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Senioři se prošli renesančním Nymburkem
Společné foto účastníků procházky renesančním Nymburkem s historikem a starostou Pavlem Fojtíkem, pořádané v rámci třetího ročníku akce RADNICE SENIORŮM.
Pohled z areálu Starého děkanství na kostel sv. Jiljí. Více na straně 6. Foto: Petr Černohous
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Chirurgickým pacientům ukrátí čas v nemocnici
nové televizory

Slovo
úvodem
Vážení a milí čtenáři,
máme za sebou hektické období parlamentních voleb a čeká nás
podzimní měsíc, který asi nejvíce
charakterizuje svátek, kdy si připomínáme naše drahé zesnulé.
Prodlužující se večery a chladné
počasí nabádají ke zklidnění
tempa a ztišení nejen ve vnějším
životě, ale i v tom vnitřním.
Na radnici a městském úřadě
nás ale žádný poklid nečeká. Je
to období, kdy vrcholí příprava
rozpočtu města na další rok a je
potřeba se dobře rozhodnout, co
z omezeného balíčku peněz ve
městě zlepšit a jaké aktivity podpořit. Největší důraz se klade vždy
na investiční akce, které jsou nejvíce vidět. Již teď mohu prozradit,
že na rok 2018 plánujeme rekonstrukci cyklostezky a to v úseku
od Vesláku až po Sánský kanál za
více než 13 milionů korun. Půjde
o její rozšíření ze dvou na tři metry
a také o nový povrch. Poděbradská
strana v současnosti také opravuje
nejhorší úseky, mohlo by tak příští
rok dojít k celkovému zkvalitnění
průjezdu stezkou.
Z dalších investic bych zmínila zpřístupnění kostelní věže pro
veřejnost. V jiných městech vyhlídky obdivujeme a přitom sami
ani nevíme, co máme doma. Ruku
na srdce: kdo z vás Nymburáků
viděl Nymburk z kostelní věže? Já
ano, a je to opravdu moc krásný
a nevšední pohled.
Do konce roku bychom se
ještě měli dočkat malé proměny náměstí, kdy by na místech
dnešních záhonů s nevzhlednou
a nefunkční zelení měly být zasazeny vzrostlé listnaté stromy s trávou
a okolo nich lavičky. Tím by na
náměstí mohlo vzniknout příjemné místo k setkávání a k posezení.
Je to samozřejmě jen malá změna,
všichni si přejeme, aby se zrekonstruovalo celé náměstí, investice je
ale bohužel velká, kterou si zatím
město dovolit nemůže.
Přeji všem klidné podzimní
dny.
Mgr. Adriena Gabrielová,
místostarostka města Nymburk

Hned šest televizorů obohatí chirurgické oddělení
nymburské nemocnice. A to
díky daru, který mu věnovala
společnost Changhong Europe
Electric, s.r.o.
Z rukou zástupců společnosti,
Pavla Kafky a Lucie Kafkové,
převzali televize ve čtvrtek
5. října primář chirurgie, MUDr.
Jaroslav Chaluš společně s jednatelkou nemocnice Ing. Alenou
Havelkovou a místostarostkou
města Nymburk Mgr. Adrienou
Gabrielovou.
„Chtěl
bych
poděkovat
společnosti Changhong Europe
Electric s.r.o., že reflektovala na
naši prosbu o materiální dotaci
v podobě dovybavení našeho
oddělení o televizory. Dar nám
hodně pomůže, dost si od něj

slibujeme, mimo jiné to, že nám
pomůže edukovat mladé lékaře,“
řekl primář.
Pět televizorů s úhlopříčkou
32“ bude umístěno na pacientské
pokoje určené k hospitalizaci, jeden o velikosti 55“ bude sloužit
především pro vzdělávání lékařů
chirurgického oddělení.

Dar v hodnotě zhruba 45 tisíc
korun nemusí být poslední. Podle vyjádření zástupců společnosti
se bude české zastoupení firmy snažit v pomoci nymburské
nemocnici pokračovat, a to i díky
podpoře čínského vedení.
Pavlína Stránská, mluvčí
nemocnice Nymburk, s.r.o.

Předání televizorů od firmy Changhong Europe Electric. Foto: Pavlína Stránská

TECHNICKÉ SLUŽBY INFORMUJÍ
V měsících září a říjen TS města Nymburka pokračovaly s výstavbou nových chodníků na hřbitově.
Vlivem klimatických podmínek provádíme v pořadí
pátou seč, na frekventovaných místech sekáme zpravidla
jednou za týden. Pracovníci vysadili nové stromy v ulicích
Nerudova, Havlíčkova a Poděbradská. Dále jsme začali
s úklidem podél cyklostezky po prořezu topolů za firmu,
která přislíbila, že tento úklid provede, ale bohužel tak
neučinila. Pokračujeme v opravě chodníku v ulici Purkyňova v úseku mezi ulicí Zbožskou a Tylovou. Doplnili jsme
lavičky na sídlišti Drahelice.
Ing. Martin Netolický, ředitel TS Nymburk

Foto 2x: Petr Černohous

Přijďte si vysadit strom!
Město ve spolupráci s Místní
akční skupinou Podlipansko,
o.p.s., získá dotaci na výsadbu
stromů ve skautském areálu
Veslák.
Jedná se o projekt Tisíc stromů pro Podlipansko, v rámci
kterého bude vysázeno přes
600 stromů a stromků v našem
regionu díky podpoře TPCA
a jejich grantovému programu. V Nymburce bude takto
do zeleně investováno téměř
35 000 korun se 40% spoluúčastí. Podmínkou programu
je participace veřejnosti formou dobrovolnické práce při
samotné výsadbě. To se podařilo naplánovat prostřednictvím
Skautského střediska Krahujec,
které Veslák využívá pro svou
činnost.

Výsadba je krom velkých
stromů zaměřená též na staré odrůdy stromů ovocných,
tzv. špičáky, což jsou stromky
bez založené koruny. Pro dané
místo jsme vybrali sortiment obsahující 12 lip, 5 dubů, 6 javorů,
3 jírovce, 3 habry, 3 ořešáky a 3
třešně. Zároveň bylo uvážlivě naplánováno a vykolíkováno rozmístění sazenic,
aby skauti v rámci
svých říjnových
schůzek připravili
potřebné výkopy
pro výsadbu. Ta
proběhne v neděli 5. listopadu od
9 hodin. Všichni
jste srdečně zváni.
S sebou si vez-

měte pracovní rukavice, rýč
a dobrou náladu. Občerstvení
bude zajištěno!
Jan Ritter, místostarosta
města Nymburk

Foto: MAS Podlipansko, o. p. s.
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Zastupitelé města schválili dotace na opravu budov v městské
památkové zóně
Zastupitelstvo dle doporučení rady města schválilo na
svém zasedání 27. září 2017 poskytnutí dotací v „Programu na
opravu a údržbu vnějšího vzhledu budov v městské památkové
zóně“. Občané měli možnost
podávat své žádosti do konce
srpna 2017.
„Jedná se o první zkušenost
s tímto programem a zatím
se ukázalo, že výše poskytnuté částky byla dobře nastavena.
Všem žádostem, které splňovaly
podmínky, bylo do vysoké míry
vyhověno. Určitě bychom chtěli
v tomto programu pokračovat
i v příštím roce a věřím, že do
budoucna by mohl začít fungovat pro vlastníky domů v centru
města jako skutečná motivace
pro investice do těchto nemovitostí,“ informoval místostarosta
města Ing. arch. Jan Ritter.

