokážou domluvit
na prodeji konkrétních surovin přímo recyklátorům, ty větší mají vlastní svozové firmy
(technické služby) a dotřidovací linky.

Foto © EKO KOM

Snižuje třídění váš
poplatek za odpady?

A protože výhledově se má třídění více než
zdvojnásobit a skládkovací poplatek podražit,
bude muset každé město rozmístit více barevných kontejnerů a nastavit odpadové hospodářství tak, aby zaplatily co nejméně.
red, mžp

Foto © Petr Černohous

Jak je to s poplatky za odpady
v Nymburce?

Foto © EKO KOM

V Nymburce platí poplatek za komunální odpad každá fyzická osoba ve věku 7-69 let, která
má v obci trvalý pobyt, a cizinec, který má povolen trvalý pobyt, přechodný pobyt delší než
90 dnů nebo pobývá přechodně déle než 3 měsíce v Nymburce.
Poplatek za komunální odpad pro rok 2019
zůstává beze změn, tedy na částce 660 Kč.
Dále pro děti do 6 let a seniory nad 70 let je
poplatek stanoven se slevou, na 500 Kč ročně.
Úplně osvobozeni od poplatku jsou občané nad
90 let včetně. Vlastník stavby určené k individuální rekreaci s trvalým pobytem v Nymburce
platí 380 Kč.

Kolik papíru a skla vytřídíme
v Nymburce
• V Nymburce máme celkem 80 kontejnerů na papír. Celkově se nám v minulém roce podařilo
vytřídit 186 tun papíru, což znamená, že jsme dokázali naplnit plných 4 318 modrých kontejnerů.
Kdybychom všechny tyto kontejnery vyskládali vedle sebe, utvořily by řadu dlouhou téměř 6 km.

Foto © EKO KOM

• V Nymburce máme 52 kontejnerů na sklo.  Za minulý rok jsme celkově vytřídili 133 tun skla,
což znamená, že jsme dokázali naplnit 1 062 nádob na sklo.

Kolik plastu a nápojových kartonů
vytřídíme v Nymburce
• V Nymburce máme celkem 95 kontejnerů na plast. Celkově se nám v minulém roce podařilo
vytřídit 151 tun plastu, což znamená, že jsme dokázali naplnit plných 6 056 žlutých kontejnerů.
Kdybychom všechny tyto kontejnery vyskládali vedle sebe, utvořily by řadu dlouhou 8,5 km.
• Nápojový karton, tzv. TetraPak, se v Nymburce vhazuje do žlutého kontejneru na plast. Na dotřiďovací lince se pak nápojové kartony z plastu vytřídí a pošlou dále k recyklaci.
Připravil Petr Černohous ve spolupráci s Odborem SMM a TS Nymburk
Zdroj dat: TS Nymburk, Ministerstvo životního prostředí, EKO KOM, MěÚ Nymburk
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Dvě osmičky Ludvíka Vantocha
V záplavě významných státních výročí roku
2018 zůstalo stranou jedno nymburské. Psal
se rok 1878, když podnikatel Ludvík Wantoch
(tehdy se ještě psal s „W“) založil v Nymburce
firmu „Griotte.“ Do města přišel s rodiči v roce
1869, když mu bylo 13 let. Své první likéry vyráběl dle vlastní receptury doma v kuchyni
a rozvážel je na vozíku taženém psem, později
už koňským spřežením. V začátcích podnikání
byl jeho partnerem bratr Gustav, který se ale
brzy osamostatnil a vlastní továrnu si postavil
v Lysé nad Labem.
Nymburský Vantoch (to už se, i kvůli odlišení firem, psal s jedním „V“) měl se svými
likéry velký úspěch. To ho vedlo k postavení
první části velké továrny s lihovarem a rodinné
vily v roce 1911, západně od trati Nymburk –
Poříčany. Továrna nesla název „Podniky Griotte
Lud. Vantocha, a. s., Nymburk.“ V té době zaměstnávala až 200 lidí. Další část továrny
vznikla v roce 1918, po konci I. světové války.
Firma v té době exportovala do celé Evropy
(později i do Ameriky). Především její griotka
(též ovšem brandy, rum, curacao a další speciality) byla zcela vyhlášená. Poválečná konjunktura ale dlouho netrvala a přišly finanční
problémy spolu s velkými úvěry na podnikání. V této těžké době Ludvík Vantoch umírá

15. ledna 1928 (to je ta druhá osmička v životě podnikatele) ve věku 72 let. Vdova Kamila,
druhá žena Ludvíka Vantocha, se rozhodla zadluženou továrnu prodat a nabídla ji bratrovi
svého muže – Gustavovi z Lysé nad Labem.
Obchod se nakonec uskutečnil a jak správně
napsal historik Rudolf Píša - „Wantoch kupuje
Vantocha.“
Bohužel mnoho času na plný rozvoj podniku nebylo – těžká mračna se v 30. letech 20.
století začala stahovat nad Evropou a nad židovským národem obzvlášť. A tak po několika
letech 2. světové války postupně zmizeli Vantochové i Wantochové v nacistických koncentračních táborech, továrna fungovala dále pod
nucenou správou.
Z rodiny Wantochů se zachránili jen sourozenci Milena a Hanuš (vnuci Gustava Wantocha - válku aktivně přečkali v Anglii). Hanuš po
skončení II. světové války krátce vedl podnik.
Naděje na další podnikání vzal vývoj v únoru
1948. Hanuš prchl na Západ a v Kanadě pak
založil textilní firmu Weltex Canada Inc. a své
jméno si změnil na Van Toch (jeho život je ohraničen daty 1918 – 2005). Znárodněný podnik
přešel v roce 1952 pod Středočeskou Frutu n.p.
a byl zcela změněn sortiment výrobků.
Přeskočíme pár desítek let dobrého provozu nymburské Fruty, jejíž sterilované okurky

