
Generální rekonstrukci Revoluční 
ulice (na fotografii) přislíbil už v létě 
2015 tehdejší hejtman Středočeského 
kraje Miloš Petera. Také jeho 
následovnice, Jaroslava Pokorná 
Jermanová, letos v  březnu ujistila, 
že oprava páteřní poděbradské ulice 
začne ještě v roce 2017. 

Jenže nezačne. 
„Ohledně Revoluční ulice 

v Poděbradech se toho od vašeho 
posledního dotazu (10. 6. 2017, pozn. 
red.) mnoho nezměnilo,“ odpověděl 
na otázku PN k  termínu zahájení 

oprav na „žižkovské magistrále“ Pavel 
Lochař, tiskový mluvčí Krajského 
úřadu Středočeského kraje. Potvrdil 
také, že stále probíhá stavební řízení. 
„V červnu a červenci se konala dopl‑
ňující jednání mezi stavebním úřadem 
a odborem životního prostředí. Dle 
současné informace z města a staveb‑
ního úřadu by ve druhé polovině října 
mělo být vydáno rozhodnutí o stavbě. 

A pokud nebude připomínkováno 
a nikdo se neodvolá, tak po nabytí 
právní moci by v průběhu listopadu 
mělo být stavební řízení ukončené. 
S ohledem na klimaticky nepříznivé 
období a rozsah stavby třech investo‑
rů však nepředpokládáme zahájení 
prací ještě v letošním roce,“ potvrdil 

Lochař. V těchto týdnech navíc probí‑
há administrativní a právní příprava 
na vypsání veřejné zakázky. Část 
z těchto úkonů podléhá schválení rady 
města Poděbrady a představenstva 
investora.

„(R)evoluční revitalizace“ bude 
zahrnovat rekonstrukci povrchu 
a podloží s výměnou žulové dlažby ze 
živičného krytu, sjednocení šířkového 

uspořádání, odvodnění a částečné 
řešení dopravy v klidu. „Město se 
při této příležitosti ujme obnovy 
chodníků a vjezdů k nemovitostem. 
Revoluční ulice dostane i nové osvět‑
lení,“ vysvětlil poděbradský starosta 
Ladislav Langr. K částečné opravě 
dojde i u kanalizace.

Bludný kruh(ák)
Také v  případě druhého kraj‑
ského projektu, který bude mít 
podstatný vliv na místní dopravní 
situaci, nejde rozhodně vše jak po 
drátkách. Křižovatkou nedaleko 
sjezdu z dálnice D 11 a pár desítek 
metrů od čerpací stanice Matimex 
(viz dopravní značka kruhového 
objezdu na mapce) projíždí mnozí 
řidiči nepovolenou rychlostí. Tento 
dopravní průsečík se stal v minu‑

losti místem řady nebezpečných 
situací a několika nehod. 

Středočeský kraj se proto loni 
rozhodl, že vybuduje na této 
silnici II. třídy novou okružní 
křižovatku a dušoval se, že její 
úprava bude provedena v letošním 
roce. Jenže jak to tak vypadá, 
práce začnou zřejmě ještě později 
než v Revoluční ulici.  „Přestavba 
křižovatky na okružní na sjezdu 
z dálnice D 11, exit 35, je v projekč‑

ní přípravě, jež by měla být již brzy 
dokončená. Dále probíhá zajišťová‑
ní smluvních vztahů, kde nastala 
jistá komplikace se stávajícími 
vlastníky pozemků pod plánova‑
nou komunikací,“ sdělil tiskový 
mluvčí Lochař. Další zdržení před 
zelenou na semaforu pro dělníky se 
tak dá bohužel s velkou pravděpo‑
dobností očekávat…

Dočkají se tedy Poděbrady obou 
projektů „už“ v příštím roce?

Obrnit se pořádnou dávkou 
trpělivosti musí obyvatelé 
Poděbrad i okolních obcí, 
kteří čekají na rekonstrukci 
ulice Revoluční na Žižkově. 
Také druhý zásadní projekt 
Středočeského kraje – 
změna křižovatky mezi 
Přední a Kostelní Lhotou – 
se začíná dostávat do 
časového skluzu. Proč už 
v těchto místech nepracuje 
těžká technika a nezáří 
reflexní vesty dělníků, 
zjišťovaly PN.

Ani letos ne. Proč na krajské projekty v Poděbradech sedá prach?

Text a foto:  Aleš Kubelka
Mapa:  Mapy.cz

Podzim patří jednoznačně mezi čtyři nejkrásnější roční období v Poděbradech. Tedy, lze to konstatovat, 
nebudeme-li se bránit lehkému iracionálnímu patosu. Kouzlo zkracujících se podzimních dnů osobitým 
způsobem oslavuje a vnímá i jedna z polabských básnířek, která do redakce PN zaslala následující verše:

„Princ ročních období
jemu vstříc mávám,

občas i pozlobí,
dávám mu vinu
mlhavých splínů

v úchvatných barvách...“

Text: (red) | Foto: Michal Vinecký

Poděbradská chvilka  
podzimní poezie

Řečí čísel
Pořádně nabitý program mají zástupci 
nejpopulárnějších kolektivních sportů 
z Poděbrad.
  8 

Filmové žně
Novinka Jana Svěráka Po strništi bos či 
rozverná komedie Bajkeři. Zámecký biograf 
nabídne řadu filmových lahůdek.
  7
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Parker-Hannifin s.r.o. Sadská 
= STABILNÍ ZAMĚSTNAVATEL REGIONU JIŽ 20 LET V SADSKÉ

Na pozici Kontrolorky působím 
v Parkeru od letošního roku, 
původně jsem pracovala jako 
operátorka ve výrobě. Jsem 
odpovědná za kontrolu kvality 
našich produktů. Na práci 
mám ráda čisté pracovní 
prostředí, možnost práce 
s novými technologiemi 
a výborný kolektiv. Dále oceňuji 
zájem vedení o bezpečnost 
zaměstnanců.

V Parkeru pracuji již 
od roku 2003 jako mistr 
výroby plastových těsnících 
prvků. Za velké plus této 
společnosti považuji stabilitu 
a růst a s tím spojenou 
jistotu zaměstnání. 
Výhodou je i příjemné 
pracoviště a podnětné 
prostředí k dalšímu rozvoji.

Pro Parker pracuji 6 let. Začínal 
jsem jako Specialista nákupu. 
Před dvěma lety jsem v rámci 
rozvoje talentů dostal možnost 
vyzkoušet si vedení lidí ve 
výrobě. Opakovaně jsem byl 
povýšen a dnes působím na 
pozici Value Stream Manager. 
Náš tým pracuje na výrobě 
gumokovových dílů, které 
dodáváme do celého světa. Na 
společnosti Parker Hannifi n si 
nejvíce cením lidí, se kterými 
pracuji, a možnosti profesně 
růst, což jsem sám zažil.

Vážíme si svých zaměstnanců a proto
• Poskytujeme pracovní smlouvy na dobu neurčitou
• Nabízíme zajímavou nástupní mzdu včetně příplatků nad rámec zákona
• Nabízíme možnost navýšení základní mzdy po zkušební době a další pravidelná navyšování
• Kvartálně vyplácíme bonus dle zisku společnosti
• Nabízíme různorodou škálu benefitů (penzijní připojištění, dovolená nad rámec zákona, wellness dny..)
• Prosazujeme rovný přístup ke všem zaměstnancům
• Podporujeme sportovní aktivity a péči o zdraví
• Podporujeme odborné i jazykové vzdělávání
• Podporujeme studenty (spolupráce se SŠ v regionu, studentské praxe a brigády, trainee program)

telefon: +420 325 555 503
e-mail: personalni@parker.com
adresa: Poděbradská 1005, 289 12 Sadská
www.parker.cz

inzerce

ZLODĚJE ZLATA ZADRŽEL KOLEMJDOUCÍ
V sobotu 7. 10. 2017 dopoledne došlo v poděbradském 
zlatnictví v  centru města ke krádeži několika kusů 
zlatých řetízků. Třiapadesátiletý muž vešel do prodejny 
s „legendou“, že chce koupit řetízek své ženě. Obsluha mu 
na prodejní pult vystavila 4 kusy plat s řetízky. Po chvíli 
si muž vybral jeden řetízek s tím, že si ho zde zamluví 
a vyzvedne později. Nicméně si chtěl vybrat ještě řetízek 
pro sebe, a tak mu obsluha na pultě zanechala tři celá 
plata. Poté, co v obchodě už nebyl žádný jiný zákazník, 
podezřelý muž využil okamžiku, plata s řetízky sebral 
a dal se na útěk. Při otevírání dveří mu jedno z plat 
upadlo, ale se dvěma platy vyběhl ven a utíkal přes ulici. 
Prodavačky se ihned vydaly za ním a křičely, že je to zloděj 
a ať ho chytí. Na protější straně ulice stál devětatřiceti-
letý muž, který neváhal a podezřelého muže na útěku 
zadržel tím, že jej chytil a následně povalil na zem. Chvíli 
poté na místo přijela hlídka poděbradských policistů, 
podezřelému přiložila služební pouta a eskortovala jej na 
obvodní oddělení Policie Poděbrady. Zloděj se z prodejny 
pokoušel odcizit celkem 34 kusů zlatých řetízků v hodnotě 
více než 250 000 Kč.

Téhož dne mu bylo sděleno obvinění ze spáchání trestného 
činu krádež. Navíc bylo zjištěno, že po muži je vyhlášeno 
celostátní pátrání, neboť byl již v minulosti pravomocně 
odsouzen a nyní si měl trest odpykávat ve vězení. Proto byl 
ihned eskortován do věznice v Liberci. Odcizené zboží bylo 
navráceno do prodejny.

KRÁDEŽ VĚCÍ Z HOTELU
Dne 29. 9. 2017 v době od 7:00 do 21:30 hodin došlo ke 
krádeži věcí z několika hotelových pokojů v Poděbradech. 
Neznámý pachatel překonal uzamčené dveře u třech 
pokojů, které následně prohledal a odcizil vždy finanční 
hotovost a v jednom případě navíc deštník. Celková škoda 
byla vyčíslena na necelých 10 000 Kč. Poděbradští policisté 
případ šetří jako podezření ze spáchání trestného činu 
krádež. 

VLOUPÁNÍ DO VOZIDLA
V době od 28. 9. do 29. 9. 2017 došlo v obci Libice nad 
Cidlinou k vloupání do vozidla Opel Vivara. Neznámý 
pachatel rozbil skleněnou výplň pravých bočních dveří 
vozidla, vnikl do zavazadlového prostoru a odcizil různé 

elektrické a aku nářadí v celkové hodnotě 91  000 Kč. 
Poškozením vozidla byla způsobena škoda ve výši 4 000 Kč. 

ŘÍDIL I S TŘÍLETÝM ZÁKAZEM
Ve večerních hodinách dne 2. 10. 2017 kontrolovala policejní 
hlídka mezi obcemi Libice nad Cidlinou a Opolany řidiče vozidla 
značky Opel Astra. Čtyřiadvacetiletý muž za volantem řídil 
vozidlo i přes to, že mu Okresním soudem v Nymburce byl 
vysloven zákaz řízení všech motorových vozidel, a to na 
dobu 36 měsíců, platný do měsíce prosince 2019. Muž se tak 
dopustil trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí 
a vykázání, z čehož mu bylo téhož dne sděleno podezření. 

Z DENÍKU 
POLICIE

Text: Petra Potočná, oddělení tisku a prevence, Policie Středočeského kraje 
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Policisty čeká cvičení
V pátek 27. 10. 2017 se usku‑
teční taktické cvičení Policie 
České republiky v objektu 
OPIO (bývalý hotel Paříž) na 
Žižkově.  (red)

PODĚKOVÁNÍ
Touto cestou chci upřímně 
poděkovat všem příslušníkům 
PČR a zaměstnancům Městského 
úřadu Poděbrady, kteří se svou 
měrou zasloužili o nalezení 
a vrácení mého digitálního foto‑
aparátu, jež jsem ztratila 28. září 
2017 při svém pobytu ve vašem 
krásném lázeňském městě. 
Oceňuji všímavost příslušníků 
Policie a ochotu MěÚ Poděbrady, 
jmenovitě Bc. Kateřiny Veselé, 
která se postarala o velmi rychlé
zaslání fotoaparátu zpět.