Návrh žádostí o poskytnutí
dotací na opravu a údržbu
vnějšího vzhledu budov, které
se nacházejí v Městské památkové zóně Nymburk (MPZ), byl
nejdříve schválen radou města,
následně zastupitelstvem na zasedání 27. září. Jedná se o finance
z rozpočtu města Nymburk v roce
2017 ve výši 1 mil. Kč na pomoc
vlastníkům nemovitostí v MPZ
s jejich obnovou.
V souladu se schválenými
„pravidly“ měli občané možnost
do konce srpna 2017 podat
žádost o finanční příspěvek.
Jedná se o majitele nemovitostí v MPZ, kteří budou do
konce listopadu 2017 rekonstruovat nemovitost, nebo již
svou nemovitost v průběhu roku
2016 a 2017 zrekonstruovali.
Celkem bylo podáno 11 žádostí, z nichž jedna byla vyřazena

Nově lze využít na jednu jízdenku vlak
i autobus při cestě do Mladé Boleslavi
Od 1.10. je do systému PID zaintegrována celá železniční trať Nymburk - Mladá Boleslav. Od tohoto data je tak možné na jednu jízdenku cestovat např. ze Zálabí, Drahelic či sídliště autobusem na
nádraží a dále vlakem do Mladé Boleslavi a to jak osobními vlaky
tak rychlíky. Mladá Boleslav je zařazena do tarifního pásma 7.
			
Marek Mejzr

z důvodu nesplnění podmínek
pro podání žádosti.
Hodnotící komise 11. září 2017
posoudila všech 10 zbývajících
žádostí o dotaci. Při schvalování
a nastavení výše přidělené částky
komise přihlížela zejména k účelu použití a významu stavebních
úprav z hlediska kvality veřejného

prostředí a památkové péče. Nejčastěji se jednalo o výměnu oken,
dveří, střešní krytiny a revitalizaci
fasád.
Více informací a pravidla
programové dotace jsou k dispozici na stránkach města v sekci
- Dotace v MPZ.
Petr Černohous

Příklad dvou podpořených žádostí v „Programu na opravu a údržbu vnějšího vzhledu
budov v městské památkové zóně“. Foto: Petr Černohous

INZERCE

Strojní a tlakové čištění
ucpané kanalizace
________________
www.instal-hampl.net
603
206 370, 325 51 54 04
________________

OBCHOD – INSTALATÉRSKÉ POTŘEBY

Miloš Hampl, Maršála Koněva 1069, Nymburk

Město požádá o dotaci na systém kontroly zápachu v blízkosti firmy AZOS
V červnu tohoto roku proběhl soud ve věci město Nymburk
vs. firma AZOS CZ, který vynesl
rozsudek ve prospěch zinkovny.
Soud uznal, že zápach vycházející ze zinkovny AZOS může
občany obtěžovat, ale současně
řekl, že se nepodařilo prokázat,
že zápach obtěžuje nad míru
přesahující místní poměry
v blízkosti průmyslové zóny.
Dle rozhodnutí soudu tak
město neprokázalo, že míra zápachu je pro obyvatele nadměrná a
žalobu zamítl. Město nyní podá
žádost o dotaci na pořízení systému, který kontroluje znečištění
ovzduší.
„Pokud s žádostí o dotaci
na systém Purenviro uspějeme,
slibujeme si od něj přesnou lokalizaci zdroje zápachu. Systém je
vhodný pro podniky, které mají
problémy se stěžovateli, stejně

jako pro evidenci a rozhodování
státní správy. Dokáže odhalit oprávněné a neoprávněné
stížnosti. A to je pro nás důležité pro prokazování zápachu,
na který si občané v Nymburce
v souvislosti s provozem firmy
AZOS CZ stěžují,“ informovala
místostarostka města Mgr. Adriena Gabrielová.
Systém Purenviro je kompletní
integrovaný systém řízení kontroly vzniku znečištění ovzduší.
Jedná se o registr stížností na
zápach, který se zobrazuje přímo v mapovém rozhraní. Systém automaticky zaznamenává
proudění větru a vyhodnocuje
rozptyl hlášeného zápachu do
okolí. Prostřednictvím systému
Purenviro TOM mohou občané
v mapě označit místo, kde zaznamenali zápach. Systém stěžovateli
odpoví zpět, jaké jsou na zákla-

dě aktuálních povětrnostních
podmínek možné koncentrace
pachových látek v místě, kde se
v daném okamžiku nacházel. Pro
hlášení zápachu musí oznamovatel vlastnit tzv. chytrý telefon a mít
nainstalovanou aplikaci Purenviro
přímo ve svém telefonu, nebo tak
může učinit přes webové rozhraní.
Systém je schopen sledovat až
5 konkrétních zdrojů. Pro správné
vyhodnocení je tedy důležité zápach hlásit ihned, aby mohla být
relevantně vyhodnocena záležitost povětrnostních podmínek
v tom daném okamžiku a tedy i co
nejpřesnější lokalizace zdroje.
Pořizovací cena systému je
467 060 korun vč. DPH, podpora je poskytována s maximální
hranicí 85% celkových způsobilých výdajů projektu. V pořizovací
ceně je započítaná meteostanice,
která je nutná pro provoz celého

systému a je nutné ji osadit v blízkosti průmyslové zóny na Zálabí.
Hlavními výhodami tohoto
systému je vlastní evidence zápachu dle normy ČSN 83 5030,
statistické výstupy, možnost postoupení stížností příslušným
orgánům státní správy a aktuální přehled o výskytu zápachu
v konkrétní oblasti ve městě.
Na systém je možné čerpat
dotaci z Operačního programu
Životní prostředí. Město musí
podat do 20. 12. 2017 žádost
o dotaci Státnímu fondu životního prostředí ČR na pořízení
a aktualizaci systémů určených
pro hodnocení kvality ovzduší
a posouzení dopadů opatření ke
zlepšení kvality ovzduší (zejména
tvorba, aktualizace a vývoj databází, softwaru pro zpracování dat,
modelování a simulaci).
Petr Černohous
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Krátce z města
V ulici Jurije Gagarina vzniká nové dětské hřiště