byly stejně vyhlášené jako ty znojemské. V roce
1993 byl podnik zprivatizován a vznikla firma
ZELKO, která dokázala tvrdé konkurenci vzdorovat jen 7 let a v roce 2010 ukončila výrobu.
Zmizely ženy v bílých pláštích, utichl ruch
na nádvoří, ředitelna osiřela. A tak dnes už jen
opuštěné budovy, ze kterých dávno vyvanula
vůně griotky, ale i láku z lahodných okurek,
připomínají dávnou slávu nymburské rodinné
firmy.
Město si Ludvíka Vantocha připomnělo
8. 3. 2016, tedy v den jeho 160. výročí narození
(8. 3. 1856 v Hroubovicích u Chrudimi). Uspořádalo exkurzi bývalých zaměstnanců Fruty
do továrny (kalíšek griotky nechyběl) a položilo věnec k nově označenému hrobu č. 121/VS
rodiny Donátových (byli příbuzní) s urnou továrníka Vantocha. Poloha hrobu je vyznačena
na Orientačním plánu městského hřbitova
v Nymburce s umístěním hrobů významných
osobností pod č. 29.
Ludvík Vantoch (mimo jiné velký mecenáš)
byl bezesporu nejúspěšnějším a největším
nymburským podnikatelem a jeho památku si
rozhodně stojí za to připomenout.
Jiří Černý
za Společnost přátel starého Nymburka

INZERCE

Boutique ANDRE
KDE NÁS NAJDETE ?

Nejsme při hlavních cestách, najdete nás v uličce, kde je park pro děti,
krásná bílá věž vodárny, 2. ulice vlevo od hlavní cesty k nádraží.

Prodej
stavebních
pozemků

Jízdecká 110, Nymburk
Otevírací doba: pondělí - pátek 10.00 -13.30 14.00-16.30
Přijďte si nakoupit:

Kouty u Poděbrad

Přijímáme platební karty

od 750 m2 do 2 100 m2

hezké nové módní oblečení pro každou ženu i dívku
kontakt: Renata Dejmková
IČ: 73772542
e-mail: renata.dejmkova@seznam.cz
mobil: +420 776 312 773
web: www.andre723.webnode.cz
facebook: Boutique Andre

Těšíme se na vaši návštěvu !

+420 720 034 158

Řádková inzerce
– Kácení a řez rizikových stromů stromolezeckou
technikou. Tel: 606 527 091
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MISTNÍ AKČNÍ PLÁN

Ověřte si, co čtete

Ta se uskutečnila 8. ledna 2019 tradičně na
Malé scéně Hálkova městského divadla.
Téma jedné z aktivit, které se konají v rámci
Místního akčního plánu vzdělávání II (MAP II)
na Nymbursku, znělo „Jak učit děti porozumět
zprávám v médiích a jak je učit pracovat s informacemi“ a podle nabitého sálu se ukázalo
být trefou do černého. Potvrdilo se, že pohled
pod pokličku současného, bez přehánění ďábelského mediálního kotle zajímá mnoho z nás
a nabídka možnosti poslechnout si renomovanou žurnalistickou autoritu byla na místě.
O novinářských kvalitách Petry Procházkové není pochyb, vždyť jsou podloženy jejím
dlouholetým působením v Rusku, na Ukrajině,
v Čečensku, v Afghánistánu a řadě dalších nestabilních míst světa, často uprostřed válečného dění, o němž podávala unikátní svědectví nejen českým médiím, ale spolupracovala
s řadou předních světových zpravodajských
agentur. V usměvavé, křehce působící ženě by
málokdo tušil osobnost, která prošla tolikerým
peklem a viděla tolik lidského utrpení. Svůj životní příběh, který by mimochodem vydal na
několikadílný román, však dokázala předat
účastníkům kavárny s notnou dávkou nadhledu
a humoru, takže bylo možné jej nejen unést,
ale dokonce se přitom bavit. V úvodu svého
vystoupení novinářka nejprve napjala rám, do
něhož postupně zavěšovala jednotlivé obrazy
vypovídající o novinářské etice, o žurnalistických praktikách dnešní doby, a hlavně doporučení či rady čtenáři, jak se má orientovat v informačním hurikánu dnešní doby. Zapsat si za
uši stálo všechny, počínaje tou první, zmíněnou
v názvu tohoto článku. Kdybychom se je pokusili shrnout, řekli bychom, že si při vstřebávání
informací musíme zachovat zdravý selský rozum, a hlavně si musíme informace ověřovat,
nejlépe ze dvou nezávislých zdrojů.
Ne vždy se v inspirativní kavárně rozeběhne
diskuse dříve, než jsou účastníci v závěru vyzváni
k dotazům. V případě vystoupení Petry Procházkové se živě diskutovalo po celou dobu, emoční
křivka v sále místy dokonce stoupala nad přiměřenou hranici. Nicméně i to byl důkaz, jak moc byli
posluchači tématem zasaženi.
Inspirativní kavárny mají díky šikovně voleným tématům a atraktivním hostům evidentně stále větší kredit u (nejen) nymburské
veřejnosti. I do budoucna se můžeme těšit na
zajímavá setkání, stačí si jen poznamenat do
diáře první úterý v měsíci. Příští kavárna se
však bude konat výjimečně až 12. února 2019.
Povídat si o důvěře v „digiděti“ přijede Jan
Kršňák, odborník na technologie a jejich vliv
na člověka. Pokud vás zajímají další aktivity
MAP II na Nymbursku, podívejte se na
www.vzdelavani-spolecne.cz.
Ivana Šmejdová
Koordinátor MAP II na Nymbursku

strana 10

Foto © Marek Velechovský

To bylo doporučení,
jímž uvedla elitní
válečná novinářka Petra
Procházková letošní
první Inspirativní
kavárnu

Zveme Vás a Vaše blízké na další setkání z cyklu

Inspirativních kaváren
aneb o vzdělávání s předními českými osobnostmi a odborníky
Tentokrát se můžete těšit na inspirativní diskusi s

Janem KRŠŇÁKEM
na téma: O důvěře v digiděti
Aneb o výchově dětí vyrůstajících v digitální krajině. Jaký vliv má
zacházení s technologiemi na zdravý vývoj? A jak to vnímají
samotné děti? Co se v nich odehrává? A diskuse také o tom, co se
odehrává v rodičích!
Kde:
Kdy:

Malá scéna Hálkova městského divadla v Nymburce
v úterý 12. února 2019 od 17:00 do 19:00 hodin.
JAN KRŠŇÁK, zklidňovatel digidětí a digirodičů
Jan strávil dětství před televizí a na počítači. Od té doby se
odborně věnuje technologiím a jejich vlivu na člověka,
inovativnímu vzdělávání a intuitivní pedagogice. Je zakladatelem
webu digideti.cz.