Jitka Bouzková,
Karlovy Vary

FORMA KAMPANĚ
▪ Zveřejnění plakátu v místním tisku, na 

obecních vývěskách a domovních 
nástěnkách po dohodě se zástupci obcí 
a SVJ. 

▪ Zacílení na dlouhodobý plošný efekt.  FORMA KAMPANĚ
▪ Zadní strana má stejnou informační podobu pro obě verze. 

FORMA KAMPANĚ
▪ Opakované testy průjezdnosti spojené s umístěním „kárajících“ ale                        

i „chválících“ letáčků na vozidla. Zacílení na konkrétní řidiče. 

ČOV 
politickou 
trafikou?
Tlak na schválení pro 
město nevýhodného 
dodatku ke smlouvě 
o pronájmu čistírny 
odpadních vod (ČOV) 
s VaK Nymburk, a. s. (VaK), 
na posledním jednání 
městského zastupitelstva 
před volbami byl enormní. 

A to přesto, že zastupitelům nebyly 
předloženy klíčové podklady pro 
diskuzi, mj. kalkulace pro výpočet 
nepřijatelně sníženého nájemného. 

„Materiál se připravuje,“ zněla 
odpověď na můj dotaz, proč tyto 
dokumenty pro hlasování nejsou 
k  dispozici. Návrh na odložení 
projednání věci do doby komple‑
tace listin byl zamítnut. Za zcela 
nepřijatelnou tak považuji vzniklou 
situaci, kdy zastupitelstvo schválilo 
důležitý smluvní kontrakt, aniž by 
jej mělo řádně k dispozici. Nebyla 
to náhoda. Struktura nákladů na 
rekonstrukci ČOV není k dispozici 
(ačkoli o ní kontrolní výbor města 
opakovaně žádal), stejně jako 
povinné závěrečné vyhodnocení 
investiční akce. Nevíme, na jaké 
položky byla čerpána padesátimi‑
lionová státní dotace. 

Zastupitelům bylo vysvětleno, že 
ČOV po provedené rekonstrukci 
zůstává v majetku města. Není to 
zcela pravda, investici má ve své 
majetkové evidenci VaK Nymburk 
a účetně ji odepisuje. Teprve v roce 
2026 si může město čistírnu od 
VaKu „koupit“ za 35,7 milionu Kč. 
Podle oslovených expertů je celý 
tento model nastaven špatně, 
odpisy náleží městu, které takto 
ani nevytváří potřebné prostředky 
na obnovu vodohospodářské infra‑
struktury. Nové nájemné intenzifi‑
kované ČOV bude v konečné fázi 
o 18 % nižší (v neprospěch města) 
než před rekonstrukcí. Celková 
ztráta pro Poděbrady takto činí 
7,25 milionu Kč. 

Schválení dodatku k již uzavřené 
smlouvě s VaK Nymburk má navíc 
další právní trhlinu. Snížením 
nájemného došlo k zásadní změně 
jejího obsahu, nebyla dodržena 
povinnost města zveřejnit tento 
záměr, čímž došlo k porušení záko‑
na o obcích. Třetí osoby tak neměly 
možnost vyjádřit se k zamýšlené 
změně. 

Proč musela být za každou cenu, 
výše uvedeným nestandardním 
postupem, schválena pro město 
zcela nev ýhodná a nesprávná 
smlouva, resp. její dodatek, na 
posledním jednání městského 
zastupitelstva těsně před volbami?

Na chytrého mrkni, hloupého 
trkni.

Miloš Mikolanda,  
zastupitel města Poděbrady
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Koupím Jawa, ČZ: mopeda, skútr, motocykl, s doklady i bez, možno i díly a vraky. Tel.: 777 58 92 58.

Prodám dům v Senicích, 9 km od Poděbrad. Cena: 1 595 000 Kč, pozemek 1 723 m2, ovocné stromy, stodola, 
velká udržovaná zahrada na pěstování. Na Černý most do Prahy 50 km, info: 603 585 074.

řádková inzerce

Text a foto: Aleš Kubelka | Vizualizace: SŽDC, s. o. 

fakta

fakta

fámy

fámy

FÁMY a FAKTA
V rubrice PN se zaměřujeme na fámy, „zaručené“ zvěsti, případně drby, které mezi lidmi 
ve městě kolují a které se nemusí zakládat na pravdě. 

Tímto vyzýváme i občany Poděbrad: pokud máte o jakékoliv informaci pochyby a chtěli byste se dozvědět více, zašlete svůj 
námět redakci PN na emailovou adresu noviny@ipodebrady.cz. Pokusíme se poté oslovit odpovědné orgány, aby se k vašim 
dotazům vyjádřily.

Fáma
Nad železniční tratí u skláren (mezi ulicemi Jiráskova a Revoluční) chce Správa železniční dopravní 
cesty vybudovat do několika let další nadjezd, který by spojoval Žižkov a centrum města. 

Fakt
Ačkoliv státní organizace Správa 
železniční dopravní cesty (SŽDC) 
projevila zájem o druhé mimo‑
úrovňové přemostění železnice 
v  Poděbradech a předložila svůj 
návrh radě města, jedná se zatím jen 
o hrubé obrysy velice vzdáleného 
projektu. „SŽDC chce snižovat 
počet kolizních míst křížení silniční 
a železniční dopravy budováním 
nadjezdů či podjezdů. Z principu 
nemá město problém takový záměr 
podpořit, ale jeho realizaci považujeme za velmi komplikovanou s ohledem na prostorové a finanční možnosti. 
V každém případě by na této investici město finančně neparticipovalo,“ vysvětlila tisková mluvčí poděbradské 
radnice Lenka Hotovcová. 

Potenciální investor stavby – SŽDC – nyní sice zpracovává přípravnou dokumentaci na modernizaci trati 
Kolín – Babín, při níž prověřuje možnosti zrušení všech úrovňových přejezdů a jejich náhradu za mimoúrovňové 
křížení, nicméně cesta k realizaci samotného nákladného projektu je prozatím více než trnitá.

 
Fáma
Před dvěma lety poděbradská radnice deklarovala zájem o vytvoření fit parku na ploše před DDM 
Symfonie. Tam měl dle koaličního programu vzniknout víceúčelový Relax park, a to již na přelomu 
let 2017/2018. Město prý od tohoto plánu upustilo. 

Fakt
Vše nasvědčuje tomu, že projekt 
uskutečněn v dohledné době skuteč‑
ně nebude.

Realizaci „zelených plic“ Žižkova 
a revitalizaci prostoru před DDM 
Symfonie v blízkosti železniční 
trati prý totiž komplikuje vyjád‑
ření organizace SŽDC. „Ta má na 
tomto pozemku uložené drážní 
kabely a ty celou lokalitu stavebně 
znehodnocují. Dráhy sice souhlasí 
s jejich přeložením, ale náklady 
odhadujeme na 4 miliony korun. To je částka, kterou raději budeme investovat do smysluplnějších projektů. 
V každém případě část projektu Senior Fit Park bude zprovozněn do konce roku v parčíku naproti Jednotě 
na Žižkově (na snímku) a další část projektu už supluje nově otevřené sportoviště u žižkovské budovy ZŠ 
TGM,“ uvedla na dotaz PN vedoucí odboru Kancelář starosty města Lenka Hotovcová.

inzerce

Jednání krajských 
zastupitelů je už „live“
Zasedání krajského zastupitelstva je již možné – tak 
jako v případě Poděbrad – sledovat živě na internetu.

Text a foto: (loch)

Přímý přenos běží vždy v době koná‑
ní jednání na webových stránkách 
Středočeského kraje i na facebooko‑
vém profilu kraje. 

„Při cestách po středních Čechách 
a zároveň během úředních dnů za 
mnou lidé chodili a říkali mi, že nemo‑
hou jezdit do Prahy na úřad. Toto je 
cesta, jak jim přiblížit rozhodování ve 

věcech, které se jich přímo dotýkají. 
Příprava vysílání byla trochu složitější, 
ale vše se povedlo a jsem ráda, že 
Středočeský kraj tento historický krok 
udělal. Moderní technologie jsou na 
vzestupu, a proto i my chceme jít touto 
cestou, chceme být moderní institucí,“ 
řekla hejtmanka Středočeského kraje 
Jaroslava Pokorná Jermanová. 

Živý přenos umožnila kompletní 
rekonstrukce digitálních technologií 

zasedacího sálu a přilehlého zázemí 
za více než 5,5 milionu korun bez 
DPH. Vyměněno bylo hlasovací 
zařízení, kabely, televizní obrazovky 
i počítačové servery. „Většina zaří‑
zení byla víc než 11 let stará, tedy 
značně zastaralá. Nechtěli jsme se 
dočkat situace, kdy nás technika 
zradí a my třeba kvůli tomu budeme 
muset jednání přerušit,“ doplnila 
hejtmanka Jermanová.

Heřmánková? Začne se příští rok
Slib radniční koalice na očekávanou opravu a „zkultur‑
nění“ ulice Heřmánková v Kluku se přiblížil realizaci. 
„Projektová dokumentace pro územní řízení by měla 
být dle Smlouvy o dílo dokončena 31. 10. 2017. Po 
vydání Územního rozhodnutí a nabytí právní moci 
bude do dvou měsíců zpracována projektová doku‑
mentace pro stavební řízení a provedení stavby. Dále 
bude následovat vydání pravomocného stavebního 
povolení a bude vypsáno výběrové řízení na dodava‑
tele stavby. Předpoklad zahájení prací je v roce 2018, 
přesnější termín však zatím nelze určit,“ popsala 
poděbradská radnice „byrokratický kolotoč“. Projekt 
se bude týkat rovněž sousední Vrbové ulice. Tamní 
obyvatelé se dočkají především nového povrchu na 
komunikaci (v délce 219 metrů v ulici Heřmánková 
a 258 metrů v ulici Vrbová). Instalováno bude také 
zcela nové veřejné osvětlení a dojde k prodloužení 
vodovodu, splaškové kanalizace a plynovodu. Součástí 
projektu je i odvedení srážkových vod z území v okolí 
rybníku Hliňák.

Chodníky (nejen) Na Hrázi 
Do konce roku by měly v Poděbradech přibýt další 
stovky metrů nových chodníků. Část chodníku 
v ulici Přibyslavská a Prokopova bude dokončena 
do 30.  11.  2017. Nový padesátimetrový chodník 

v  Přibyslavské ulici pak spojí ulice Chelčického 
a Moučná. V ulici Chelčického bude vybudován dále 
34 metrů dlouhý chodník u křižovatky s Přibyslavskou 
ulicí.

Nejen na Žižkově však vyrostou nové „pěší zóny“. 
Dlouho očekávaná stavba citelně chybějícího chodní‑

ku v ulici Na Hrázi byla před pár dny zahájena a měla 
by být dle smlouvy dokončena 15. 12. 2017.

Nový povrch dostala v létě také část Studentské 
ulice (na snímku). „Původně mělo jít o opravu povr‑
chu komunikace, kde došlo k propadu vozovky, ale po 
odkrytí byla zjištěna havárie vodovodního řadu, kterou 
řeší VaK Nymburk, a. s. Nečekaně bylo také zjištěno, že 
komunikace má špatné podloží, jehož oprava probíhá. 
Dle smlouvy by akce měla být dokončena do konce října, 
ale není vyloučeno prodloužení termínu,“ informovala 
tisková mluvčí Hotovcová.

Oslavy v nové hasičárně
Za několik týdnů budou moci pokřtít svůj nový „velín“ 
hasiči z Velkého Zboží. Ten vzniká v těchto dnech v blíz‑
kosti cyklostezky podél Labe (na snímku). „Stavba bude 

dokončena dle Smluv o dílo do 31. 12. 2017. Slavnostní 
otevření je pak naplánované na 5. ledna 2018 při příle‑
žitosti 110. výročí založení SDH ve Velkém Zboží,“ 
zvěstovala dobrou zprávu pro „železné muže“ ze Zboží 
mluvčí města Hotovcová. 