Úsekový radar měří ve Všechlapech

Nové dětské hřiště vzniká
na nároží ulic Jurije Gagarina
a Karla Čapka, na místě nynějšího
a nevyhovujícího hřiště o rozloze
cca 2 800 m2. Plánované dětské
hřiště pro volnočasové aktivity
bude primárně určeno pro děti
Foto: Petr Černohous
staršího školního věku a mládež.
Realizace bude zahrnovat zejména vybudování oplocení, herních prvků,
dopadových a zpevněných ploch, mobiliáře, zeleně, veřejného osvětlení
a vodních prvků včetně napojení na inženýrské objekty. Součástí nového
hřiště bude i vybudování travnaté plochy pro fotbal a víceúčelové hřiště
pro jiné sportovní aktivity. Chybět nebudou lanové prvky, workoutové
aktivity pro mládež a centrální plocha s vodní mlhou. Předpokládaný
termín dokončení je do 30. března 2018. 			
(pce)

Od září běží testovací provoz úsekového radaru na území obce
Všechlapy. Město Nymburk vyšlo maximálně vstříc zvýšení bezpečnosti právě v této obci, kde denně projede po hlavním tahu silnice I. třídy až 15 tisíc automobilů. Bylo zvoleno technické řešení
úsekového radaru, jenž v délce 870 metrů chrání přechody, i zvýšení
bezpečnosti napříč celou obcí. Po tříletém úsilí bude konečně vyslyšeno přání všech Všechlapáků, aby auta při průjezdu obcí respektovala
předepsanou rychlost. Ze zkušebního provozu je zřejmé, že už pouhé
umístění radarů a pohled řidičů na ně přináší ovoce. Automobily již
nyní projíždějí obcí rychlostí do 50 km/hod.
Pavel Fojtík

V rámci rekonstrukce nymburského bazénu
je řešeno i parkoviště
Parkoviště by mělo vzniknout naproti na nevyužívaném prostranství
u budovy Policie ČR. Hlavním cílem je zajištění dostatečného množství
parkovacích míst pro městský bazén stojící přes ulici a pro zaměstnance
Policie ČR. Minimální počet parkovacích stání pro veřejnost (bazén) je
30, počítáno je ovšem s 37 stáními a 25 pro policii (o 7 více). Na tomto místě je nyní částečně zeleň a vzrostlé stromy, s tím souvisí i výběr
zatravňovacích dlaždic pro parkovací stání a ostrovy zeleně na místě
několika vynechaných stání. Prostranství podél Boleslavské třídy je pak
řešeno parkově s javorovou alejí. 			
(pce)

Foto 2x: archiv MěÚ NBK

Nymburští hasiči se dočkali nového potrubí pro čerpání
Rada města podpořila
zhotovení nového potrubí na vodu pro Hasičskou
stanici Nymburk. V rámci stavebních prací došlo
k položení nové trasy rozvodu sacího a výtlačného
potrubí technologické vody
s trasou až do garáže budovy HZS Nymburk. VyFoto 2x: Petr Černohous
budování 2ks podzemních
hydrantů včetně uzavíracích šoupat v zatravněné ploše požárního hřiště. Součástí je i nové napájecí kabelové vedení ze stávajícího rozvaděče
v budově HZS ke stávající čerpací stanici. Zhotovitelem byla firma VPK
Suchý, s.r.o., ze Zásmuk. Kolaudace proběhla v říjnu.
(pce)

Vybudování cyklostezky Nymburk - Čelákovice je zase
o krok blíže
Foto 2x: Petr Černohous

Rekonstrukce ohradní zdi u Starého děkanství je hotova
U Starého děkanství a věže Kaplanky, která je součástí nymburských
hradeb, město opravuje chátrající ohradní zeď ze 17. století. Ta byla ve velmi špatném technickém stavu,
místy zbořená a podepřená trámy. Jedná se o severní ohradní
zeď, která je vystavěna z lomového kamene o celkové délce asi
40 m. Rekonstrukci provedla
firma Komplet stavby Nymburk,
s.r.o. za celkovou částku 629 137
Kč vč. DPH.
(pce)
Foto: Petr Černohous

Středočeský kraj na svém posledním zasedání schválil zásadní koncepční materiál o rozvoji cyklistiky v letech 2017-23. Z tohoto dokumentu jednoznačně vyplývá, že naše Labská cyklostezka se stává hlavní
dálkovou páteřní cyklotrasou, která má nejvyšší prioritu. Vše bude
nyní záviset na rychlosti vytvoření tzv. studie proveditelnosti, která by
měla vzejít z chystaného výběrového řízení. Očekávané náklady na tuto
cyklostezku jsou 127 milionů korun. V současnosti se též na této trase
řeší nové přemostění řeky Labe pro cyklisty. V úvahu přichází několik
variant. Mně z toho jednoznačně vychází jako optimální varianta - přebudování nymburské lávky, doposud určené jen pro pěší. Nymburk je
jednoznačně nejfrekventovanější místo přechodu přes řeku Labe v celém plánovaném úseku, kříží se tady trasy hned několika cyklostezek
a současně zde takový bezpečný most pro kolaře naprosto schází. Nová
širší lávka by mohla sloužit jak pěším, tak cyklistům a koneckonců by se
mohla stát novou architektonickou chloubou města.
Pavel Fojtík

Město Nymburk zkouší novou aplikaci pro hlášení závad!
Pomozte nám udělat naše město hezčí a využijte novou službu mapové aplikace – HLÁŠENÍ ZÁVAD.
Na webových stránkách města Nymburk najdete odkaz pro hlášení závad a návrhů na zlepšení prostředí ve městě. Odkaz do aplikace a návod jak se s aplikací pracuje najdete na webu v sekci OTEVŘENÁ
RADNICE. Aplikace běží ve zkušebním provozu. 				
(pce)
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Další historická mezera objasněna
Při zpracovávání podkladů pro knihu Pamětní desky,
památníky a nápisy v Nymburce, konkrétně kapitoly č. 8 – Pomník mučedníkům za svobodu
na hřbitově, jsme pro nedostatek
informací pouze popsali současný stav.
Pomník je umístěn vpravo
od vstupu na hřbitov, u nepoužívaných vrat v jižní ohradní
zdi a je rovněž zařazen v seznamu „Umístění hrobů významných osobností města Nymburk“
v nově vydaném Orientačním
plánu městského hřbitova v Nymburce s umístěním hrobů významných osobností.
Je na něm nápis: BUĎ BOHU
DÍK A SLÁVA ZA ODVRÁCENÍ HRŮZ DRUHÉ SVĚTOVÉ
VÁLKY 1939–1945, A MUČEDNÍKŮM ZA SVOBODU.
VĚČNÁ PAMĚŤ. F.C. ANNO
MDCCCXXXIV. OBNOVENO
V R. 1946. Z MILODARŮ ŠLECHETNÝCH DÁRCŮ.
Podle letopočtu římskými
číslicemi na samostatné střední
části pomníku 1834 a nápisu
o obnovení na spodní části byl