Akce se realizuje pod hlavičkou vzdělávacího projektu MAP II na Nymbursku a je pro
všechny účastníky ZDARMA!

KULTURA

Další akce z Nymburka
pá 15. / 20 hodin / 200 Kč předprodej, 240 Kč na
místě / Dělnický dům

MEGASCANDÁLNÍ KABARETNÍ SHOW

První a jediná exkluzivní kabaretní show tohoto
formátu v České republice. Jedinečná celovečerní travesti show plná českých i světových
hvězd hudebního nebe, okázalých luxusních
kostýmů, make-upu a precizního stylingu. Vystoupení divas SCANDALLADIES BRNO.
út 12. / 15–18 hodin / 80 Kč člen CPV, 100 Kč nečlen / Centrum pro všechny (vila Tortuga)

KARNEVALOVÁ PÁRTY

Tématicky laděné odpoledne plné naučně-zábavných a výtvarných stanovišť. Více informací: www.centrumprovsechny.cz (sekce kalendář akcí).
st 20. – ne 24. / 17 hodin / Centrum pro všechny

VÍKEND NAPLNO

Integrační pobytový víkend: výtvarky, procházky, zábava s kamarády a tajná překvapení
pro všechny. Přihlášky nutné předem. Více informací: www.centrumprovsechny.cz (sekce
kalendář akcí).

pá 15. 2. / 19 hodin / Obecní dům /

TŘEŠNIČKOVÝ BÁL

so 2. 3. / 20 hodin / Obecní dům /

AKCE KONANÉ V KAVÁRNĚ
U STREJČKA

so 9. 3. / 20 hodin / 150 Kč / Dělnický dům /

Předprodej vstupenek pouze přes Centrum pro
Všechny (vila Tortuga).

PLES ČAJOVNY

Více informací naleznete na facebookových
stránkách U Strejčka.

Plesová sezóna
2019

pá 15. 3. / 20 hodin / Obecní dům /

SPOLEČENSKÝ PLES MĚST A OBCÍ
NYMBURSKÉHO REGIONU

Předprodej vstupenek v Turistickém informačním centru Nymburk v průběhu měsíce února.
so 23. 3. / 19.30 hodin / 400 Kč / Obecní dům /

ZAHRADNICKÝ PLES

ÚNOR

so 2. 2. / 19.30 hodin / 400 Kč / Obecní dům

PIVOVARSKÝ PLES

Předprodej vstupenek pouze v Pivovaru
Nymburk.

DISCOTEQUE

so 9. 2. / 20 hodin / Obecní dům /

ne 24. / 10–17 hodin / 200 Kč člen CPV, 300 Kč
nečlen / Centrum pro všechny (vila Tortuga)

K tanci a poslechu zahraje kapela Eso Kolín.
Předprodej vstupenek v Turistickém informačím centru Nymburk.

ARTÍKŮV DEN

SPOLEČENSKÝ VEČER CENTRA PRO
VŠECHNY

Předprodej vstupenek pouze v Čajovně Na
Valech.

pá 22. / 19–22 hodin / 70 Kč / Transsibiřská magistrála – cestovatelský stand-up.
so 23. / 21–23 hodin / Koncert kapely Huafi

pá 22. / 20 hodin / 50 Kč / Dělnický dům

Diskotéka DJ Seven KJ (sound - light - laser).

BŘEZEN

Celodenní aktivity a arteterapeutické činnosti
pro děti s postižením i bez.
Přihlášky nutné předem. Více informací: www.
centrumprovsechny.cz (sekce
kalendář akcí).

RYBÁŘSKÝ PLES

Hlavním hostem večera bude zpěvačka a herečka Monika Absolonová. Předprodej vstupenek pouze v květinovém ateliéru Jan Janek
(Zbožská 426, Nymburk, vedle plaveckého
bazénu).
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!
Podrobné informace k plesům naleznete v kalendáriu akcí na webu města v sekci Kultura
a sport a také v aktualitách na úvodní straně
webu Turistického informačního centra
Nymburk.

Vlastivědné muzeum Nymburk Klub
důchodců
pá 1. 2. – ne 30. 6. / otevřeno denně mimo pondělí 9–17 hodin

Z dějin železnice v Nymburce
Výstava nahradí zrušenou expozici v budově
bývalé synagogy a více se v ní zaměříme na
vliv železnice, na život obyvatelstva a vývoj

městské zástavby. Od příjezdu prvního vlaku
v roce 1870, kdy se ospalé zemědělské městečko změnilo na dynamicky se rozvíjející
město s rychle rostoucím počtem populace,
přes vznik topírny, dílny a železničářské kolonie, až k proměně z parního na elektrický
provoz.

4. 2. po

VOLNÁ ZÁBAVA

6. 2. st

PROGNÓZA ROKU 2019

začátek 13.45 hod.
11. 2. po

VOLNÁ ZÁBAVA

SOUTĚŽ

13. 2. st

Poznáte místo, odkud je fotografie reliéfu ?