Část moderní hasičárny je navržená jako garáže 
techniky s přilehlou šatnou a umývárnou pro osoby 
vykonávající zásah, další část objektu bude sloužit 
jako místnost krizového štábu a kancelář velitele 
zásahu s kuchyňkou a sociálním zázemím. Součástí 
stavby je mimo jiné také věž na sušení hadic. Tak 
jako v Přední Lhotě se počítá i s prostory pro spole‑
čenská setkání. 

Na projekt nové hasičárny byla městu přidělena 
dotace v částce 5,1 milionu korun, přičemž podíl 
města činí 605 176 korun. 

Zprávy z města Text a foto: Aleš Kubelka
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Lidé / Názory

Dětský klub 
a další služby 
našeho centra
Dětský klub je jednou 
z mnoha aktivit 
nymburského Centra 
pro všechny, konkrétně 
se jedná o součást jeho 
projektu „Centrum 
pracujícím rodičům 
Nymburska“, registrační 
č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/1
5_013/0000275, který 
je finančně podpořen 
z Evropského sociálního 
fondu a rozpočtu ČR. 
Během školního roku klub 
zdarma podporuje rodiče 
tím, že pečuje o jejich děti 
v době, kdy pracují a do 
práce dojíždějí.

Text a foto:  Kateřina Kupcová

Dětský klub (DK) je určen pro kluky 
a holčičky z  Nymburska a okolí 
na prvním stupni základní školy 
(1.–5.  třída ZŠ), jeho kapacita je 
30 dětí. V provozu je od září loňské‑
ho roku ve všední dny od 12  do 
18 hodin v prostorách nymburského 
Mezinárodního skautského středis‑
ka Tortuga a také tento školní rok 
je tu pro vás. Děti se po skončení 
vyučování shromáždí před místními 
ZŠ Tyršova, Komenského a R.A.F. 
Nymburk, následně je pečující osoba 
odvede do MSS Tortuga. Péče o děti 
se odehrává v prostorách a na zahradě 
střediska, kde je k dispozici keramická 
dílna. Od února jsme rozšířili základ‑
nu DK  o novou klubovnu na ulici 
Palackého 449 v Nymburce, v blíz‑
kosti ZŠ Komenského. Každý měsíc 
v DK probíhá animační program – 
bublinková show, indiánské bubno‑
vání, divadýlko aj. Kvalita péče o děti 
je zabezpečena 2 pečujícími osobami 
a 2 asistenty pro venkovní aktivity. 

Klub mohou rodiče využívat denně, 
ale také třeba jen jeden den v týdnu.

Další aktivitou uvedeného projektu 
jsou příměstské tábory. O letních 
prázdninách proběhlo hned 7 turnusů, 
kterých se účastnily i tři děti s hendike‑
pem. Program tábora byl vždy tema‑
tický a na tomto základě proběhl 

i výběr animačního programu. Dále 
byl program naplněn aktivitami 
v klubovnách, na přilehlé zahradě, 
procházkami po okolí a také celo‑
denním výletem do zajímavých míst 
(Fajn Park Chlumec nad Cidlinou, 
ZOO  Chleby, Staré Hrady  aj.). 
Příměstské tábory proběhnou také 
o jarních a letních prázdninách 2018.

Vedle Dětského klubu nymburské 
Centrum pro všechny nabízí celou 
řadu volnočasových aktivit pro děti 
a mládež s  postižením i bez něj. 
Volnočasové kroužky – výtvarné, 
pohybové, praktické (Tvořeníčko, 
Cvičeníčko, Keramika), jejichž cílem 
je podpořit rozvoj jemné motoriky, 
koordinaci ruky a oka, ale i sociální 
dovednosti vašeho dítka v kolektivu 
vrstevníků. Hernu a hřiště, kam si 
můžete přijít pohrát. Volnočasový 
klub Šikulka, který je alternativou 
mateřské školky. Jednorázové akce – 
párty, dny pro veřejnost. Víkendové 
integrační aktivity – tvořivé dny 
a výlety, pobytové víkendy. A v čase 
prázdnin i týdenní akce táborového 
typu. Doufáme, že se vám nabízené 
služby líbí a některé z nich využijete. 
Podrobnosti o činnosti naší organizace 
naleznete na webových stránkách 
www.centrumprovsechny.cz.

Předškoláci 
objevují 
všechna 
zákoutí školy
Půjdou příští rok 
prvňáčci do naší školy – 
ZŠ T. G. Masaryka – se 
strachem z neznámého? 
Určitě ne. Koncem září 
se totiž žáci našich 
devátých tříd postarali 
o to, aby budoucí prvňáci 
poznali celou školu 
doslova skrz naskrz.

Text a foto:  Mgr. Radka 
Martínková

Pro předškolní děti 
z  mateřských školek 
připravili na různých 
místech školy včetně 
venkovních rozma‑
nitá stanoviště, kde 
plnily zábavné úkoly. 
Děti se tak podívaly 
do učeben, odborných 
pracoven, keramické 
dílny, dílny pracovní‑
ho vyučování, učebny 

výchovy ke zdraví, tělocvičny i na 
hřiště a školní pozemek. Zdatné 
průvodce školou měli tito budoucí 
prvňáci také v našich nejstarších. 
Kdo jiný zná totiž školu ze všech 
pohledů lépe než oni za devět let, 
které zde, někteří i dobrovolně 
a rádi, strávili. Role průvodců 
se zhostili opravdu odpovědně 
a nezalekli se ani toho, že se muse‑
li postarat i o několik malých dětí 
najednou. Hlavně chlapci na sebe 
byli pyšní, že zvládli to, co se 
očekává spíše od děvčat. A za to 
všem patří velká pochvala. Pro 
každou školku byl připravený 
symbolický keramický klíč od 
budovy školy, který všem dětem 
příští  září odemkne cestu k nám. 
Jsme rádi, že se tato každoroční 
akce setkala ze strany školek opět 
s velkým zájmem.

Srdečně zveme na první workshop

Výchovný 
řez ovocných 
stromků
v sobotu 21. 10. 
od 9.00 hodin v Ekocentru 
Huslík, Na Zálesí 1473, 
Poděbrady
Součástí akce bude ochutnávka 
různých starých druhů ovoce, 
dokonce i cideru.
Lektor: Vítězslav Haupt
Věnujeme se udržení starých 
odrůd na Poděbradsku, popřípadě 
jejich výsadbě, k tomu se ale vážou 
i potřebné znalosti. V případě 
výsadby nových stromů je to po 
2 letech od výsadby i zapěstování 
koruny a výchovný řez. Náš geno‑
fondový sad již právě dosáhl svého 
věku pro tento způsob údržby, 
a tak se s vámi chceme podělit 
o konkrétní praxi.
Vstupné zdarma, jen je potřeba se 
zaregistrovat na našem emailu:
ekocentrum.huslik@seznam.cz.
Akce je podpořena z  projektu 
„Včelí pohled na svět“ z programu 
TPCA pro Kolínsko.

Zveme na další říjnové 
akce v Ekocentru Huslík:

19. 10. / 18.00 
Přednáška Pohanské zvyky
Přijďte se dozvědět, jaké pohanské 
tradice a zvyky se zachovaly do 
dnešních dnů a které z nich se odrá‑
žejí v našich životech. Přednáší: 
Ing. Zdena Živa Matoušová 
Skálová. Vstupné je 50 Kč.

26. 10. / 10.00 
Seminář „Poznej a chraň“
Celodenní seminář zaměřený na 
koncept živé zahrady a toho, jak 
živočichům poskytnout prostor na 
své zahradě a v okolí. Zaměříme 
se také na staré ovocné odrůdy 
stromů. Součástí budou i praktic‑
ké ukázky. Lektoři: Mgr. Jakub 
Vaněk a Ing. Marta Bryndová, 
Ph.D. Vstup volný.

31. 10. / 17.00 
Dušičky
Přijďte s námi oslavit Den předků 
v úctě našeho rodu. Oslava je urče‑
na pro dospělé a potrvá přibližně 
do 22.00 hod. Na setkání se těší: 
Marta Luna a Zdena Živa. Vstup 
volný.

Žáci ZUŠ 
Poděbrady 
tančili pro 
Diakonii
Prkna Divadla Na Kovárně 
roztančila Malá mořská 
víla. Tentokrát v podání 
žáků místní Základní 
umělecké školy, kteří zde 
25. a 26. září odehráli 
několik představení. 
Výtěžek ze vstupného 
putoval na podporu 
Diakonie.

Text: Pavlína Rumanová 
Foto: ZUŠ Poděbrady

Poděbradská „zuška“ tradičně zaha‑
juje školní rok vystoupením svých 
žáků a žákyň, kteří tímto způsobem 

symbolicky vítají ve svých řadách 
nové spolužáky. Letošní ročník 
však přinesl mírnou obměnu. Oproti 
předchozím letům, věnovaným 
především koncertům a vystoupe‑
ním hudebních oddělení, se svým 
umem blýskl obor taneční.

Klasický andersenovský motiv 
Malé mořské víly přilákal celou řadu 
návštěvníků, a to nejen na večerní, 
ale také na dopolední představení. 
Výtěžek ze vstupného činil více 
než 11  tisíc korun a vedení ZUŠ 
Poděbrady jej jako každoročně 

věnovalo na dobročinné účely, 
konkrétně neziskové organizaci 
Diakonie Střední Čechy. „Velmi si 
vážíme podpory ze strany poděbrad‑
ské Základní umělecké školy. Je to 
tradice, která letos oslavila nádherné 
dvacetileté výročí a jsme moc rádi, 
že ji ozdobilo tak krásné taneční 
představení,“ okomentoval charita‑
tivní rozměr akce ředitel středočeské 
Diakonie Petr Dvořák. 

Následovalo poděkování všem 
zúčastněným ze „zušky“. „Děkujeme 
žákům a učitelům za inspiraci a radost, 

kterou nám jejich vystoupení přináše‑
jí. A také paní ředitelce Janiššové, s níž 
na projektu Koncertů pro vážku dlou‑
hodobě spolupracujeme,“ připomněl 
Dvořák podtitul akce, jejíž výtěžek 
každoročně pomáhá potřebným. 
„I v letošním roce poputují finance 
na pořízení vybavení a pomůcek 
pro seniory a osoby trpící demencí, 
o něž pečujeme v Libici nad Cidlinou 
a přilehlých pracovištích v Opolanech 
a Pátku u Poděbrad,“ dodal s tím, že 
se již nyní velmi těší na další krásná 
vystoupení žáků ZUŠ Poděbrady. 

Číslo PN redakční uzávěrka pro přispěvatele termín vydání

PN 21 23. 10. 2. 11.

PN 22 6. 11. 16. 11.

PN 23 20. 11. 30. 11.

PN 24 4. 12. 14. 12.

PN 25 25. 12. 4. 1. 2018

PODĚBRADSKÉ NOVINY | TERMÍNY VYDÁNÍ

Laxus, z. ú.: „Problémům se vyplatí předcházet“
Profesionální organizace s dlouholetou tradicí v poskytování odborných služeb 
zaměřených na závislostní a další riziková chování
Nymburské Centrum adiktologických služeb (Laxus, z. ú.) 
uskutečňuje v Poděbradech Terénní program pro 
uživatele drog. Má charakter víceúčelové lokální agentury, 
která spojuje kontaktní centrum (K-centrum), terénní 
program a odborné sociální poradenství.

Text a foto: Petr Vykydal,vedoucí Centra adiktologických služeb Nymburk

Centrum pracuje zejména s nitro‑
žilními uživateli nelegálních návy‑
kových látek, je ovšem schopno 
odkázat na služby či je zprostřed‑
kovat lidem ohroženým jiným 
typem závislostí, ať už na legál‑
ních návykových látkách nebo na 
nelátkových závislostech (hazardní 
hraní, netolismus /chorobná závis‑
lost např. na počítačových hrách, 

mobilním telefonu, televizi nebo 
internetu, pozn. red./). Poskytuje 
jim odborné služby sociální 
a adiktologické, tedy zaměřené na 
závislost. Nedílnou a každodenní 
součástí toho, co centrum nabízí, 
je také motivování klientů ke 
změně rizikového životního stylu, 
v ideálním případě pak i k léčbě 
a abstinenci. 