zřejmě v roce 1946 použit starší
pomník.
Nyní se podařilo získat nové
informace, které vnášejí do věci
překvapující světlo.
Podle webového portálu
Spolku pro vojenská pietní místa
(www.vets.cz) – Ivo Šťastný,
a portálu Centrální evidence válečných hrobů MO ČR se jedná
o místo, označené číslem CZE2118-03185, připomínající padlé a zemřelé občany německé
národnosti a německé vojáky
na konci druhé světové války,
v letech 1945-1946. Je k němu
přiřazen i seznam pochovaných
s poznámkami „z podkladů není
zřejmé, zda se jedná o občana
nebo německého vojáka“: Richard
Breitfelder (20. 1. 1946), Pauline Büer (17. 3. 1945), Therezia
Buchala (11. 4. 1945), Johana
Driemel (21. 2. 1945), Ida Göbel
(13. 4. 1945), Klara Heppner (19.
3. 1945), Antonín Hodina (12. 5.
1945), Kolja Holý (20. 5. 1945), Jakub Hosedanow (20. 5. 1945), Jelen Hrůza (26. 3. 1946), Štěpánka
Hübauerová (26. 1. 1946), Horst
Jempert (6. 6. 1945), Jan Kreist

Vzpomínka na válečné veterány
Nymburk si i letos připomene Den válečných veteránů,
který se slaví 11. listopadu,
tedy v den, kdy bylo před 99
lety v železničním vagonu
u francouzského městečka
Compiègne podepsáno příměří mezi Německem a státy Dohody a fakticky tak byly ukončeny boje 1. světové války.
Pietní akt se uskuteční
v sobotu 11. listopadu v 11 hod.
v parku Hrdinů za přítomnosti
vedení města a veteránů.
Symbolem Dne veteránů
je květ vlčího máku. Vlčí mák
má původ v básni kanadského válečného chirurga Johna
McCrae, který sloužil na západní frontě nedaleko belgického Ypres. V básni Na flanderských polích vyjadřuje žal
nad zabitými spolubojovníky.
Tuto báseň psal pouze pro sebe
a zahodil ji. Kolemjdoucí důstojník ji však zvedl a odeslal
do Anglie, kde byla 8. prosin-

(4. 12. 1945), Anna Krooner (18.
3. 1945), Elizabeth Nierle (11.
4. 1945), Novák (16. 12. 1945),
Marko Pantič (20. 2. 1945), Marie Piache (14. 3. 1945), Auguste
Pohl (22. 2. 1945), Růžena Pötscheke (16. 5. 1945), Paul Raabe
(11. 4. 1945), Gertrud Schmidt
(26. 1. 1945), Martha Schünke
(10. 3. 1945), Edetiona Schwarz
(27. 6. 1945), Karl Tafenhauzen
(30. 1. 1945), Sembert Wally (27.
6. 1945), Lilo Walter (27. 6. 1945),
Robert Wilhelm (2. 6. 1946), Zavadil (16. 12. 1945).
Není jasné, kdo pomník zřídil
a proč použil v nápisu formulaci
„mučedníkům za svobodu“, která
se nám v daných souvislostech
jeví jako nepatřičná, ale i tak je
objasnění účelu pomníku cenné.
A to i přes to, že vyvrací naše původní přesvědčení o uctění oprav-

dových bojovníků za svobodu.
Honza Řehounek

Pomník mučedníkům za svobodu na
hřbitově. Foto: Honza Řehounek

Poděkování poctivým Nymburákům
Pan Zdeněk Neubauer se obrátil na náš zpravodaj s prosbou,
zda bychom prostřednictvím tohoto článku, mohli poděkovat
našim poctivým občanům.
Dne 5. 8. se pan Neubauer zúčastnil koncertu Olympic, který se konal v rámci festivalu Hrady.cz - Rožmberk. Atmosféra
tam byla skvělá a když přišla únava, odpočinul si v trávě na dece
u manželů středního věku. Hezky si povídali až zjistil, že jsou
z Nymburka a manžel sloužil u raketového vojska a jako vojín byl i v Kazachstánu. Pan Zdenek později zjistil, že někde
nechal svůj batoh. Hned ráno se ho rozjel na místo konání
hledat. Zaklepal na poslední přívěs pořadatelů, který tam ještě
byl a pán z přívěsu mu ho předal.
Pan Neubauer je přesvědčen, že batoh odevzdali právě
manželé z Nymburka a tímto je zdraví a je jim nesmírně zavázán.

ce 1915 publikována v časopise.
John McCrae zemřel 28. ledna
1918 ve věku 45 let.
Od konce první světové války
uběhne v příštím roce 100 let.
Podle starosty a historika Pavla
Fojtíka tento konflikt tvrdě poznamenal i životy nymburských rodin. „Ve válce zahynulo 139 místních mužů. Z okresu Nymburk odešlo do války 2 896 mužů, válečné běsnění
jich nepřežilo 497, dalších 517 vojáků bylo zajato,“ připomněl vzdálené válečné hrůzy starosta Fojtík.
Přijďte i vy uctít památku všech, kteří položili životy při
obraně své vlasti.		
Markéta Tomčíková

Na flanderských polích
John McCrae
Na polích flanderských vlčí máky kvetou,
tam mezi kříži, řada za řadou.
Zde hrob je náš. Však mezi červánky,
na nebi modrém slyšte skřivánky,
když dole kanóny tu svoji píseň řvou.
My mrtví zůstanem – a je to možná zdání,
že včera žili jsme a byli milováni,
když nyní ležíme na polích flanderských.
Náš boj teď jiní převezmou:
do vašich rukou vkládáme teď svou
hořící pochodeň a vy ji neste dál.
Kdyby vám uhasla, vzpomeňte na náš žal.
Když rozkvétá lán máků červených,
my spíme dál na polích flanderských.