18. 2. po

Výhru získá ten, kdo zašle do 14. 2. 2019 poštou (lze odevzdat i na podatelně MěÚ Nymburk) nebo e-mailem správné místo z historické fotografie. Nezapomeňte na kontaktní údaje
(včetně telefonního čísla). Tři správné odpovědi
vylosuje redakční rada.
Adresa redakce: náměstí Přemyslovců 163,
288 28 Nymburk
e-mail: petr.cernohous@meu-nbk.cz
předmět: „Fotosoutěž – ÚNOR“

Výherci z předchozího čísla:

Kateřina Štellová, Libuše Zálabová
a Tomáš Krajíček.
Správné řešení (leden): Reliéf je v ulici
Boleslavská třída, dům č.p. 698.

VOLNÁ ZÁBAVA

Foto © Honza Řehounek

Zkuste to s naší soutěží

ZAJÍMAVOSTI O KNIZE NYMBURK
- KRÁLOVSKÉ MĚSTO NA LABI
20. 2. st

ZAPOMENUTÁ ŘEMESLA

25. 2. po

VOLNÁ ZÁBAVA

27. 2. st

VOLNÁ ZÁBAVA

Změna programu vyhrazena.
Začátky přednášek ve 13.45 hodin.
Pravidelná cvičení v pondělí a středu od 13.00
do 13.30 hodin.
Veškeré informace o akcích najdete ve vývěsní
skříňce klubu.
V případě nepříznivého počasí jsou možné
změny.
Výbor Klubu důchodců
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KNIHOVNA

Foto © archiv Aleny Suchánkové

u nás vytvářejí. Seznámíte s možnostmi využití permakultury ve vašem životě. Během akce
proběhne také slavnostní křest limitované semenářské edice - 24 balíčků semínek dýně
Františky Jirousové s doprovodným textem
spisovatelky

VÝSTAVA
1. 2. pá – 28. 2. čt

MAREK KREJČÍK
NA KOLE PŘES POLE – OD VSI KE VSI

Obrazy a jiné práce

1. 2. pá / 17 hodin / zdarma

VERNISÁŽ – VYSTOUPÍ VLASTOVÉ
HORYNOVI

KNIHOVNA DĚTEM
11. 2. po – 14. 2. čt

DÁREK Z LÁSKY – VALENTÝNSKÉ
TVOŘENÍ

PŘEDNÁŠKY
6. 2. st / 19 hodin / vstupné dobrovolné

AUTORSKÉ ČTENÍ JAROSLAVA RUDIŠE
Z JEHO NOVÉHO ROMÁNU ČESKÝ RÁJ

Parta chlapů se pravidelně schází ve staré
sauně za městem. Potí
svoje těla i duše. Nemají
jména, jen staré indiánské přezdívky. Tady je nikdo neruší, tady se cítí
svobodní a mohou být
těmi, kým doopravdy
jsou. Jejich sebestředný
svět rámují tragikomické
vzpomínky na minulost i nejistota z vlastní
budoucnosti. Radost a smutek mezi kapkami
vody. Novela o současných mužích, jejichž
touhy a sny se soustředí na tajemný svět za vysokou zdí, který možná obývají ženy… Na místě
bude možné koupit knihu a nechat si ji od autora podepsat.
14. 2. čt / 17 hodin / vstupné 30 Kč

Z GRÓNSKA AŽ DO NYMBURKA
ALENA A JAROSLAV KLEMPÍŘOVI

Foto © archiv manželů Klempířových

Klempířovi jsou pokládáni za největší znalce
Grónska. Grónsko se
manželům Aleně a Jaroslavu Klempířovým
stalo druhým domovem. Po dobu svých
pracovních
pobytů
v Grónsku viděli krásu
přírody, polární den
i kouzlo polární noci.
Poznali život Gróňanů
a toto poznání jim nadobro změnilo pohled
na život. Na základě jejich dlouholetých zkušeností přibližují drsnou, ale fascinující krásu
polární přírody a hlavně zajímavým způsobem
nahlížejí do života a kultury Grónska. Přednáška se uskuteční pod záštitou Velvyslanectví Dánského království v České republice.
19. 2. út / 18 hodin / vstupné 30 Kč

ŽIVOT S PERMAKULTUROU

Alena Suchánková, diplomovaná permakulturní
designérka
Přednáška, která proběhne v době únorového
úplňku, vám představí základní pojmy permakultury, její vývoj, podobu v našich klimatických a kulturních podmínkách a lidi, kteří ji
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Každý den od 11. do 14. února během otevírací
doby si můžete přijít do knihovny vyrobit valentýnské překvapení pro toho, na kom vám
záleží.
28. 2. čt / 8.15 a 9.30 hodin / vstupné 20 Kč

AUTORSKÉ ČTENÍ LUBOŠE PAVLA

Luboš Pavel se věnuje tvorbě pro děti
i dospělé. Vystudoval
DAMU, katedru autorské tvorby. Jeho
zhruba
hodinový
program není pouhé
čtení z knih nebo vyprávění o spisovatelské práci, ale obsahuje i divadelní prvky, interakci s dětmi a několik písniček. Prezentace
tří dětských knížek pro děti prvního stupně
(O Šídlovi a Teplomilovi, O Kuliferdovi, Poplach
v slepičím rajónu) a další zajímavosti ze života
spisovatele.

Virtuální
univerzita třetího
věku

6. Kilián Ignác Dientzenhofer a bravurní variace pozdního baroka

Lekce

1. lekce
2. lekce
3. lekce
4. lekce
5. lekce
6. lekce

Datum

30. 1. 2019
13. 2. 2019
27. 2. 2019
13. 3. 2019
27. 3. 2019
10. 4. 2019

I. Skupina vždy od 8.30 do 9.45
II. Skupina vždy od 10.00 do 11.15
Zúčastnit se mohou posluchači se statutem důchodce, invalidní důchodci bez rozdílu
věku, osoby kategorie 50+ (v době studia nezaměstnaní). Povinností studenta je uhrazení
studijního poplatku 300,- Kč, min. 80% účast
na společné výuce (6 lekcí vždy 1x za 14 dní),
vypracování testu za každou z videopřednášek a závěrečného testu. Upozornění: pro studium se předpokládá využití PC nebo notebooku. Více informací na webových stránkách
https://e-senior.czu.cz a studovně Městské
knihovny v Nymburce (1. patro).