Centrum poskytuje dva typy 
registrovaných sociálních služeb. 
Prvním je kontaktní centrum 
(K‑centrum), jež pracuje ambu‑
lantní i terénní formou. Cílem 
terénního programu, který na 
Nymbursku Laxus, z. ú., provozu‑
je, zejména v Poděbradech, Sadské, 
Milovicích a Lysé nad Labem, je 
poskytování sociálních a adikto‑
logických služeb uživatelům drog 
v jejich přirozeném prostředí 
a minimalizace rizik spojených 
s užíváním drog. Terénní pracov‑

níci aktivně vyhledávají uživatele 
drog a spolupracují s nimi na 
stabilizaci jejich sociální situace 
a především zdravotního stavu. 
Klienty motivují ke změně život‑
ního stylu, především směrem 
k  méně rizikov ým způsobům 
užívání drog. Jedním z  nejdů‑
ležitějších cílů těchto služeb je 
však i ochrana veřejného zdraví, 
realizovaná výměnou a sběrem 
odhozených injekčních stříka‑
ček. Jde tak především o prevenci 
šíření infekčních onemocnění jako 
jsou hepatitidy B a C nebo HIV. 
Centrum svým klientům také 
poskytuje možnost testování na 
uvedené virové infekce. 

Dr u hý m t y pem je pa k 
odborné sociální poradenství, 
primárně zaměřené na ty, kdo 

usilují o změnu své životní 
situace, a také pro jejich 
osoby blízké. Na Centrum 
adiktologických služeb se 
tak mohou obracet rodiče 
či jiné osoby blízké, které 
mají u svých dětí/známých 
podezření na užívání drog 
a chtějí se poradit, jak v této 
nelehké situaci postupovat. 
Centrum je možné kontak‑
tovat na telefonních číslech 
734 316 541 (kontaktní centrum) 
nebo 724  557  504 (terénní 
výjezdy) každý všední den od 
9  do 17 hodin nebo emailem 
cas.nymburk@laxus.cz. Veškeré 
služby jsou poskytovány zcela 
zdarma a anonymně.

ZŠ Václava Havla, Poděbrady, Na Valech 45
okres Nymburk

Vážení rodiče předškoláků,
pokud již nyní přemýšlíte o úspěšném vstupu 
Vašeho dítěte do školy, tak neváhejte a přijďte 
k nám na velice oblíbený „Klub Předškolák“, 
který připravují a vedou kvalifikovaní 
pedagogové naší školy.

Co Vaše děti čeká?
Děti se seznámí s prostředím naší školy a s vybavením jednotlivých 
tříd, pracoven a také si zacvičí v rekonstruované moderní tělocvičně. 
Čeká je spousta zážitků, ale také činností, které jsou spojeny s rozvojem 
dovedností, které každé dítě potřebuje mít při vstupu do 1. třídy.
• rozvoj komunikačních dovedností — dramatizace pohádek, jazykové 

hry, hádanky, básničky
• správné držení tužky — cvičení na rozvoj grafomotoriky
• prostorová orientace 
• rozvoj zrakového a sluchového vnímání
• rozvoj sociální a pracovní zralosti dětí
• pohybové hry
• výtvarná činnost
• logopedická cvičení

Klub Předškolák probíhá vždy v úterý. Začíná 7. 11. 2017.  
Ostatní termíny a další informace najdete na stránkách  
školy www.zsvaclavahavla.cz.

Neváhejte a přijďte! Nebudete litovat!
Těší se na Vás kolektiv učitelů ZŠ Václava Havla

Redakce nezodpovídá za obsahovou a  formální kvalitu příspěvků na této straně, stejně 
jako za jejich pravdivost. Zveřejněné příspěvky vyjadřují subjektivní názor čtenářů. Redakce 
si vyhrazuje právo vymazat jakoukoliv část příspěvku v  případě, že je rasistický, navádí ke 
kriminálním činům nebo jinak porušuje všeobecné etické normy. Pokud příspěvek přesáhne 
rozsah 2 500 znaků a aktuální vydání PN již bude zaplněné redakčními či inzertními prostory 
(bez ohledu na termín redakční uzávěrky), bude jeho zbylá část otištěna na internetových 
stránkách www.podebradskenoviny.cz. Uvítáme Vaše příspěvky, nápady, ohlasy 
a připomínky na adrese: noviny@ipodebrady.cz.
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Události / Historie

Poděbradské „poklady“
Přinášíme seriál, jehož prostřednictvím vás seznámíme 
se všemi evidovanými památkami ve městě.

Text: PhDr. Jana Hrabětová 
Foto: archiv Polabského muzea

První 
poděbradské vily
Jsou dvě a dělí je od sebe jen starší část 
lázeňského parku a časový odstup 
sedmnácti let. Obě byly postaveny 
podle návrhů našeho předního seces‑
ního architekta Josefa Fanty a mezi 
jejich stavebníky byl příbuzenský 
vztah. Obě rodiny měly také blízký 
osobní vztah k samotnému autorovi 
projektů.

   
Obereignerova vila 
je svým původem starší, z  roku 
1897. Do památkového seznamu 
byla zapsána v osmdesátých letech 
minulého století, kdy ji obývali 
ještě potomci prvního majitele. 
Byl to Ing.  Vojtěch Obereigner 
(1853–1928), civilní geometr a také 
spoluautor prvního regulačního 

zastavovacího plánu 
Poděbrad (vypracované‑
ho už na konci 19. století). 
Když se po studiích na 
české technice rozhodl, 
že se v  rodném městě 
usadí a otevře si vlastní 
kancelář, chtěl si postavit 
nový dům. Ten měl stát 
na místě staré stodoly 
u zděděné usedlosti 
čp. 1/III na Kostelním 
předměstí. O projekt požádal svého 
o tři roky mladšího spolužáka Josefa 
Fantu, který byl v té době zaměstnán 
v  ate liéru architekta Josefa Zítka. 
Fantovi se podařilo přesvědčit 
Obereignera, aby si místo novostavby 
k obývání přestavěl bývalou barokní 
stodolu a sám mu nakreslil několik 
návrhů ve stylu tehdy módní a efekt‑
ní severské novorenesance.

Fanta se snažil, aby původní 
opukové zdivo stodoly zůstalo 
viditelně zachováno. V  jižní části 

domu nad budoucí 
O b e r e i g n e r o v o u 
kanceláří zvedl obytné 
patro a půdní obytné 
prostory se třemi 
velkými vikýři opatřil 
sedlovými střechami, 
krytými glazovanými 
taškami. Romantický 
ráz celé stavbě daly 
zejména stupňovité 

štíty s  pískovcovými plastikami. 
Na severní straně obrácené k parku 
navrhl velké půlkruhové a pod ním 
ztrojené okno, v přízemí vchod do 
zahrady měla chránit malá sloup‑

ková předsíň. Na východní straně, 
kde je hlavní dekorativní vchod 
krytý malou pultovou stříškou, 
jsou také velká půlkruhová okna 
orámovaná cihlami. V opukovém 
zdivu si Vojtěch Obereigner nechal 
osadit pískovcové reliéfy z místní 

kamenické dílny Milana Havlíčka 
s  nápisy a motivy, odkazujícími 
na starou rodovou tradici. Mimo 
jiné jsou v  severním štítu reliéfy 
Madony, sv. Prokopa a M. Jana Husa. 
Mladším nápisem pod okny „Komu 
se nelíbí za moje na mém, nechť sobě 
vystaví za svoje na svém,“ reagoval 
stavebník na kritické hlasy místních 
konzervativních sousedů, které vila 
v okolním téměř vesnickém prostředí 
náležitě provokovala.

Součástí památkově chráněného 
areálu je i plot kolem zahrady, 
kombinovaný na severovýchodní 
straně plnou zdí. Tvoří ho kamenná 
podezdívka s cihlovými sloupky, 
mezi nimiž je osazena ozdobně 
kovaná mříž. Ve stejném dekora‑
tivním stylu jsou i Fantou navržená 
velká dvoukřídlá vrata s brankou 
ve středu, umístěná proti hlavnímu 
vchodu do vily.

Kouřimka
Druhá pozoruhodná vila stojí 
na jednom z  nejhezčích míst ve 

městě, přímo v  sousedství lázeň‑
ského parku. Je mladší než vila 
Obreignerova, spadá až do prvních 
let rozkvětu zdejších lázní. Josef 
Fanta ji navrhl v  roce 1910 pro 
švagrovou Vojtěcha Obereignera 
Františku Geiselreiterovou. Jeden 
z prvních penzionů pro lázeňské 
hosty, původně nazvaný Charitas, 
mohl lázeňským hostům nabídnout 
14 komfortně vybavených pokojů. 
Protože rodina ředitele Geiselreitera 
pocházela z Kouřimi, vžil se pro vilu 
název Kouřimka. Časový odstup 
obou vil je patrný i na vnějším vzhle‑
du, přestože mají řadu společných 
prvků. Stejně jako u předchozí starší 
romantické vily i zde použil Fanta 

jako základ neomít‑
nuté opukové zdivo, 
které kombinoval se 
zdivem z  červených 
cihel a doplnil o deko‑
rativní pískovcové 
články. Najdeme tu 
také vysoké stupňovité 
štíty, připomínající 
severskou architek‑
turu. Odborníci vilu 
Kouřimku, na pohled 
střízlivější ve výzdobě, 
ale ve stylu mnohem 
vytříbenější, řadí ke 
geometrické secesi ze 
závěru stylu a nastupu‑
jící moderny. Dodnes 
se v  jejich interiérech 
zachovalo původní 
dřevěné obložení stěn 
i různé stylové dřevěné 
a kovové secesní prvky, 
perfektně řemeslnicky 

provedené. Jde hlavně o zábradlí 
a různé mřížky s květinovými moti‑
vy včetně vstupní mřížové brány 
a na ni navazujícího stylového plotu. 
Stavbu vily v roce 1915 provedl zdejší 
stavební podnikatel Josef Koch. Do 
povědomí veřejnosti se v poslední 
době dostala Kouřimka díky tele‑
viznímu seriálu „Ordinace v růžové 
zahradě“, a tak není divu, že se nejen 
lázeňští hosté, ale i místní obyva‑
telé začali o ni více zajímat. Vila je 
v soukromém majetku příbuzných 
původních majitelů, kteří by ji celou 
rádi otevřeli pro veřejnost a věnovali 
různým volnočasovým aktivitám. 
Do státního seznamu památek se vila 
dostala 23. 10. 2000. 

Nejkrásnější panenka se 
narodila na Jitřence
Český výbor pro UNICEF a Středočeský kraj vyhlásil v červnu soutěž pro žáky základních 
a středních škol Miss panenka. Do tohoto úžasného projektu se zapojily dívky z DM 
Jitřenka při SOU společného stravování Poděbrady společně s vychovatelkou Vlaďkou 
Drahotovou.

Text: Ivona Hrabětová za SOU 
společného stravování 
Foto: UNICEF

Z finalistek byla prostřednictvím 
on‑line hlasování na internetu 
vybraná mezi 79 jedinečnými 
panenkami ta nejkrásnější a její 
„maminkou“, či spíše autorkou, 
je Marie Krátká, žákyně třetího 
ročníku obor Kuchař‑číšník. 
Slavnostní vyhlášení soutěže, 
spojené s  předáním diplomů 
a symbolických dárků, se konalo za 
účasti hejtmanky Středočeského 
k r aje  Ja ro s l av y Pok or né 
Jermanové a ředitelky UNICEF 
ČR Pavly Gomba v  pondělí 
2. října od 15.00 hodin v pražské 

Galerii Portheimka. Marušce 
patří obrovská gratulace a velký 
dík i ostatním dívkám z Jitřenky 
včetně Vlaďky Drahotové, které 
do výroby panenek daly svá srdce.