Den válečných veteránů 2016. Foto: Petr Černohous

(český překlad Jindra Svitáková)
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Den otevřených dveří na „Tyršovce“
Na Základní škole Nymburk,
Tyršova 446 se opět otevřou pomyslné dveře pro všechny, kteří
se chtějí podívat do zákulisí této
nejstarší školy v Nymburce. Jako
každý rok na vás čeká skoro celý
den množství nejrůznějších akcí
a aktivit, jež si pro vás připravili
sami žáci společně se svými pedagogy.
Naleznete zde mini-zoologickou zahradu v Zelené laboratoři (letos možná trochu a překvapivě jinak), ochutnáte dobroty
z kuchyňky či přímo vyrobené
od našich žáků, posilníte se nejen
vánočním cukrovím a nakoupíte
malé suvenýry či dárky od našich
(vašich) dětí. Možná bude čas i na

nějaké dobročinné akce a projekty,
kterých se již několik let účastníme. A pro odvážné se bude znovu
opakovat ochutnávka pražených
broučích larev v Zelené laboratoři.
A možná i mnohem, mnohem víc,
ale to nezjistíte, pokud nepřijdete!
Kromě toho lze projít celou
budovu školy a nahlédnout do
jednotlivých učeben i specializovaných laboratoří, podívat
se na vybavení školy, technické
zázemí a na místa, kde naši žáci
a vaše děti tráví velkou část dne.
Budeme se na vás těšit v úterý 5. 12. 2017 od 9 do 16 hodin
- všichni zaměstnanci školy, žáci
i samotná budova Tyršovky.
Marek Velechovský

Senioři si užívali ,,svůj‘‘ týden
Letošní třetí ročník akce
RADNICE SENIORŮM se opět
povedl. Krásné počasí přilákalo
spoustu občanů, kteří se připojili a vychutnávali si bohatý
program.
Zahájení akce se konalo
v Obecním domě, kde se všichni u kávy a zákusku seznámili
s programem na celý týden.
Senioři mohli vyslechnout
různé přednášky, o bezpečnosti
s Městskou policií Nymburk,
zacvičit si ve sportovním centru na Tyršáku a užít si relaxační
masáže, vířivku a další procedury. Zhlédnout film v Kině Sokol
nebo si zatančit na akci Čas na

čaj. Projít město s historikem
a starostou Pavlem Fojtíkem a poslechnout si jeho výklad o renesančních památkách Nymburka.
Účastníci si mohli prohlédnout
nově otevřený dům pro seniory
- Rezidence Labské Terasy a seznámit se s Centrem sociálních
a zdravotních služeb Poděbrady,
o.p.s., které v domě provozuje
i Denní stacionář pro klienty z Nymburka a okolí. Strávit
zábavné hudební odpoledne
v Panoramě s opékáním špekáčků.
Všichni účastníci si akci pochvalovali a už teď se prý těší na
další ročník.
Petr Černohous

Radnice seniorům 2017. Foto: Petr Černohous

Poznejte hotelové služby svého
města!

Přijďte si užít noc
26. ledna 2018 v některém z hotelů v Nymburce a okolí. Druhý
celorepublikový
ročník Noci hotelů
chce zvýšit povědomí
obyvatel o důležitosti
cestovního ruchu pro
města a zároveň jim
poděkovat za jejich
podporu. V tento den
se otevřou hotely ve
vybraných středočeských městech a okolí
(Benešov, Kladno, Kolín, Mělník, Nymburk
a Příbram). Každý
z obyvatel středních
Čech si bude moci
hotel
prohlédnout
a strávit v něm noc
za symbolickou cenu 777 Kč nebo 999 Kč, a zažít tak jedinečnou
atmosféru místa, kde jinak bývá obsluhován turista. Noc hotelů je
možné zakoupit i jako dárkový poukaz. Rezervujte si svůj hotel na
www.NocHotelu.cz. Akci pořádá Asociace hotelů a restaurací České
republiky ve spolupráci se Středočeským krajem a Středočeskou centrálou cestovního ruchu za podpory měst Benešova, Kladna, Kolína,
Mělníka, Nymburka a Příbrami.
Ing. Tomáš Pospíšil
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Nymburák střílí úspěšně góly v Bohemce
S florbalem začínal až ve 12 letech,
což je pro začátek celkem vysoký
věk. Michal Nachtigal (17) začínal hrát v místním malém klubu
Sokol Nymburk a celkem brzy se stal
kapitánem týmu. Jako kapitán stál
v čele týmu 3 roky a patřil mezi 2 nejlepší hráče a střelce. Již v 15 letech
začal hrát i za dospělé týmu Sokol
Nymburk, se kterým pravidelně jezdil i na všechny turnaje.
Za dospělé se ve svých 17 letech stal i nejlepším střelcem. Následně z místního Sokolu přestoupil do týmu FA MB - Nbk,
který začal hrát regionální dorosteneckou ligu, a kde se stal
2. nejlepším střelcem a 2. nejproduktivnějším hráčem týmu.
Dále už podle věku musel hrát v juniorském týmu, ale jelikož chtěl
hrát ještě výš, zamířil na nábor do FbŠ Bohemians Praha. Klub
o něho projevil zájem a Michal začal hrát 2. nejvyšší juniorskou ligu
České republiky, kde se po
čase a odehrání poloviny
zápasů stal 5. nejlepším
střelcem Bohemky.
V současné době začal
trénovat s juniorským
Extraligovým A týmem
a těší se, jak se bude tato
spolupráce dál vyvíjet.
K hráčské kariéře dokonce přidal i tu trenérskou
a v 17 letech se stal trenérem nymburské sokolské
Foto 3x: Michal Nachtigal
mládeže.
Jak jste se k tomuto sportu dostal?
K florbalu jsem se dostal díky spolužákům, kteří ho už hráli. Když
jsme hráli florbal na tělocviku, všimli si, že mi celkem jde, a pozvali
mě na trénink, kde jsem se líbil i trenérovi.

Soutěž pro mladé fotografy
Sdružení historických sídel, Čech, Moravy a Slezska vyhlašuje
již od roku 2007 fotografickou soutěž Mladí fotografují památky,
jejímž garantem a hlavním pořadatelem je Rada Evropy. Jedná se
o jednu z největších světových akcí pro mladé na poli kulturního
dědictví. Pro rok 2018 je stanoveno téma Architektonické dědictví.
Soutěž je učena pro žáky a studenty základních a středních škol
do věku 21 let. Uzávěrka soutěžního ročníku 2018 je 18. března. Až
tři soutěžní snímky je možné po zaregistrování vkládat na webové
stránky www.historickasidla.cz.
Záměrem soutěže je podpořit zájem dětí a studentů o kulturního dědictví. Vítězové soutěže se také mohou těšit na zajímavé odměny. 				
Markéta Tomčíková

Jaké byly vaše začátky?
Začátky pro mě byly vcelku lehké, protože jsem byl obklopen kamarády. Ostatně i florbal mi šel hned od začátku a měl jsem v něm
výborné výsledky.
Jak jste na tom teď a kam to chcete dotáhnout?
Momentálně hraji v superligovém týmu FbŠ Bohemians Praha za
juniory. Reálně bych to chtěl samozřejmě dotáhnout do České Superligy. Ovšem jako každý hráč, který to hraje srdcem, mám samozřejmě sen o zahraničí a reprezentaci.
Máte nějaký TOP kariéry?
Můj Top kariéry bych asi určil to, že se mi vůbec podařilo dostat do
tohoto prestižního týmu. Nejvíce si ovšem vážím toho, že mě tým
Technology Florbal Mladá Boleslav vzal na nejprestižnější mezinárodní turnaj světa Czech Open, který se konal v Praze. Tam jsem měl
šanci si zahrát proti nejlepším hráčům z ČR i ze zahraničí jako např.
českým reprezentantem Radkem Valešem nebo kapitánem estonské
reprezentace.
Doporučil byste tento sport dětem a proč?
Tento sport bych dětem rozhodně doporučil, už jen proto, že je to
nejrychleji se rozvíjející sport na světě. Je rychlý, dynamický, napínavý a zábavný.
Jak mají začít?
Začít mohou klidně v našem týmu Sokol Nymburk, tak jako já před
lety. Stále aktivně nabíráme mladé hráče.			
(pce)

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

pořádá

DŮM

Kdy: středa 8. listopadu 2017
od 13:00 do 15:00 hod.
Cena: 20,-Kč
DĚTÍ A MLÁDEŽE,
NYMBURK, 2. května
příspěvková organizace

bude nadělovat dárky
v Domě dětí a mládeže.