POBOČKA
V listopadu jsme otevřeli pobočku na sídlišti. Pobočka je umístěna v suterénu polikliniky (Okružní 2160, Nymburk) naproti bufetu
a bude otevřena každé úterý a čtvrtek. Průkazku z hlavní knihovny v Palackého třídě můžete použít i zde.
Otvírací doba pobočky
Út 8–12		
13–17
Čt 8–12		
13–17

AKCE NA POBOČCE
12. 2. út

DÁREK Z LÁSKY – VALENTÝNSKÉ
TVOŘENÍ

V úterý 12. února během otevírací doby si můžete přijít do knihovny vyrobit valentýnské překvapení pro toho, na kom vám záleží.
Foto © archiv knihovny

Městská
knihovna
Nymburk

BAROKNÍ ARCHITEKTURA
V ČECHÁCH

Od ledna začíná další semestr VU3V. Vedoucím lektorem videopřednášek je doc. Mgr.
Martin Pavlíček, Ph.D. Přednášky představují
nejvýznamnější osobnosti barokní architektury, jejichž realizace si můžeme prohlédnout
v Čechách. Po úvodním představení barokního
slohu, jeho stylů a nejznámějších zástupců
se budou přednášky postupně věnovat dílům
Carla Luraga, Jeana Baptisty Matheye, Jana
Blažeje – Santiniho a Kryštofa a Kiliána Ignáce
Dientzenhoferových.
1. Barokní architektura 17. a 18. století v Čechách: vývoj, osobnosti, styly
2. Carlo Lurago a přísný styl raného baroka
3. Jean Baptiste Mathey a římský barokní
klasicismus
4. Kryštof Dientzenhofer a skupina radikálních staveb kolem r. 1700
5. Jan Blažej Santini-Aichel a fenomén barokní gotiky

14. 2. čt / od 14 hodin / zdarma

AUTORSKÉ ČTENÍ JANA ŘEHOUNKA

Setkání, beseda a autogramiáda známého
nymburského autora Jana Řehounka. Povídání
o jeho tvorbě a čtení z jeho děl.
ÚNOROVÁ SOBOTA, KDY MÁME PRO VÁS
OTEVŘENO, JE 2. 2. OD 9 DO 11 HODIN

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.

NYMBURSKÉ KULTURNÍ CENTRUM

Foto © archiv NKC

Nymburské kino nestojí na místě!

NKC
přehled akcí
5. 2. / út / 14–17 hodin/ Obecní dům / 40Kč

ČAS NA ČAJ

Setkání nejen pro seniory ve velkém sále Obecního domu, kde k tanci a poslechu zahraje kapela Desect.
5. 3. / út / 14–17 hodin/ Obecní dům / 40Kč

ČAS NA ČAJ

Po přechodu na digitální kino v roce 2012 se
největší změny odehrály v posledních dvou letech v prostoru foyer. Předsálí kina už nepřipomíná vizuál omšelých nádraží, ale žije po svém.
Velkou zásluhu na tom má nově otevřený bar
Kino Káva, který nabízí stylové občerstvení.
Foyer dostalo v posledních dvou letech zcela
nový vizuál, který ladí s retro stylem nymburského kina. „Žije po svém“ také znamená zcela
nové využití foyeru – proběhla zde řada akcí,
od autorských a scénických čtení, přes výstavy, diskusní pořady a projekce, až po tvůrčí
dílny pro děti. Sledujete-li život kina na jeho
facebookové stránce, víte sami, že se snažíme udělat kino pestré a zajímavé tak, aby si
na své přišly všechny věkové kategorie diváků
a posluchačů.
V roce 2018 jsme si vyzkoušeli několik
zcela nových typů kulturních pořadů – v prostoru pod jasanem vyrostla letní scéna, jejímž
vrcholem byl koncert Spirituál Kvintetu, ve foyeru jsme začali pravidelně spolupracovat s Lukášem Hejlíkem a s jeho projektem Listování,
za zmínku stojí i úspěšná spolupráce s Alenou
a Martinem Vandasovými, kteří do nymburského kina přinášejí kvalitní současnou animovanou tvorbu. Loňskou třešničkou byla výstava originálních loutek a dekorací z filmové
trilogie Fimfárum Jana Wericha. Oblíbená je
i akce PechaKucha Night, na níž spolupracujeme s nymburskými skauty, a která nymburskému publiku představuje zajímavé a tvůrčí
osobnosti. Novinkou bylo zapojení nymburského kina do filmového festivalu o lidských
právech Jeden svět.
Kino se stále vyvíjí, v roce 2018 jsme zprovoznili možnost on-line prodeje vstupenek, sál
kina dostal novou oponu, foyer nové reproduktory a mikrofony pro pořady, začala fungovat
šatna, která bude do budoucna v provozu na
vybraných akcích. Kino rovněž (alespoň částečně) fungovalo v průběhu letní dovolené NKC
a mezi vánočními svátky. A výsledky? V roce
2018 kino navštívilo 11 882 diváků. V tomto
čísle jsou započítány pouze pořady, na které
se vybíralo vstupné. Chybí tak stovky diváků,
kteří kino navštívili například na akce Radnice
dětem a Radnice seniorům, na menší akce ve

foyeru či před kinem bez vstupného, dále v počtu není zahrnuto 1 650 převážně dětských diváků, kteří kino navštívili v rámci akcí, které
nebyly pořádány NKC. Celkem lze odhadnout,
že nymburské kino ročně obslouží cca 15 000
návštěvníků.
Nymburské kino tedy nestojí na místě.
A ani do budoucna nechce stát. V nejbližších týdnech dostane sál kina nové osvětlení, s městem řešíme zateplení části budovy
pod promítací kabinou, drobnější investice na
opravy některých částí střechy, a hlavně se
snažíme řešit největší slabinu nymburského
kina, kterou jsou nevyhovující koženkové sedačky. Snad nic nezakřiknu, když prozradím, že
v letošním roce by mohla být zpracována projektová dokumentace jejich výměny.
Vážení čtenáři, budeme moc rádi, když si
do našeho kina naleznete cestu, ať už na film,
či na jinou kulturní akci, nebo jen na posezení
u baru či v létě před kinem. Moc rád bych poděkoval těm z vás, kteří si tuto cestu již našli
a pravidelně ji využívají. Nymburské kulturní
centrum a Kino Káva vás srdečně zvou. Vše
podstatné naleznete na www.nkc-nymburk.cz
Foto © archiv NKC