Soutěž Miss panenka je součástí 
projektu „Adoptuj panenku 
a zachráníš dítě“, který na podporu 
očkovacích programů v nejchudších 
zemích světa rozvíjí český UNICEF 
již od roku 2002. S  výjimkou tří 
vítězných panenek, které se stanou 
součástí výstavy a následné aukce 
v New Yorku, budou postupně všech‑
ny panenky k dostání v e‑shopu na 
stránkách www.unicef.cz k symbo‑
lické adopci. Cena jedné panenky je 
600 korun, což odpovídá nákladům 
na očkování pro jedno dítě.

A viděl jsem nové nebe 
a novou zemi. A slyšel 
jsem veliký hlas od 
trůnu: „Hle, příbytek 

Boží uprostřed lidí, Bůh 
bude přebývat mezi 
nimi a oni budou jeho 
lid; on sám, jejich Bůh, 
bude s nimi. A setře 
jim každou slzu z očí. 
A smrti již nebude, ani 

žalu ani nářku ani bolesti 
už nebude – neboť co 

bylo, pominulo.“

Zjevení Janovo 21, 1,3-4

Církev  
československá 

husitská 
v Poděbradech

Dr. Horákové 561

zve i Vás na

Vzpomínkovou 
bohoslužbu

 
2. listopadu v 17 hodin

do Sboru krále Jiřího

Poděkujeme za život 
všech, kteří nás 

předešli na věčnost.

Plán přednášek v Polabském muzeu Poděbrady
přednáškový den úterý, začátek v 17.30

21. listopadu / Zdeňka Česká, dcera krále Jiřího z Poděbrad
Přednáší: Zdenka Žmudová (kronikářka města Poděbrady)

12. prosince / Sedm dní v Tibetu
Přednášejí: Alena a Petr Šedovi (cestovatelé)

Vstupné 30 Kč
Změna programu vyhrazena
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Kultura / Akce

Roman Vlasák
Vás zve na přednášku

prof. MUDr. Cyrila Höschla, DrSc.

OSOBNOST 
A TVORBA V HUDBĚ

- souvisí umění a duševní nemoc?

Pohled na osudy skladatelů (Smetana, Mozart, Mahler, Chopin…) 
očima špičkového psychiatra, včetně hudebních ukázek.

Pondělí 23. 10. 2017 od 18:00
Salonek restaurace Srdeční záležitost

Vstupné 30,- Kč
 

-- 

Hrad přepevný 
 

Varhanní koncert k 500. výročí reformace 
 

Vystoupí profesor Michal Novenko 
 

Ve středu 1. listopadu 2017 od 19:00 hodin 
 

v evangelickém kostele v Poděbradech 
Husova ulice 16 

(naproti ZŠ Václava Havla) 
Vstupné dobrovolné 

Evangelická církev v Poděbradech si vás dovoluje pozvat 

              Akce se koná v rámci cyklu Rok pro Gloriet 

Pěvecký sbor patří ke Gymnáziu Jiřího z Poděbrad už 20 let
Chodby a schodiště budovy Gymnázia Jiřího 
z Poděbrad se nezvykle v sobotu rozezněly hlasy 
dvou set lidí a tóny hudebních nástrojů. Kdo si troufl 
oslavit o víkendu na školní půdě dvacáté narozeniny? 
Pěvecký sbor Gymnázia Jiřího z Poděbrad a zcela 
oprávněně. Vždyť během uplynulých dvou desetiletí 
šířil spolu s krásnou a kvalitní hudbou dobré jméno 
školy i města po celé republice i Evropě.

Text: Olga Vendlová | Foto: Zdeněk Suchánek

Narozeninový koncert v poslední 
zářijový den byl průřezem bohatým 
repertoárem sboru, který skýtá 
přes dvě stě skladeb všech žánrů. 
Za doprovodu klavíru i Orchestru 
Gymnázia Jiřího z Poděbrad zazněly 
české, anglické, africké, hebrejské 
i latinské texty (foto 1). Rodiče účin‑
kujících, starosta Poděbrad Ladislav 
Langr, ředitel gymnázia Kamil Bříza, 
absolventi, sponzoři a další spřízněné 
duše sboru si koncert vychutnali 
netradičně na chodbách a schodech 
školy (foto 2 a 3), kde mohli zažít 
unikátní akustiku. Moderátor 
Jakub Charvát vzpomněl na začátky 
sboru spojené i s přednesem Alfreda 
Strejčka. 
Jedním z  překvapení originální 
oslavy se stal křest již sedmého CD 
sboru s názvem Requiem (Wolfgang 

Amadeus Mozart). „Předchozí CD 
jsme křtili poděbradkou, šampaň‑

ským… ale dnes jsem pro toto naše 
sedmé album přinesla náš domácí 
med od mé maminky, ze s  láskou 
sbíraných sedmikrásek. A těch sedm 
krás, díky nimž CD vzniklo, jsou sbor, 
orchestr, Collegium 2010 (tedy absol‑
venti gymnázia), Kvimtet, hudební 
režie a produkce Milan Vaníček, rodi‑
če, vedení školy a města a sponzoři 
a vedení samotného sboru. Těm všem 
patří velký dík za čas, energii a podpo‑
ru našeho neprofesionálního sboru,“ 
uvedla křest CD profesorka Jaroslava 
Dunovská, rytmicky a energicky 

tepající srdce celého uskupení. Spolu 
s kolegy Tomášem Pergelem a Janou 
Knížkovou jej pokřtili kapkou medu 
(foto 4). Jako dárek si nadělili také 
nové logo.

Během následujících minikon‑
certů a projekce v  jednotlivých 

u č e b n á c h ,  r a u t u 
i závěrečné impro‑
v izace návštěv ník y 
pov znášela hudba, 
vzpomínky i setkání po 
letech. Během pestrého 
programu zazněl také 
školní rozhlas a soutě‑
ži lo se o čerst vou 
CD novinku. Spolu 
s příjemným zážitkem 

si příchozí odnesli almanach 
mapující dvacet let života a tvor‑
by Pěveckého sboru Gymnázia 
Jiřího z Poděbrad. Tento projekt 
byl podpořen v grantovém řízení 
Městského úřadu Poděbrady 
a Sdružením rodičů při GJP.

Grönholmovu metodu 
zdobí herecké výkony
Divadelní spolek Jiří představil první premiéru 
podzimní sezony.

Text a foto: Milan Čejka

V Divadle Na Kovárně byl v sobotu 
14. října uveden text současného 
španělského autora Jordi Galcerána 
s  titulem Grönholmova metoda. 
Režisér Ladislav Langr nastudoval 
s  pěticí herců z  DS Jiří inscenaci, 
která někdy bývá řazena mezi hořké 
komedie, jindy mezi psychothrillery. 
V  každém případě byl divákům 
nabídnut divadelní příběh z prostředí 
netradičního pracovního pohovoru. 
Od prvních minut se na jevišti odvíjel 
tvrdý souboj čtyř kandidátů o skvěle 
placenou manažerskou pozici. Čtyři 
lidé zavření v jedné místnosti. Každý 
z nich má své tajemství, jde jen o to, 
zda bude ochoten odhalit ho před 
ostatními. Kdo zvládne stupňující 

se ps ych ick ý 
nátlak a vydrží až 
do konce? Kdo je 
uchazeč a kdo nastr‑
čený personalista? 
Střetnutí na ostří 
nože, bez ohledů 
a s  překvapivým 
závěrem. „Mám za 
to, že se náš záměr 
vydařil, všichni 
herci podali kvalitní 
výkony na hranici 
svých možností 
a rád bych jim podě‑
koval. Práce na inscenaci premiérou 
nekončí, ještě se k ní budeme vracet. 
Zřejmě bude zapotřebí upravit závěr 

celé hry, aby byl jasnější a zřetelnější,“ 
uvedl po premiéře režisér. Zbývá 
dodat, že v  jednotlivých rolích se 
divákům představili Martin Daněk, 
Jana Langrová, Martin Šípek, Martin 
Kočí a Helena Pěchová. Podle vydat‑
ného potlesku a mnoha příznivých 
reakcí diváků po skončení představení 
lze soudit, že Grönholmova metoda 

přítomné zaujala. První repríza se 
uskuteční v úterý 31. října od 19.30 
v Divadle Na Kovárně.

Libičtí ochotníci 
hostovali u krajanů 
v Chorvatsku
Divadelní spolek Vojan Libice nad Cidlinou 
přijal pozvání k návštěvě přátel z České besedy 
v chorvatském Daruvaru.

Text a foto: Milan Čejka

Právě v tomto městě a okolí uvedli 
ochotníci koncem září situační 
komedii Nevěsta k  pohledání. 
Dětem pak byla určena loutková 
pohádka s veselými písničkami 
nazvaná Měla babka čtyři jabka. 
Hostování se shodou okolností 
uskutečnilo v roce, kdy si krajané 
připomínají 110. výročí založení 
daruvarské České besedy. 

Pro zajímavost lze doplnit, že Češi 
osidlovali Slavonii, severovýchodní 
oblast dnešního Chorvatska, již 
v devadesátých letech 18. století. 
Jednalo se nejprve o vojáky, později 
o zemědělce a  řemeslníky, kteří 
sem přicházeli s  celými rodina‑
mi – lákáni přísliby nejrůznějších 
úlev a možností levnějšího získání 
půdy. V 19. století následovaly další 
přistěhovalecké vlny a hlavním 
centrem krajanského života se stal 
Daruvar. 

Zájezd libických ochotníků 
začal ve čtvrtek 28. září ve vesnici 
Končenice, děti ze zdejší české 
školy zhlédly zmíněnou pohádku 
a odměnily herce dlouhým vděč‑
ným potleskem. Komedie Nevěsta 

k pohledání byla na programu ve 
stejný den večer, ale už v Českém 
domě v Daruvaru. Dobré dvě stov‑
ky diváků se dobře bavily příběhem 
málo úspěšného malíře, jeho služ‑
ky, milenky a dalších aktérů této 
veselohry. Spontánní potlesk přišel 
několikrát na otevřené scéně a ten 
závěrečný se změnil v ovace. 

V pátek dopoledne se pak děti 
z daruvarské Mateřské školy Ferdy 

Mravence a České základní školy 
Jana Amose Komenského přišly 
podívat na pohádkové příběhy 
ukryté ve čtyřech jablíčkách, 
které jim zahráli „babky a dědko‑
vé“ společně s  velkými, vtipně 
ušitými loutkami. Sál Českého 
domu doslova praskal ve švech 
a závěrečný potlesk nebral konce. 
Třetí představení pohádky se 
ještě uskutečnilo v sobotu 30. září 
v  prostorách České besedy ve 
městě Virovitica. Tady sice přišla 

hrstka dětí s rodiči, ale představení 
se opět setkalo s velice příznivou 
odezvou. Pro úplnost zbývá dopl‑
nit, že zástupce souboru přijal na 
radnici daruvarský starosta Damir 
Lneniček. V srdečné a přátelské 
atmosféře pak proběhlo i setká‑
ní v  prostorách Svazu Čechů 
v  Republice Chorvatsko, kde se 
hostitelkami staly předsedkyně 
svazu Anna Marie Štrumlová 

Tučková a předsedkyně Divadelní 
rady Mája Resová. Člen libického 
souboru Jaroslav Brendl stačil 
nabídnout v českém oddělení 
Daruvarského gymnázia hodinu 
klasické poezie. I o tohle vystou‑
pení projevili studenti velký zájem. 