Vítězný snímek ročníku 2017 - Kouzelně zamrzlý Tábor. Foto: Martin H.

968

tel: 325 514 671, e-mail: ddm@ddm-nymburk.cz, http://www.ddm-nymburk.cz

Přineste si pro své děti podepsaný balíček.
Předá jim ho Mikuláš s čertem.
Určeno pro děti do 8 let.
Kdy: úterý 5. 12. 2017
v 16:30, v 17:15 a v 18:00 hod.
Poplatek: 50,- Kč
!!! Předem je nutné nahlásit zvolený čas!!!
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Fotosoutěž
Nechodíte po svém městě s černou páskou na očích?
Umíte se kolem sebe rozhlížet ?

Zkuste to s naší soutěží.
Výhru získá pozorovatel, který zašle do 26. 11. poštou nebo
e-mailem správné místo z historické fotografie. Nezapomeňte
na kontaktní údaje (vč. telefonního čísla). Tři správné odpovědi
vylosuje redakční rada a výherce získá pěknou knížku.
Předmět: ,,Fotosoutěž - LISTOPAD‘‘.
Adresa redakce: Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk,
e-mail: petr.cernohous@meu-nbk.cz
Výherce ze zářijového čísla: David Veselík
Spávné řešení - říjen:
Foto č. 1: znak na zábradlí před radnicí
Foto č. 2: znak nad vchodem do ZŠ školy Tyršova od lávky

Foto: archiv Honzy Řehounka

OkO pralesa funguje - Tyršovka
má tygra!!!
Nymburská základní škola - Tyršova 446 (pro přátele jen
„Tyršovka“) je již od roku 2012
partnerem česko-indonéské neziskové organizace Green Life
a jejich projektu Nejbohatší ekosystémy planety Země (NEPZ).
Po celou dobu naší spolupráce se
snažíme společně se žáky pomáhat
na nejrůznějších aktivitách spojených s praktickou ochranou přírody - vykupování pozemků v sousedství Národního parku Gunung
Leuser, kde se mění sterilní plantáže plné palem olejných na sekundární deštný prales plný života,
nebo podporou protipytláckých
hlídek, jež monitorují pohyb pytláků v pralese NP a naposledy
i koupí fotopasti pro monitorování
vzácných zvířat a důkaz, že to vše,
co děláme, plní svůj účel.
V říjnu 2017 se tak díky fotopasti právě naší školy stalo
to, v co jsem sám ani nedoufal.
Tyršovka nejenže má OkO
v pralese, které vidělo již mnoho
zajímavých divokých zvířat, ale na
naší fotopast se povedl ten největší
úlovek, pro který to celé podnikáme! Máme TYGRA!!! Tyršovka

má na své fotopasti opravdového divokého tygra sumaterského
(Panthera tigris sumatrae), jedno
z nejvzácnějších zvířat naší planety! Již brzy se budete moci na video
podívat přímo na našich stránkách
školy - www.zstyrsova.cz.
A jako bonus jsme podpořili
školáky na Sumatře (ty kteří se
podílejí také na tomto projektu)
věcným darem v podobě školních
pomůcek.
Díky všem, kteří mi s tím pomáhají. A že to má smysl poznáte
na mých fotografiích a to nejen
ze sumaterského pralesa, ale především přímo z Tyršovky.
Marek Velechovský

Tygr sumaterský. Foto: Marek Velechovský

Expo Sciences International Brazil 2017
V pátek 4. srpna se pod záštitou Asociace
malých debrujárů České republiky jednadvacetičlenná delegace žáků, studentů a pedagogů z celé
České republiky (Nymburk, Petřvald, Hustopeče, Frýdek-Místek a Stříbro) vydala přes Londýn,
New York a Rio de Janeiro do brazilské Fortalezy, aby se zde zúčastnila
dětské vědecké přehlídky žákovských a studentských vědeckých projektů Expo Sciences International Brazil 2017, která se konala od 7. do 12.
srpna 2017 ve Fortaleze, stát Ceará. Českou republiku reprezentovalo
pouze těchto 5 měst.
Debrujárské projekty:
•
Hravá fyzika pro děti – Ilona Křižáková, Nikola Kovalová –
KMD Petřvald
•
Zábavné elektromagnetické jevy – PhDr. David Michálek,
Vladimír Kuchař, Barbora Krátká, Kristýna Krátká a Marie Kudová –
KMD Nymburk při ZŠ Tyršova a DDM Nymburk
•
Magická fyzika – Mgr. Miloslava Kuncová, Pavlína Kuncová,
Jan Kunc – KMD Hustopeče
•
Voda v akci – Mgr. Libor Lepík, Jakub Gřunděl, Benjamín
Petržela a Vojtěch Krhovják – KMD Frýdek-Místek
•
Komiksové návody na fyzikální experimenty – PhDr. Jitka
Soukupová, Eliška Suchardová, Daniel Sůva, Jan Kalčík, Kateřina Osmiková, Hana Bártová a Zuzana Strankmüllerová
294 projektů z 36 zemí světa
Na této dětské vědecké výstavě ESI 2017 se setkalo 819 účastníků
z 36 zemí světa a všichni našli společnou řeč nad 294 projekty. Kromě
prezentace projektů na stáncích, slavnostních ceremoniálů, Brazilské

noci, či kulturního večera, pro nás pořadatelé připravili i několik výletů.
Měli jsme možnost prohlédnout si centrum Fortalezy a strávit den na
jedné z nejkrásnějších brazilských písečných pláží Praia do Futuro, ale
hlavně jsme získali spoustu nápadů, zážitků a nových přátel.
Rio de Janeiro a New York
Kromě těchto zážitků spojených s výstavou ESI 2017 jsme ještě přidali několik zážitků cestovatelských. Strávili jsme dva dny v Rio de Janeiru, protože co by byla návštěva Brazílie bez Ria, Copacabany, Cukrové
homole a Krista Spasitele. Cestou domů jsme zase k rychlé prohlídce
New Yorku využili desetihodinový stopover, a tak se někteří stihli pokochat výhledem z Empire State Building, jiní výhledem z Rockerfellerova
centra a většina skupin se vydala k soše Svobody a k Brooklynskému
mostu.