Nymburské kino Sokol
prochází v posledních
letech proměnami, které
nemají v jeho novodobé
historii obdobu

Setkání nejen pro seniory ve velkém sále Obecního domu, kde k tanci a poslechu zahraje Color Club - Josef Šrám.
Více informací naleznete na stránkách NKC:
www.nkc-nymburk.cz

PŘIPRAVUJEME:
15. března

LADISLAV ZIBURA: PRÁZDNINY
V EVROPĚ

23. března

POHÁDKY A MALÉHRY, PRO DĚTI OD
DIVADLA MALÉHRY

3. – 6. dubna

FESTIVAL DOKUMENTÁRNÍCH FILMŮ
JEDEN SVĚT

6. dubna

PECHAKUCHA NIGHT VOL. VI.

13.dubna

VELIKONOČNÍ JARMARK

27. dubna

ZKRÁTKA ANIMACE, FESTIVAL
KRÁTKÝCH ANIMOVANÝCH FILMŮ

či na www.facebook.com/kinosokolnymburk
a www.facebook.com/KinoKavaNymburk.
Lukáš Kadava

25.dubna

TVOŘÍLKOV, DÍLNIČKY PRO DĚTI
S JARNÍ TÉMATIKOU
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KINO

Kino Sokol
Nymburk
Únor 2019
pá 1. / 19 hodin / 130 Kč

ŽENY V BĚHU

Zlata Adamovská prožila s manželem báječný
život a je pevně rozhodnutá splnit i jeho poslední přání – zaběhnout maraton! Emancipovaná a rázná matka tří dcer v tom nevidí žádný
problém. Ale tak jednoduché to určitě nebude!
ČR / komedie / 90 min. / české znění / do 12 let
nevhodný
so 2. / 18 hodin / 120 Kč / Podvečerní rodinné

PSÍ DOMOV

Když si Lucas Bellu adoptoval, byla ještě malé
štěně. Jednoho dne však Bella zmizí a ocitne se
více jak 600 km od svého pána. Cestou domů
ji čeká mnoho dobrodružství, noví přátelé, ale
i nebezpečí a nástrahy velkého neznámého
světa… USA / dobrodružný / 92 min. / české
znění / přístupný

út 12. / 19 hodin / 100 Kč

SLOŽKA 64

Jak souvisí dávný případ převýchovy „necudných“ dívek na opuštěném ostrově s děsivou
scénou nalezenou za falešnou stěnou jednoho
kodaňského bytu? Dosud nejvydařenější thriller ze série Oddělení Q podle bestsellerů Jussiho Adler-Olsena se v Dánsku stal nejúspěšnějším domácím filmem všech dob. Dánsko /
kriminální thriller / 119 min. / s titulky / do 12
let nevhodný
st 13. a čt 14. / 19 hodin / 120 Kč

TICHO PŘED BOUŘÍ

Všechna tajemství jednou vyplují na povrch.
Matthew McConaughey toho má dost za sebou a živí se jako rybářský průvodce a nehezkou minulost zapíjí v baru. Jeho klid naruší bývalá žena Anne Hathaway, která po něm chce,
aby zabil jejího manžela. USA / drama / 120
min. / s titulky / do 12 let nevhodný
čt 14. / 10 hodin / 60 Kč / Senior kino

CENA ZA ŠTĚSTÍ

Obyčejné lidské štěstí může mít mnoho podob. Kde ho hledat a co mu obětovat? Film režisérky Olgy Dabrowské ukazuje příběhy lidí,
kteří cestu ke svému štěstí někde ztratili a pokoušejí se ho znovu najít. ČR / drama / 120 min.
/ české znění / do 12 let nevhodný

ne 3. / 16 hodin / 120 Kč / Odpolední dětské

RAUBÍŘ RALF A INTERNET

pá 15. / 19 hodin / 130 Kč

út 5. a st 6. / 19 hodin / 120 Kč

Zlata Adamovská prožila s manželem báječný
život a je pevně rozhodnutá splnit i jeho poslední přání – zaběhnout maraton! Emancipovaná a rázná matka tří dcer v tom nevidí žádný
problém. Ale tak jednoduché to určitě nebude!
ČR / komedie / 90 min. / české znění / do 12 let
nevhodný

Známý videoherní záporák Ralf a jeho malá
rošťácká kamarádka Vanilopka von Šmak musí
podniknout riskantní cestu po světové počítačové síti a najít náhradní část do Vanilopčiny
videohry s názvem Cukrkáry. USA / animovaný
/ 113 min. / české znění / přístupný

ÚNIKOVÁ HRA

Psychologický thriller Úniková hra vypráví
příběh šesti lidí, kteří přijali výzvu zúčastnit
se únikové hry. Velmi brzy ale zjistí, že ze hry
cesta ven neexistuje… a začíná boj o přežití.
USA / thriller / 100 min. / s titulky / do 15 let
nepřístupný
čt 7. / 19 hodin / 180 Kč / Záznam koncertu

METALLICA: FRANCIE NA JEDNU NOC

V mystickém prostředí starořímské arény duní
prověřené metalové skladby. Záznam neopakovatelného koncertu rockové legendy z amfiteátru v Nimes z roku 2009. USA / záznam
koncertu / 132 min. / do 12 let nevhodný
pá 8. / 19 hodin / 120 Kč