Celý soubor se v pátek odpoled‑
ne vydal za poznáním nedalekého 
městečka Lipik. Nepřehlédnutelné 
zde byly stopy války, která 
Chorvatsko postihla v  devade‑
sátých letech. Ochotníci nejprve 
navštívili hřebčín, který se specia‑
lizuje na chov ušlechtilých koní – 
lipicánů. Město je také proslulé 
termálními prameny. A o tom, že 
voda se používá k  léčbě chorob 
krevního oběhu a pohybového 
ústrojí jim vyprávěl při prohlídce 
lázní jejich ředitel Darko Kelemen. 
Ke koupání však došlo až v termál‑
ních bazénech daruvarského hote‑
lu Termal. Nutno připomenout 
i příjemné společenské setkání 
s  místním souborem Sebranka 
v  Českém domě. Dlouhá léta 
nejen divadelního přátelství, ale 
skvělých mezilidských vztahů zde 
připomněla výstavka fotografií 
a dalších dokumentů. K  dobré 
náladě přispěl i společný zpěv 
českých lidov ých i novějších 
písniček.

Co dodat závěrem? Libičtí ochot‑
níci zavítali do Daruvaru a okolí 
během posledních jedenadvaceti 
let už posedmé. Daruvarský soubor 
hostoval v Libici pětkrát. Vždy se 
tyto návštěvy setkaly se zájmem 
veřejnosti a lze předpokládat, že 
ve vzájemných vztazích se bude 
pokračovat.

Městské kulturní centrum opět 
vydalo zcela originální kalendář 
pro příští rok. Obsahuje 53 foto‑
grafií růží, které do rozária na 
prvním nádvoří zámku zasadili 
v rámci Poděbradských dnů poezie 
známí čeští a slovenští umělci. 
Namátkou uvádíme jména jako 
Hana Maciuchová, Viktor Preiss, 
Libuše Šafránková, Josef Abrhám, 
Jana Štěpánková, Martin Huba, 
Otakar Brousek, Marta Vančurová 
nebo Ladislav Chudík. Fotografie 
květin uvozují medailonky těchto 
„mistrů slova“, držitelů nejvyššího 
ocenění v oboru přednesu poezie 
a prózy – Křišťálové růže. 

Kalendář je k dostání 
v Turistickém informač-

ním centru na Jiřího 
náměstí a v knihkupectví 

Kanzelsberger na Palackého 
ulici, jeho cena je 65 korun.

Originální kalendář „Růže 
z Poděbrad“ v prodeji!

›  Vojan před Českým domem ve Virovitici
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Kultura / Akce

ZÁMECKÝ 
BIOGRAF
19.–20. 10. / Čt–Pá / 19.00 
AMITYVILLE: PROBUZENÍ 
Horor / USA / titulky / od 15 let /  
85 min. / 110 Kč 
Bella, její dvojče James a malá sestra 
Juliet se s matkou přestěhují do nového 
domu. Potřebují ušetřit peníze, aby 
mohli pro Jamese, který je v kómatu, 
zaplatit nákladnou zdravotní péči. James 
nečekaně nabude vědomí a začne se 
uzdravovat. Bohužel se ale v domě začnou 
dít i další nadpřirozené jevy a ty už nejsou 
tak radostné. Spíše děsivé. Režie: Franck 
Khalfoun, hrají: Bella Thorne, Jennifer 
Jason Leigh, Cameron Monaghan

21.–22. 10. / So–Ne / 17.00 
MY LITTLE PONY FILM 
Animovaný / USA / dabing /  
přístupný / 99 min. / 110 Kč 
Když temná síla ohrožuje Ponyville, 
vydají se naši kamarádi na cestu až na 
konec bájné Equestrie, protože musí 
zachránit svůj milovaný domov. Na cestě 
je čeká velké dobrodružství a spousta 
nových přátel. Režie: Jayson Thiessen

21.–22. 10. / So–Ne / 19.00 
PO STRNIŠTI BOS 
Drama / ČR / přístupný 
111 min. / 130 Kč 
Edu Součka, jeho maminku a tatínka 
už známe z filmu Obecná škola. Nyní 
jsme však v Protektorátu, kdy je rodina 
osmiletého Edy donucena vystěhovat 
se z Prahy na venkov k příbuzným. 
Městečko, kde chlapec dosud trávil 
jen prázdniny, se nyní stává jeho 
domovem. Mladá městská rodina se 
musí přizpůsobit novému prostředí 
a také soužití pod jednou střechou s tetou 
a jejími příbuznými, což zahrnuje i velmi 
přísného dědečka. Režie: Jan Svěrák, 
hrají: Ondřej Vetchý, Tereza Voříšková, 
Jan Tříska

23.–24. 10. / Po–Út / 19.00 / 
BAJKEŘI 
Komedie / ČR / přístupný /  
95 min. / 120 Kč 
Nevlastní bratři Jáchym a David společně 
s kamarádem Sašou tráví většinu času 
ve světě sociálních sítí. Vztahy pro 
ně představují chaty s virtuálními 

dívkami, které nikdy neviděli. Na nátlak 
rodičů jsou donuceni vydat se pod 
vedením Davidovy půvabné „macechy“ 
na dvousetkilometrový cyklovýlet. 
S překvapením zjišťují, že tam venku 
je skutečný svět, opravdové dívky a že 
k lásce patří také sex. Režie: Martin Kopp, 
hrají: Hana Vagnerová, Adam Mišík, Jan 
Komínek

25. 10. / St / 19.00 
RAFFAELLO: LORD UMĚNÍ 
3D 
Dokumentární / Itálie / titulky / 
přístupný / 90 min. / 180 Kč 
Intenzivní portrét jednoho z nejlepších 
renesančních umělců, jenž je dodnes 
považován za zázračné dítě a který 
patří k takzvané tradiční triádě 
renesančních mistrů – vedle Leonarda 
da Vinci a Michelangela je jednou 
z nejvýznamějších osobností této 
éry. Přesto jen málo lidí jeho příběh 
doopravdy zná. Režie: Luca Viotto, hrají: 
Marco Cocci, Angela Curri, Enrico 
Lo Verso

26.–27. 10. / Čt–Pá / 19.00 
THOR: RAGNAROK 
3D – PREMIÉRA 
Akční / USA / dabing /  
přístupný / 140 Kč 
Thor je uvězněn na opačném konci 
vesmíru bez svého mocného kladiva 
a je nucen pustit se do závodu s časem, 
aby se vrátil včas do Asgardu a zastavil 
Ragnarok – zkázu svého domova 
a konec asgardské civilizace – který se 
snaží rozpoutat mocný nový nepřítel, 
nemilosrdná Hela. Předtím ale musí 
přežít smrtící gladiátorskou soutěž, v níž 
se ocitá tváří v tvář svému bývalému 
spojenci z řad Avengers – neuvěřitelnému 
Hulkovi. Režie: Taika Waititi, hrají: 
Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Tom 
Hiddleston

28.–29. 10. / So–Ne / 16.30 
PO STRNIŠTI BOS 
Informace o filmu viz 21.–22. 10.

28.–29. 10. / So–Ne / 19.00 
8 HLAV ŠÍLENSTVÍ 
Životopisný / ČR, SR / od 12 let / 
107 min. / 110 Kč 
Sovětské Rusko, rok 1921 – mladičká 
Anna má před sebou hvězdnou kariéru, 
právě jí vychází první sbírka, prý bude 

největší ruskou básnířkou, která zastíní 
samotného Puškina. O pár let později 
už se ale tísní v nákladním vagónu, 
který směřuje do neobydlených stepí 
Kazachstánu. Nebude to její jediná 
cesta ani její jediný lágr. Básnířka Anna 
Alexandrovna Barkovová strávila 
v táborech sovětského Gulagu a ve 
vyhnanství 22 let svého života. Režie: 
Marta Nováková, hrají: Aneta Langerová, 
Zuzana Fialová, Viktorie Čermáková

30.–31. 10. / Po–Út / 19.00 
ALIBI NA MÍRU 
Komedie / Francie / titulky /  
přístupný / 90 min. / 110 Kč 
Užívejte si neřestí, „Alibi na míru“ to za 
vás vyžehlí. Jde o kancelář, která vymyslí 
a poskytne alibi na cokoliv, co chcete. Na 
fotbal místo na večeři s příbuznými? Ulejt 
se z práce? Aférka? Nevěra? Nebo mít 
prostě chvíli od všeho pokoj? Hrdinové 
z komedie Alibi na míru všechno 
perfektně zařídí a nikdo nemá ani páru. 
Ale ouha! Věci se někdy umí zamotat. 
Režie: Philippe Lacheau, hrají: Philippe 
Lacheau, Elodie Fontan, Julien Arruti

1. 11. / St / 19.00 / ČÁRA 
Krimi / SR, ČR, Ukrajina / titulky /  
od 12 let / 108 min. / 110 Kč 
Adam Krajňák je otcem rodiny 
a také hlavou skupiny, která pašuje 
přes slovensko-ukrajinskou hranici 
cigarety. V tomto okruhu nejbližších 
zastává nenahraditelnou roli starajícího 
se důvěrníka, ale také zásadového 
a nekompromisního vůdce. Klidný 
souběh obou prolínajících se světů se 
však se vzrůstající nervozitou, obklopující 
nejistou budoucnost s nově budovanou 
hranicí schengenského prostoru, začíná 
pomalu otřásat. Režie: Peter Bebjak, 
hrají: Emília Vášáryová, Tomáš Maštalír, 
Zuzana Fialová

2.–3. 11. / Čt–Pá / 19.00  
VŠECHNO NEJHORŠÍ 
PREMIÉRA 
Horor / USA / titulky / od 15 let / 110 Kč 
Jaké to je, uvíznout v jednodenní časové 
smyčce, která vždy skončí vaší vraždou? 
Dost děsivé. Přesně to v thrilleru Všechno 
nejhorší zažívá studentka Tree a nezbývá 
jí tedy nic jiného než konečně vypátrat 
svého vraha dříve, než ji zase zamorduje. 
Režie: Christopher Landon, hrají: Jessica 
Rothe, Israel Broussard, Charles Aitken

4.–5. 11. / So–Ne / 17.00 
PŘÍŠERÁKOVI – 3D 
Animovaný / Něm., VB / dabing / 
přístupný / 96 min.    
Wishbonovy čekají opravdové trable. 
Mámu Emmu si totiž jako svou budoucí 
partnerku vyhlédnul samotný hrabě 
Dracula. Pošle zlou čarodějnici Babu 
Yagu, aby Emmu proměnila v upírku. 
Yaga však nedopatřením změní i zbytek 
rodiny v příšery. Režie: Holger Tappe

4.–5. 11. / So–Ne / 19.00 / BAJKEŘI 
Informace o filmu viz 23.–24. 10. 

6.–7. 11. / Po–Út / 19.00 / 
GEOSTORM: GLOBÁLNÍ 
NEBEZPEČÍ – 3D 
Sci-fi / USA / titulky / od 12 let /  
109 min. / 130 Kč 
Po sérii bezprecedentních přírodních 
katastrof ohrožujících naši planetu 
se přední představitelé z celého světa 
dohodnou na vytvoření rozsáhlé sítě 
satelitů k řízení globálního klimatu, které 
mají zajistit bezpečnost všech obyvatel 
planety. Ale nyní se něco pokazilo – 
systém vytvořený k ochraně Země začne 
na Zemi útočit a začíná závod s časem, 
kdy je nutné zjistit skutečnou hrozbu 
dříve, než geomagnetická bouře smete ze 
zemského povrchu všechno a všechny. 
Režie: Dean Devlin, hrají: Katheryn 
Winnick, Gerard Butler, Jim Sturgess

8. 11. / St / 19.00 
ZKRÁTKA KRAŤAS 
Animovaný / ČR / dabing / přístupný / 
59 min. / 80 Kč 
Pásmo tvoří 11 krátkých filmů z 6 zemí. 
Kromě dvou domácích zástupců také 
Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska 
a Chorvatska. Režie: Jan Saska, Marek 
Náprstek, Dávid Štumpf a další

9.–10. 11. / Čt–Pá / 19.00 / MATKA! 
Thriller / USA / titulky / od 12 let /  
115 min. / 110 Kč 
Nejhorší zvuk, který můžete uslyšet 
v ráji, je zaklepání na dveře. Manželský 
pár, jehož idylické soužití v nádherném 
domě v lůně přírody naruší nezvaní hosté, 
kterých neustále přibývá. Režie: Darren 
Aronofsky, hrají: Jennifer Lawrence, 
Javier Bardem, Ed Harris

Městská knihovna doporučuje aneb přečtěte si…

Jaroslav Kalfař: Kosmonaut z Čech
Jakub Procházka jako malý chlapec osiřel a vyrůstal 
na venkově u prarodičů. Jeho dětské sny o hrdinství 
se zcela nečekaně naplnily, když byl vyvolen jako muž, 
který bude tvořit jednočlennou posádku rakety, již vyšle 
na nebezpečnou misi k Venuši nevelká země uprostřed 
Evropy. Ale jak se Jakub noří do hlubin neprozkouma‑
ného vesmíru, postupně ztrácí kontakt se svou ženou 
Lenkou, a až příliš pozdě mu začne docházet, že její 
lásku obětoval své vlastní ambici. Osamělý pohlíží na 
řadu věcí jinak než dřív, až se v raketě jako jeho neprav‑
děpodobný společník objeví (snad jen imaginární) 
mimozemský pavouk. Zatímco spolu vedou filosofické 
debaty o povaze lásky, života a smrti, ale také lahodné 
chuti špeku, vytvoří se mezi nimi silné emocionální 
pouto. Bude to ale stačit, až se Jakub dostane do střetu 
s utajenými ruskými rivaly ve vesmírném závodu na 
cestě k Venuši? Podaří se mu vrátit zpátky na Zemi, 
aby dostal druhou šanci a zkusil znovu získat Lenčinu 
lásku? Kosmonaut z Čech je hluboce originální kniha, 
plná lidské vřelosti a humoru. Čtivý a napínavý příběh 
skýtá řadu překvapení a zvratů. 