Foto 3x: David Michálek

Poděkování patří za finanční podporu: městu Nymburk, Středočeskému kraji, Domů dětí a mládeže v Nymburce, panu Zdeňku Helichovi,
firmě DONAUCHEM, s.r.o., a Nadačnímu fondu NABLA.
David Michálek, vedoucí nymburské delegace
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Dětský klub a další služby našeho centra
Dětský
klub
projektu
„Centrum pracujícím
rodičům
Nymburska“, registrační č. CZ.03.1.51/
0.0/0.0/15_013/0000275, který je
finančně podpořen z Evropského sociálního fondu a rozpočtu
ČR (dále OPZ), podpoří ZDARMA rodiče tím, že bude pečovat
o jejich děti v době, kdy pracují
a do práce dojíždí. Je určen pro
děti z Nymburka a okolí na
prvním stupni základní školy (1.
– 5. třída ZŠ). DK je realizován od
1. 9. 2016 ve všední dny od 12 do 18
hodin na MSS Tortuga v Nymburce
a i tento školní rok je tu pro vás.
Celková kapacita dětského klubu je 30 dětí. Děti se shromáždí
před místními ZŠ Tyršova, Komenského a R.A.F Nymburk, a po
té je pečující osoba odvede do MSS
Tortuga. Péče o děti se odehrává
v prostorách a na zahradě MSS,
kde využívají keramickou dílnu.
Od února jsme rozšířili základnu
klubu o novou klubovnu na ul.

Palackého 449 v Nymburce, v blízkosti ZŠ Komenského. Každý měsíc v dětském klubu probíhá animační program- bublinková show,
indiánské bubnování, divadýlko aj.
Kvalita péče o děti je zabezpečena
2 pečujícími osobami a 2 asistenty
pro venkovní aktivity. DK můžete
využívat denně, ale také si vybrat
jen jediný den v týdnu.
Další aktivitou tohoto projektu
jsou příměstské tábory. V červenci a srpnu o letních prázdninách
proběhlo 7 turnusů příměstských
táborů. Tábor byl integrační, zúčastnily se ho 3 děti s hendikepem.
Program tábora byl vždy tematický a na tomto základě proběhl
i tematicky vybraný animační
program. Dále byl program naplněn i aktivitami v klubovnách,
na přilehlé zahradě, procházkami
po okolí a celodenním výletem
po zajímavostech okolí (Fajn
Park Chlumec n/Cidlinou, ZOO
Chleby, Staré Hrady aj.) Příměstské tábory proběhnou i o jarních
prázdninách a letních prázdni-

nách 2018.
Naše Centrum nabízí především volnočasové aktivity pro
děti a mládež s postižením i bez.
Volnočasové kroužky - výtvarné,
pohybové, praktické (Tvořeníčko, Cvičeníčko, Keramika), 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 některých z nich využijete. Projekt
bude realizován do 31. 8. 2018. Podrobnosti o činnosti naší organizace CENTRUM PRO VŠECHNY
naleznete na webových stránkách
www.centrumprovsechny.cz.
Kateřina Kupcová

Foto z výletu v Praze, výroba keramiky,
cvičeníčko. Foto 3x: archiv CPV

Centrum primární prevence pomáhá především dětem
MINI SERIÁL - představení
sociálních služeb v Nymburce.
„Martin je milý, aktivní třináctiletý kluk s lehkou mentální
retardací, který se dnes již dokáže
vhodně vymezit proti případným
nepříjemným poznámkám okolí.
Takhle tomu však nebylo vždy.
I přes jeho diagnózu, která by mu
umožnila absolvovat vzdělávání
na specializované škole, se díky
integračním a dnes inkluzivním
tendencím začal vzdělávat na
běžné základní škole. Díky reakcím spolužáků, se kterými se
tam potkával, si připadal hloupý
a méněcenný. Brzy se stal obětí
drsné šikany. Po jejím provalení
na základě žádosti rodičů změnil
školu a vzdělávání pokračovalo
na dnes již bývalé základní škole
praktické a věci se začaly měnit
k lepšímu“, vypráví jeden z mnoha
příběhů vedoucí Centra primární
prevence (CPP) neziskové organizace SEMIRAMIS z.ú. Simona Kopicová. „Za čtyři roky
spolupráce CPP a školy se mnoho
věcí v Martinově životě změnilo.
Postupem času bylo patrné, jak
ztrácí ostych před spolužáky, roste

jeho sebedůvěra, nebojí se vyjádřit svůj názor a dokáže se vhodně
vymezit případným posměškům.
Dnes se Martin do školy těší
a s velkou pravděpodobností
bude pokračovat ve vzdělávání na
dalším stupni“, dodává Kopicová.
Vzhledem k výborné spolupráci, jednotnému přístupu Centra
primární prevence a školy se podařilo být u výrazné Martinovy
osobnostní změny a napravit škody, které napáchala nepovedená
integrace.
Nejen na jeho nové škole již
řadu let poskytuje SEMIRAMIS z.ú. Program dlouhodobé
primární prevence rizikového
chování, který dětem umožňuje
na velkou část starostí zapomenout
a ruku v ruce se specifickým přístupem školy pomáhá mimo jiné
budovat jejich zdravé sebepojetí a zdravé vztahy v kolektivu.
V Programu je kladen velký důraz na to, že každé dítě ve třídě je
důležité, že si nikdo nezaslouží,
aby mu bylo ubližováno, práce je
založena na principech respektu, tolerance, empatie a nenálepkování za současného držení
jasných hranic, které žákům

zajišťují bezpečí. I prostřednictvím nápodoby, která je zásadní
formou učení u dětí, se žáci od
lektorů těmto principům za využití interaktivních a prožitkových
technik učí. Lektoři pracující s třídami jsou nositeli těchto principů
a vdechují jim život, aby nebyly
jen prázdnými slovy. Program
je samozřejmě pouze doplňkem
výchovně vzdělávacího působení
školy, jehož zdravé nastavení je pro
žádoucí vývoj žáků zcela zásadní.
Programy dlouhodobé primární prevence jsou určeny vždy
pro jednu školní třídu, se kterou se lektoři setkávají zpravidla
jednou za školní pololetí na tři
hodiny. Programy jsou vedeny
interaktivní formou s využitím
řady psychosociálních her, technik a prvků zážitkové pedagogiky.
Prostřednictvím zážitku jsou
žákům předávány pozitivní životní hodnoty a postoje, pravdivé
informace o různých formách
rizikového chování a v celém
průběhu Programů se pracuje
s tématy, jako jsou zdravý životní
styl, podpora sebevědomí, zdravá
komunikace, pozitivní mezilidské vztahy, práce s agresivitou,