MARIE, KRÁLOVNA SKOTSKÁ

Dvě výjimečné ženy ve sporu o jeden trůn.
Taková kombinace nikdy nemůže dopadnout
dobře. Na tři Oscary nominovaná Saoirse Ronan v titulní roli ukazuje, kudy vede cesta na
popraviště. Velká Británie / historické drama /
124 min. / s titulky / do 12 let nevhodný
so 9. a ne 10. / 19 hodin / 120 Kč

NA STŘEŠE

Profesor Rypar (Alois Švehlík) poskytne dočasné útočiště Songovi (Duy Anh Tran), mladému Vietnamci, jehož našel ukrytého na
střeše svého domu. Mohou však dva takto odlišní lidé vůbec sdílet jeden prostor, aby z toho
nebyla katastrofa? ČR / drama / 120 min. /
české znění / do 12 let nevhodný
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so 16. a ne 17. / 16 hodin / 120 Kč / Odpolední
dětské

LEGO PŘÍBĚH 2

Hrdinové z Bricksburgu se ve zcela novém akčním dobrodružství pouštějí do boje za záchranu
svého milovaného města. Obyvatelé města
musí čelit nové obrovské hrozbě: nájezdníkům
LEGO DUPLO® z vesmíru, kteří ničí vše rychleji, než obyvatelé města stíhají obnovovat.
USA / animovaný / 106 min. / české znění /
přístupný
so 16. a ne 17. / 19 hodin / 130 Kč

LÉTO S GENTLEMANEM

Manželství Aleny Antalové a Igora Bareše
sklouzlo už do rutiny a stereotypu. Jednoho
dne se však objeví šaramantní Jaromír Hanzlík.
ČR / komedie / 120 min. / české znění / do 12
let nevhodný
út 19. / 19 hodin / 130 Kč

ALITA: BOJOVÝ ANDĚL

Alita je normální holka s robotickým tělem,
předurčená k velkým věcem. Jen o tom zatím
neví. Neobyčejný příběh o pádu anděla a zrození bojovnice. USA / akční sci-fi / 122 min. /
české znění / do 12 let nevhodný
st 20. / 19 hodin / 90 Kč / Art kino

LÁSKA MEZI REGÁLY

Christian je rváč s pochybnou minulostí a pracuje jako pomocná síla ve velkoskladu. Při
jedné z pauz potkává okouzlující Marion z oddělení lahůdek. Láska mezi regály je křehká,

civilní a realistická romance z místa, kde není
vidět na nebe.
Německo / drama / 125 min. / s titulky / do 15
let nepřístupný
čt 21. / 10 hodin / 60 Kč / Senior kino

NARUŠITEL

Silný a napínavý příběh českého leteckého esa.
Život armádních letců socialistického Československa naplňovaly opojné chvíle svobody
v oblacích a přátelství na celý život, z velké
části ho ale ničil dozor Státní bezpečnosti a jejích udavačů. ČR / drama / 90 min. / české znění
/ do 12 let nevhodný
pá 22. / 19 hodin / 120 Kč

NEDOTKNUTELNÍ

Zcela ochrnutý boháč z vyšší společnosti si za
svého pečovatele vybere tu nejméně pravděpodobnou osobu. Přidrzlého nespoutaného mladíka
černé pleti, kterého právě pustili z vězení.
USA / komedie / 125 min. / s titulky / do 12 let
nevhodný
so 23. a ne 24. / 16 hodin / 120 Kč / Odpolední
dětské

JAK VYCVIČIT DRAKA 3

Mladý Viking Škyťák a drak Bezzubka se vracejí
v pokračování úspěšné dobrodružné animované série Jak vycvičit draka. Společně budou
hledat Skrytý svět, jedinou naději na záchranu
lidskodračího společenství. USA / animovaný /
104 min. / české znění / přístupný
so 23. a ne 24. / 19 hodin / 120 Kč

ÚHOŘI MAJÍ NABITO

Tohle není jenom hra. Pro Oldřicha Kaisera,
Matěje a Kryštofa Hádka je to útěk z reality
všedních dnů. Černá komedie o partě chlapů,
pro které se hra na URNU (Útvar rychlého nasazení) stala únikem z jejich nudných životů.
Všechno jde hladce až do okamžiku, kdy se
ocitnou v nesprávnou chvíli na nesprávném
místě.
ČR / komedie / 120 min. / české znění / do 12
let nevhodný
út 26. / 19 hodin / 100 Kč

VŠICHNI TO VĚDÍ

Jedna rodina, jedna láska, jedno tajemství
a jedno záhadné zmizení. Penélope Cruz a Javier Bardem excelují v psychologickém thrilleru dvojnásobného držitele Oscara Asghara
Farhadiho. Španělsko / thriller / 132 min. / s titulky / do 12 let nevhodný
st 27. / 19 hodin / 90 Kč / Art kino

KAFARNAUM

Příběh dvanáctiletého chlapce, který zažaluje
své rodiče za to, že mu dali život, je strhující
výpovědí o životě nejchudších ve slumech současného Libanonu. Libanon / drama / 90 min. /
české znění / do 12 let nevhodný
Městské Kino Sokol,
Tyršova 6, 288 01 Nymburk
Více zde: www.nkc-nymburk.cz

KINO KÁVA
OTEVÍRACÍ DOBA
ČT–SO 14.00–22.00
NE
14.00–21.00

DIVADLO

Hálkovo městské divadlo
Nymburk

Václava Havla, Eda Kožušník - běžecký guru.
Více informací na www.divadlonymburk.cz.

DÁLE PŘIPRAVUJEME:

Divadelní soubor Hálek uvádí hudební pohádky
Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře. Hrají: Kateřina Ulrychová, Jiří Vetešník a další.

v němž se mění chování, oblečení i názory obou
protagonistů, tvoří kalendář událostí a nálad,
které zmítaly v rozmezí let 1951 až 1975 americkou společností. Hrají: Veronika Freimanová
a Zdeněk Žák. Produkce: Divadlo Bez zábradlí.