Obert Skye: Nová příšerka 
z kumbálu – Žvejkpotter 
Rob se právě vzpamatoval z lapálií, do kterých se dostal 
kvůli svému poslednímu návštěvníkovi z kumbálu. 
Urovnal vztahy s rodiči, kamarády, ale hlavně s Janae. 
Jenže jakmile se klidil Wonkenstein, vyplivl kumbál 
dalšího hosta. Ten nápadně připomíná Harryho Pottera 
a Žvejkala z Hvězdných válek a možná má i trochu 
kouzelnou moc. Bude mu nový kamarád spíš překážet, 
nebo mu pomůže překonat nečekané nástrahy? A jak 
Rob dopadne na soutěži ve vaření? Neztrapní se?

Další novinky na www.knihovna ‑pdy.cz

POZVÁ NK Y

Divadelní přehlídka 
nabídne pohádky
V kulturním domě v Libici nad 
Cidlinou pokračuje pod taktov‑
kou místního DS Vojan 16. ročník 
přehlídky Libický divadelní 
podzim 2017. 

V  neděli 22. října v  15 hodin 
přiveze DS J. K. Tyl České 
Budějovice pohádku s  prvky 
černého divadla nazvanou Cirkus.

Na přehlídce se představí 
i velice známé Divadlo DR AK 
Hradec Králové. Nejprve v úterý 
24. října od 9 a 10.30 hodin uvede 
pohádku Jak si hrají tatínkové. 
Tento poetický příběh si šikovní 
tatínkové vyrobí přímo v dílně. 
A jedná se o známou Sněhurku. 
Do pohádky plné pohybu a nápadů 
bude zapojen i drak, který pomůže 

Sněhurku vysvobodit. Příhodu 
vypravuje pětice otců a taková 
činnost se neobejde bez legrace. 
Pohádka je určena základním 
školám a veřejnosti, je vhodná pro 
děti od šesti let. 

Ve středu 25. října v  9 hodin 
potom DRAK nabídne divadelní 
adaptaci známé knížky Františka 
Nepila Makový mužíček. Stařence 
a stařečkovi se narodí z makovice 
makov ý mužíček . Postupně 
poznává svět, naučí se mnoho 
nového a chce být svému okolí 
užitečný. Pohádka je určena 
mateřským školám, veřejnosti, 
především tedy dětem od tří let. 

(čej) 

A KCE V E MĚ STĚ

11. 11. / So / 1. zámecké nádvoří
SVATOMARTINSKÉ TRHY

Svatomartinská vína, cimbálová muzika
Vstup zdarma

Více informací na www.ipodebrady.cz

Z DĚNÍ V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ

Text a foto: Městská knihovna Poděbrady

Nový T-Club aneb Jaké si to uděláte…
Ve čtvrtek 21. září byl 
v poděbradské knihov‑
ně slavnostně otevřen 
Teens‑Club (T‑Club) 
pro mládež od 14  do 
18 let. Úvodní slovo 
měla vedoucí knihovny 
Vladimíra Zemánková. 
V  hudební části se 
nejprve představil hous‑
lista Matouš Kubín, poté 
Sabina Uxová zahrála na 
kytaru a zazpívala. Hosté mohli vyzkoušet vše, co klub nabízí: Xbox, fotbálek, 
komiksy, deskové hry, WiFi, šachy a tak dále. S heslem „Jaké si to uděláte, 
takové to budete mít,“ popřála vedoucí knihovny „tclubákům“, ať se jim v klubu 
líbí a užijí si zde mnoho zábavy.

Úterní čtení pro děti
Pravidelně každé úterý od 15.00 do 16.00 hodin knihovna pořádá pro děti od 
6 do 10 let v oddělení pro děti a mládež nový cyklus s názvem „Čtení s poro‑
zuměním aneb Zastavení nejen nad knihou“ pod vedením Aleny Zemanové. 
Cílem setkávání je rozvoj čtenářské gramotnosti a slovní zásoby, zlepšení 
vyjadřovacích schopností, sluchového a zrakového vnímání, představivosti 
a koncentrace dětí.

DIVADLO 
NA KOVÁRNĚ
29. 10. / Ne / 15.00 
JEŽIBABY Z BABÍNA  
Pohádka (z lesa u Nymburka) pro děti od 
5 do 90 let s troškou zpívání a čarování 
z pera oblíbeného místního autora 
Jaroslava Koloděje. 
A‑Z Divadlo Milovice 
Cena vstupenky: 60 Kč

31. 10. / Út / 19.30 
GRÖNHOLMOVA METODA 
S vidinou velkého balíku peněz se 
i běžné personální výběrové řízení 
může změnit v nelítostný boj o přežití. 
Z ponižující manipulace vyrůstá 
rafinovaně vyhrocené drama nabité až 
mrazivými i groteskními situacemi. Kde 
jsou hranice vlastní sebeúcty? Jaký nátlak 
může člověk v cestě za vysněnou kariérou 
snést?  Co všechno je ještě dovoleno? 
Psychothriller současného španělského 
dramatika uvádí v režii Ladislava Langra 
Divadelní spolek Jiří Poděbrady. 
Cena vstupenky: 100 Kč

7. 11. / Út / 19.30 
MISS DIETRICH LITUJE 
Abonentní představení 
Matka a dcera. Regina Rázlová jako 
Marlene Dietrich a Simona Postlerová 

jako Maria Riva ve strhujícím rodinném 
souboji. Láska a sebeláska. Zlatý prach 
slávy a neúprosný čas. Věčná bitva 
s minulostí. Kdo zvítězí?  
Divadlo Ungelt 
Cena vstupenky: 380 Kč 
Foto: Divadlo Ungelt

8. 11. / St / 18.00 
PODZIMNÍ KONCERT ZUŠ 
Vstupné dobrovolné

14. 11. / Út / 19.00 
KOMORNÍ DUO 
Eduard Šístek – violoncello a Stanislav 
Gallin – klavír zahrají skladby Dvořáka, 
Martinů a Poppera. 
Pořádá: Společnost Otakara Vondrovice, o. s. 
Cena vstupenky: 100 Kč

15. 11. / St / 19.30 
SCREAMERS 112 
Známá travesti skupina opět přijíždí 
s nový pořadem nazvaným „Screamers 
112“. Vtipy o policistech, hasičích 
a lékařích jsou přeci věčné. Samozřejmě 
nebude chybět spousta známých 
písniček, scének a krásných kostýmů. 
Cena vstupenky: 280 Kč (předprodej), 
300 Kč (na místě)

18. 11. / So / 17.00 
NOC DIVADEL 
Pořádá: Divadelní spolek Jiří 
Vstupné dobrovolné

19. 11. / Ne / 15.00 
POHÁDKY Z KOŠÍKU 
Výlet do nitra pohádek, ve kterých 
návštěvníci divadla mohou pomoci 
uzdravit smutnou princeznu, přemoct 
nelítostnou Paní Hvozdů, projít 
peklem anebo zažít další zábavná 
dobrodružství… 
Divadlo Sem‑Tam‑Fór 
Cena vstupenky: 60 Kč

23. 11. / Čt / 19.30 
KACHNA NA 
POMERANČÍCH – Premiéra 
Ďábelsky rozehraná partie manžela 
o tom, jak získat zpět svoji ženu za 
pomoci jejího milence a své sekretářky. 
A tak se všichni zúčastnění a jedna 
vzdorovitá kachna ocitnou na víkendové 
šachovnici obratného hráče snažícího 
se dobýt zpět svou královnu. Ďábelská 
taktika se ukáže být nejen účinnou, ale 
přináší značný potenciál pro nekonečnou 
řadu humorných situací. 
DS Klicpera Sadská 
Cena vstupenky: 100 Kč

30. 11. / Čt / 19.30 
DOMÁCÍ ŠTĚSTÍ 
Najmou si hospodyni, která jim převrátí 
razancí kulometu domácnost naruby 
a uvede je zpět do „štěstí manželského“. 
Připomene jim, jak si mají jeden druhého 
vážit a jak zafunguje „sporýš lékařský“ 
i celer v manželském loži. Vilemínu 
Gruntorádovou – z firmy Domácí 
štěstí – hraje Iva Hüttnerová, pro niž je 
to po letech nová zajímavá role, která 
v mnohém připomíná Hrabalova strýce 
Pepina. 
Hrají: Iva Hüttnerová, David Suchařípa, 
Michaela Dolinová 
Cena vstupenky: 210 Kč

VÍCE INFORMACÍ NA  
WWW.KINOPODEBRADY.CZ

VÍCE INFORMACÍ NA  
WWW.DIVADLOPODEBRADY.CZ
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Sport

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ  
V PODĚBRADECH VÁS ZVE:

21. 10. VELTRUSY a okolí

25. 10. TAJNÝ VÝLET  

Pro bližší informace, časy odjezdů, srazy, případné změny a kontaktní osoby sledujte vývěsku 
u sokolovny, u Pentagonu a internetové stránky www.kctpodebrady.netstranky.cz

Srdečně zveme všechny zájemce o turistiku.

COREACT REALITY 
nabízí:

>  ODKUP NEMOVITOSTÍ 
ZA HOTOVÉ

>  ZPROSTŘEDKOVÁNÍ 
PRODEJE BYTU, 
DOMU, POZEMKU

>  3D VIZUALIZACE, 
PROFI NAFOCENÍ 

>  HOMESTAGING 
(DEKOROVÁNÍ 
INTERIERU)

>  RYCHLÉ 
A PROFESIONÁLNÍ 
JEDNÁNÍ

VOLEJTE: 608 605 615

Golfové hřiště 
Poděbrady 

hledá 

recepční/ho  
na HPP. 

Životopisy,  
prosím, zasílejte na  

office@golfpodebrady.cz

SENIORFITNES 
otevírá pro všechny aktivní občany 50+ 

nová cvičení v Poděbradech

Tělocvična:
zdravotní cvičení od 2. 11. 2017  

každý čtvrtek od 15:00 do 16:00
Fitclub EVO, horní sál, Jeronýmova 1395,  

cena 50 Kč

Bazén:
od 2. 11. 2017 každý čtvrtek od 17.00 do 18:00

Hotel Zimní lázně, Hakenova 464/II,  
cena 60 Kč

Cvičení ve vodě je mimořádně prospěšné 
při artróze, artritidě a nadváze, a také jako forma 

rehabilitace po operacích a úrazech.