2. 2. so / od 19 hodin / vyprodáno

9. 2. so / od 14.30 hodin / 70 Kč

2. 2. so / od 14.30 hodin / 70 Kč

ČERVENÁ KARKULKA A BUDULÍNEK

VÍM, ŽE VÍŠ, ŽE VÍM

Hořkosladká komedie o tom, jak si udržet živé
manželství. Hrají: Simona Stašová, Michal
Dlouhý a další. Produkce: Agentura Harlekýn.
6. 2. st / od 19 hodin / 420 Kč

DJ2/ AFRICKÁ KRÁLOVNA

Foto © archiv divadla

Humorný i dramatický příběh o tom, k čemu
dokáže chytrá žena přinutit zamilovaného
muže, odehrávající se v Africe uprostřed první
světové války, baví čtenáře i diváky už řadu let,
a přesto neztrácí nic ze své působivosti. Hrají:
Linda Rybová a Hynek Čermák. Produkce: Divadlo Palace.

ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA A O MARUŠCE
A DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH

Divadelní soubor Hálek uvádí hudební pohádky
Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře na motivy
filmu Tři bratři. Hrají: Eva Stezková, Jiří Vetešník, Petra Štychová a další.
11. 2. po / od 19 hodin / 440 Kč

A/ TŘETÍ PRST NA LEVÉ RUCE

Dvě sestry, Niamh a Grace k sobě měly kdysi
velmi blízko. Když se setkávají nad krabicí fotografií z dětství a dospívání, dávno zasuté
vzpomínky znovu ožívají. Postupně nám rozkrývají svůj komplikovaný vztah s autoritativním otcem, citlivé období se svoji milovanou
maminkou, i to, proč se jejich cesty na čas rozešly. A přestože jsou jejich vzpomínky mnohdy
chvílemi bolestné, neopouští je pro ně tak typický svérázný smysl pro humor. A navíc, ať
se děje cokoliv, existuje něco, co jim vždycky
dává svobodu i na všechno zapomenout: tanec.
Třetí prst na levé ruce je skvěle vystavěné hořkosladké drama o bezpodmínečné lásce, tanci
a odpuštění. Hrají: Iva Pazderková a Martina
Randová. Produkce: Divadlo Na Fidlovačce.
12. 2. út / od 17 hodin / Zdarma / Malá scéna

INSPIRATIVNÍ KAVÁRNA

7. 2. čt / od 8.30 a 10 hodin / 70 Kč

ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA A O MARUŠCE
A DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH

Dopolední pohádka pro školy a školky. Produkce: DS Hálek.
7. 2. čt / od 19 hodin / 400 Kč

K3/ KAŽDÝ ROK VE STEJNOU DOBU

Osudové setkání dvou lidí, on ženatý, ona
vdaná. Brilantní komedie, která oslovila diváky
na celém světě. Je v ní víc než lechtivá zápletka
a rozverné situace. Rozpětí pětadvaceti let,

Tentokrát se můžete těšit na inspirativní diskusi s Janem Kršňákem na téma: O důvěře v digiděti. Aneb o výchově dětí vyrůstajících v digitální krajině. Jaký vliv má zacházení s technologiemi na zdravý vývoj? A jak to vnímají samotné děti? Co se v nich odehrává? A diskuse
také o tom, co se odehrává v rodičích!
27. 2. st / od 19 hodin / 150 Kč

VEČERY V KLUBU

Talkshow Jardy Kříže a Davida Šitavance. Host:
Pavel Fischer - senátor, diplomat a poradce

instalHampl

Strojní a tlakové čištění
ucpané kanalizace

OBCHOD - INSTALATÉRSKÉ POTŘEBY

Miloš Hampl, Maršála Koněva 1069, Nymburk

www.instal-hampl.net
603 206 370, 325 51 54 04

•A/ LORDI – 13. 3.
•CHVÁLA BLÁZNOVSTVÍ – 18. 3.
•CROSSBAND jarní koncert – 23. 3.
•K3/ NATĚRAČ – 27. 3.
•PLNÝ KAPSY ŠUTRŮ – 23. 4.
•K3/ MŮJ NEJLEPŠÍ KAMARÁD – 24. 4.
•CAVEWOMAN – 9. 5.
•FRANTIŠEK NEDVĚD – 17. 9.

HÁLKOVO MĚSTSKÉ DIVADLO
NYMBURK

Více informací na webu:
www.divadlonymburk.cz
Pokladna divadla: tel. 325 512 253
PO–ČT 8–17 hodin, PÁ 8–15 hodin
a vždy 1 hodinu před představením. Předprodej
vstupenek je možný také v Turistickém informačním centru.

Jaký byl rok 2018
v našem divadle?
Loňský rok patřil vůbec k těm nejúspěšnějším. Hálkovo divadlo navštívilo dle prodejního
systému celkem 20 966 diváků. Což je oproti
předchozímu roku o 2 921 diváků více. Odehráno bylo více než 81 představení, z toho bylo
8 koncertů a 30 pohádek. Abonmá jsme rozšířili na 3 řady a s potěšením můžeme říct, že
si předplatné zakoupilo 680 abonentů. Svou
návštěvou a umem nás poctili Zdeněk Svěrák,
Jiří Korn, Jaroslav Dušek, Jan Potměšil, Michal
Dlouhý, Simona Stašová, Barbora Hrzánová,
Eva Pilarová, Ondřej Havelka a mnoho dalších.
Na jaře měla premiéru Kočičí pohádka od Jiřího Tepera, na Halloween byla uvedena komedie Strašidlo cantervillské. Obě uvedené inscenace byly v režii pana ředitele Jaroslava Kříže.
Zájmový kroužek Divadelní školička se těší
stále většímu zájmu, proto byla otevřena ještě
Herecká škola i pro dospělé. Na budově se vyměnila velká portálová okna a topná tělesa na
schodištích, nového a moderního vzhledu se
dočkaly webové stránky.
Poděkování patří městu Nymburk, ale především vám, našim věrným divákům.
Diana Brzáková
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