Informace a přihlášení:  
Ing. Dagmar Ruferová, lektor, 

tel.: 775 031 332, email: dagmar@rufer.cz

inzerce

7. ročník poděbradských florbalových tréninků 
Letos otevíráme navíc jednu věkovou kategorii!

nábor nových členů do našeho týmu

Mistrovské „repete“ 
Herzánové!
Text a foto:  (red)

Dominika Herzánová z Poděbrad (na snímku 
vlevo) obhájila začátkem října se svými kolegyně‑
mi Andreou Švihálkovou a Marikou Podluckou 
titul české šampionky ve sportovním aerobiku. 
Bývalá svěřenkyně trenérky Moniky Sobotkové 
a předloňská mistryně světa z Martiniku ovládla 
šampionát v Plzni v kategorii junior. Tento závod 
byl pro členku klubu Corridoor kontrolní soutěží 
před Mistrovstvím světa v Nizozemí, které se 
koná od 17. do 20. října 2017.

Radost z Plzně a Hradce. A nyní svátek aerobiku v BIOSCE
Závodnice oddílu 
aerobiku TJ Sokol 
Poděbrady se na domácí 
kolo Bohemia Aerobic 
Tour naladily dalšími 
skvělými výsledky.

Text a foto:  Monika Sobotková, 
oddíl aerobiku TJ Sokol 
Poděbrady

V sobotu 7. 10. 2017 vyrazila naše 
děvčata do Plzně na Mistrovství České 
republiky ve sportovním aerobiku 
a fitness. Náš tým startoval ve složení 
Betty Kárová, Barbora Hrodková, 
Nicole Mikšovská, Anna Doležalová, 
Nela Vohradská, Natálie Vinecká 
a Natálie Kratochvílová. V semifiná‑

lovém kole děvčata vybojovala 4. místo 
a toto umístění udržela i v nedělním 
finále. Z národního šampionátu si tak 
odvážíme sice nepopulární „brambo‑
rové“ medaile, ale pro náš tým i oddíl 
je to velmi cenná zkušenost.

O den později – v neděli 
8. 10. 2017 – se v Hradci Králové kona‑
lo 2. postupové kolo soutěže cvičení 
podle lektora Bohemia Aerobic Tour. 
V nejmladší kategorii do 6 let vybojo‑
vala zlatou medaili Míša Pospíšilová. 

V kategorii 7–8 let si ve finále zacvičila 
Anna Vaněrková a Katka Děčková. 
Jejich starší kolegyně ve věku 9–10 let si 
již přivezly medaile: stříbrnou Anetka 
Bedrnová, bronzovou Viki Hovorková 
(na snímku) a další bronzovou – ale 
v kategorii poprvé startujících – Ema 
Hrabáková. „Bramborovou“ tento‑
krát vyválčila Julča Vrchotová. Další 
hezké výsledky pak přidaly v kategorii 
11–13 let Kiki Mandousová (4. místo) 
a Aneta Sluťáková (5. místo).

Závěrem srdečně všechny zveme 
na 3. postupové kolo soutěže 
BOHEMIA AEROBIC TOUR, 
které pořádá náš oddíl v hale 
BIOS v Poděbradech v sobotu 
21. 10. 2017. 

Pořádně nabitý program mají zástupci nejpopulárnějších 
kolektivních sportů z  Poděbrad. Fotbalistům vrcholí 
podzimní část sezony, hokejistům se kolotoč zápasů rozběhl 
minulý měsíc a před pár dny se rozduněly také palubovky 
lázeňských basketbalistů. Jak si poděbradské celky zatím 
vedou a kdy jim můžete přijít fandit?

Text: (aku) | Ilustrační foto: archiv

BASKETBAL
MUŽI, 2. LIGA

1. BK NAPOS Vysoká n. L. 2 2 0 159:116 4
2. TJ AŠ Mladá Boleslav 2 2 0 165:126 4
3. TJ Sokol Kbely 2 2 0 165:137 4
4. BA LYNX Liberec 2 2 0 174:159 4
5. BK Brandýs nad Labem 2 1 1 131:132 3
6. Basket Fio banka Jindřichův Hradec B 2 1 1 142:145 3
7. TJ Sokol BK Chrudim 2 1 1 142:147 3
8. BVK Holice 2 1 1 134:141 3
9. TJ Tesla Pardubice 2 0 2 127:151 2

10. Basket Poděbrady 2 0 2 141:166 2
11. Sokol Kutná Hora 2 0 2 144:173 2
12. BK Přelouč 2 0 2 115:146 2

Nejbližší domácí zápasy
21. 10. 2017 | Basket Poděbrady – BK NAPOS Vysoká (19:00)
22. 10. 2017 | Basket Poděbrady – BVK Holice (13:00)
18. 11. 2017 | Basket Poděbrady – Fio banka J. Hradec 
19. 11. 2017 | Basket Poděbrady – Tesla Pardubice
17. 12. 2017 | Basket Poděbrady – Sokol Kutná Hora

ŽENY, 2. LIGA
1. BK Žďár nad Sáz. 4 3 1 282:241 7
2. TJ OP Prostějov 4 2 2 276:223 6
3. BK Příbor 4 1 3 244:278 5
4. SK Bruntál 4 1 3 220:307 5
5. BA Sparta 2 2 0 163:98 4
6. BK Brandýs nad Labem 2 2 0 150:107 4
7. Basket Poděbrady 2 1 1 118:114 3
8. Basketball Nymburk B 2 0 2 87:172 2

Nejbližší domácí zápasy
21. 10. 2017 | Basket Poděbrady – BK Brandýs n. L. (17:00)
22. 10. 2017 | Basket Poděbrady – BA Sparta (11:00)
16. 12. 2017 | Basket Poděbrady – Žďár nad Sázavou
17. 12. 2017 | Basket Poděbrady – Prostějov

FOTBAL
BOHEMIA PODĚBRADY, I. A třída 

1. TJ Sokol Pěčice 10 8 0 2 27:12 24
2. TJ Sokol Vyšehořovice 10 8 0 2 27:12 23
3. SK Český Brod "B" 10 5 0 5 21:17 17
4. FK Bohemia Poděbrady 10 6 0 4 21:19 17
5. SK UNION Čelákovice 10 5 0 5 28:21 16
6. SK Kosmonosy 10 6 0 4 24:18 16
7. TJ Kly 10 5 0 5 21:16 16
8. TJ Záryby 10 6 0 4 19:18 16
9. TJ Sokol Luštěnice 10 5 0 5 11:19 14

10. FC Velim 9 4 0 5 17:16 13
11. TK Slovan Lysá nad Labem 9 4 0 5 14:15 13
12. TJ Jawa Divišov 9 4 0 5 12:19 12
13. FK Uhlířské Janovice 10 3 0 7 12:21 10
14. FK PŠOVKA MĚLNÍK 10 3 0 7 12:24 10
15. Mnichovohradišťský SK 9 3 0 6 12:18 9
16. FK KAVALIER SÁZAVA 10 3 0 7 12:25 8

Nejbližší domácí zápasy
21. 10. 2017 | FK Bohemia Poděbrady – SK UNION Čelákovice (15:30)
4. 11. 2017 | FK Bohemia Poděbrady – FK KAVALIER SÁZAVA (14:00)
18. 11. 2017 | FK Bohemia Poděbrady – FK Uhlířské Janovice (13:30)

BOHEMIA PODĚBRADY „B“, Postřižinský okresní přebor mužů  
1. Městec Králové A 8 8 0 0 22:5 24
2. Rožďalovice A 9 5 3 1 29:14 18
3. Bohemia Poděbrady B 8 6 0 2 22:14 18
4. Kostomlaty nad Labem 8 5 1 2 15:12 16
5. Jíkev 9 4 1 4 22:18 13
6. Opočnice 8 4 1 3 20:17 13
7. Hrubý Jeseník A 9 3 3 3 16:22 12
8. Kostelní Lhota A 9 3 1 5 13:13 10
9. Kovanice 9 3 1 5 18:22 10

10. Seletice 8 3 1 4 12:16 10
11. Běrunice 8 1 4 3 10:16 7
12. Všejany 9 1 3 5 13:21 6
13. SEMICE B 8 1 2 5 10:20 5
14. Přerov nad Labem 8 1 1 6 10:22 4

Nejbližší domácí zápasy
22. 10. 2017 | Bohemia Poděbrady B – Všejany (15:30)
5. 11. 2017 | Bohemia Poděbrady B – Kostomlaty nad Labem (14:00)

SLOVAN PODĚBRADY, III. třída   
1. Pátek B 9 7 1 1 33:16 22
2. Litol 9 6 1 2 35:19 19
3. Odřepsy 7 6 0 1 19:14 18
4. Slovan Poděbrady 8 5 2 1 28:8 17
5. SADSKÁ B 8 5 1 2 21:10 16
6. Chrást 9 4 3 2 26:16 15
7. Stratov 9 4 1 4 25:23 13
8. Křečkov A 8 4 0 4 24:16 12
9. KOUNICE 8 4 0 4 16:26 12

10. Sány / Opolany A 8 3 0 5 28:26 9
11. Tatce 9 2 2 5 18:26 8
12. Milovice B 8 1 0 7 12:29 3
13. Libice nad Cidlinou 8 1 0 7 13:42 3
14. Hradišťko 8 0 1 7 11:38 1

Nejbližší domácí zápasy
28. 10. 2017 | Slovan Poděbrady – Libice nad Cidlinou (10:15)
11. 11. 2017 | Slovan Poděbrady – Kounice (10:15)

LEDNÍ HOKEJ
HC PODĚBRADY, Krajská liga 

1 HC Lev Benešov 6 5 0 1 0 32:19 16
2 BK Mladá Boleslav 6 4 0 0 2 29:21 12
3 Hokejový klub Čáslav, z. s. 6 4 0 0 2 24:16 12
4 Slavoj Velké Popovice 6 2 2 0 2 22:23 10
5 SK Sršni Kutná Hora 6 3 0 0 3 18:15 9
6 HC Žabonosy 5 1 1 0 3 12:20 5
7 HC Poděbrady 6 1 0 1 4 12:38 4
8 HC Rytíři Vlašim 5 1 0 0 4 17:27 3

Nejbližší domácí zápasy
21. 10. 2017 | HC Poděbrady – HC Lev Benešov (17:00)
11./12. 11. 2017 | HC Poděbrady – HC Příbram 
18./19. 11. 2017 | HC Poděbrady – HC Žabonosy
2./3. 12. 2017 | HC Poděbrady – HC Rytíři Vlašim

HC PODĚBRADY – STARŠÍ DOROST, Regionální liga staršího dorostu 
1 Spartak Nové Město nad Metují 8 8 0 0 0 73:22 24
2 HC Chrudim 9 8 0 0 1 68:26 24
3 SC Kolín 7 5 0 0 2 39:15 15
4 HC Poděbrady 8 4 1 1 2 44:27 15
5 HC Opočno 9 3 1 0 5 32:45 11
6 HCM Jaroměř 7 3 0 0 4 24:21 9
7 Stadion Nový Bydžov 8 1 2 1 4 30:56 8
8 SK Sršni Kutná Hora 9 2 0 1 6 27:50 7
9 HC Spartak Choceň 9 1 0 1 7 23:53 4

10 SK Třebechovice pod Orebem 6 1 0 0 5 18:63 3

Nejbližší domácí zápasy
22. 10. 2017 | HC Poděbrady – SK Sršni Kutná Hora (17:00)
10. 11. 2017 | HC Poděbrady – HC Opočno 
17. 11. 2017 | HC Poděbrady – Stadion Nový Bydžov
24. 11. 2017 | HC Poděbrady – SC Kolín SC Kolín (19:15)

ZDRAVOTNÍ
POTŘEBY
Čelákovice, Masarykova 212
Poděbrady, Palackého 240

Hledáme
na částečný (nebo celý) úvazek 
pracovnici do zdravotních potřeb:
- 3 dny v týdnu práce do 18 hod. 
- očekáváme spolehlivost, prodejní 

schopnosti, ochotu učit se novým 
věcem, práci v týmu

V případě zájmu pošlete CV na: 
info@zdrapohorackova.cz

PŘEHLEDNĚ: Poděbradské kluby a oddíly pod statistickou lupou