s intolerancí, sebeovládáním,
asertivitou, odmítáním, stresovými situacemi a např. i s úzkostí.
Vedle Programů DPP poskytuje SEMIRAMIS z.ú. školám také
konzultace a asistence při tvorbě
Preventivního programu školy,
konzultace ohledně získávání finančních prostředků, odborná
setkávání školních metodiků
prevence a dalších odborníků
nebo vytváří prostor pro sdílení
konkrétních náročných situací,
které mohou při práci pedagogů
nastat. Dětem a mládeži, pedagogům, rodičům i dalším osobám,
které se na SEMIRAMIS z.ú. obrátí, také poskytují informace z oblasti rizikového chování (srozumitelný překlad zákonů a vyhlášek,
aktuality, odkazy na návaznou odbornou pomoc, příklady postupů
při řešení krizových situací, řešení
šikany, výskytu návykových látek
ve škole apod.). Více informací
naleznete na webových stránkách
www.os-semiramis.cz nebo se
můžete obrátit přímo na Centrum
primární prevence na telefonním
čísle +420 733 184 995.
Mgr. Magdalena
Ranková Lukasová
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Zajímavé akce z Nymburka
NYMBURK PLNÝ STRAŠIDEL
Pá 3. 11. od 17 do 20 hodin, start na náměstí u nymburské radnice. Vyražte za dobrodružstvím do ulic večerního Nymburka se
skautským střediskem Krahujec Nymburk a s Royal Rangers. Cíl:
v podloubí u pošty. Baterky s sebou. Startovné 20 Kč, doprovod
ZDARMA.
PŘIJĎTE SI VYSADIT SVŮJ STROM
Ne 5. 11. od 9 hodin, ve skautském areálu “Veslák“. Už jste se
setkali s projektem „Tisíc stromů pro Podlipansko“? Pojďte ho
podpořit a zasaďte si stromek i vy. Občerstvení bude zajištěno!
S sebou si vezměte rukavice, rýč a dobrou náladu. Výsadba
proběhne za jakéhokoliv počasí. Více informací o projektu na
straně 4 a na www.podlipansko.cz .
POSVIŤME SI NA NYMBURK
Út 7. 11. od 17.30 hodin, sraz na hřišti u hasičárny. Tradiční lampiónový průvod pořádá TJ Sokol Nymburk. Pojďte rozzářit naše
město a hledat svatojánské broučky, k tomu je třeba co nejvíce lucerniček, lampiónků a ostatních světýlek. Průvod bude zakončen
v Parku Pod Hradbami, kde na vás bude čekat slalom se sladkou
odměnou, malý ohňostroj a občerstvení. Dobrovolný příspěvek
1 Kč dávejte broučkům do košíčku.
PEČENÍ SVATOMARTINSKÝCH ROHLÍČKŮ
St 8. 11. od 13 do 15 hodin, v Domě dětí a mládeže Nymburk (ul.
2. května 968). Více informací naleznete na www.ddm-nymburk.
cz, tel.: 325 514 671. Cena 20 Kč.
DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ
So 11. 11. od 11 hodin, v Parku Hrdinů u Husova sboru. Pietní
akt za přítomnosti vedení města a veteránů.
SVATEBNÍ DEN
Ne 12. 11. od 11 do 16 hodin, v hotelu Ostrov. Prezentace svatebních služeb, živá hudba, ochutnávky rautových pochoutek, svatebních dortů a zákusků. Welcome drink pro každého při vstupu.
Více informací na www.hotelostrov.cz. ZDARMA
PŘIPRAVUJEME NA PROSINEc
VEM – BER
Ne 10.12. od 14 do 19 hodin, v Obecním domě. Již pátý ročník
charitativního bazaru nejen s oblečením. Přijďte nakupovat,
přijďte prodávat. Program a občerstvení zajištěno. Více informací
a přihlášky naleznete na facebooku/vembernbk či napište na vembernbk@gmail.com nebo na tel. 724 381 810.

Vlastivědné muzeum Nymburk
Kam jsme chodili do školy
Z historie škol v Nymburce

Zveme vás na výstavu, která připomene bohatou historii škol
v Nymburce. Při přípravě výstavy jsme spolupracovali se Státním
okresním archivem Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem.
Zavzpomínejte si spolu s námi i na svá školní léta v nymburských lavicích. První snahy o povznesení vzdělanosti v Nymburce
můžeme spojit se založením města, kdy na přelomu 13. a 14. století
vznikl konvent a kostel pro kazatelský řád dominikánů. Je nesporné,
že později ve městě působila řádná latinská klášterní škola. Víme, že
zanikla spolu s klášterem na počátku 15. století za husitských válek.
V registrech z poloviny 16. století se dovídáme, že ve městě stávala
patrová škola v blízkosti kostela sv. Mikuláše (dnes sv. Jiljí). Ve své
době vyhlášená latinská škola umírněných kališníků skončila v rozvalinách během třicetileté války. V následujících dvou stech letech
byly pro školu ve městě upraveny různé prostory, k nejznámějším
patřil tzv. Kamenný dům u Fortny (v místě dnešní budovy soudu).
V roce 1820 se školní učebny vrátily do jednoho křídla kláštera, které bylo v roce 1881 zbouráno. Rozvoj města a růst počtu obyvatel
v 19. století zapříčinily, že na místě zrušeného kláštera byla již v roce
1882 postavena chlapecká měštanská škola, později rozšířená o školu dívčí. Na žádost německého obyvatelstva byla založena německá
privátní škola. Vedle toho vznikla i řemeslná nedělní pokračovací
škola pro učně a první „útulek“ pro předškolní děti. V letech 1897
- 1902 byl postaven komplex moderních škol v ulici Komenského.
V roce 1903 byla založena vyšší reálka, která získala v roce 1907
novou budovu. Vznik Československé republiky po první světové
válce přinesl i do nymburských škol moderní pedagogické myšlenky. Od roku 1930 byly patrné snahy představitelů města o vybudování další školy. Vybudovat novou školu se podařilo až v roce
1976, kdy bylo zahájeno vyučování na tzv. 4. základní škole na nymburském sídlišti.
Vystavené exponáty jsou ze sbírkového fondu muzea, nymburských škol, archivu v Lysé nad Labem. Uvidíte stavební plány škol,
školní kroniky a dobové fotografie. Minulá i nedávná školní léta
nejlépe připomenou školní lavice s kalamářem, učebnice, počítadla,
psací potřeby a důmyslné pomůcky.
František Sýkora

Výstava probíhá od 16. listopadu 2017
do 7. ledna 2018
otevřeno je denně mimo pondělí, 9 – 17 hodin

Poohlédnutí se za hlavní turistickou sezónou
Krásné počasí jistě napomohlo, že Nymburk v sezóně navštívilo přes
13 000 turistů. Největší zájem byl tradičně o cykloturistiku a konkrétně
o trasu Nymburk – Poděbrady, která je vhodná i pro inline bruslaře
a pěší. V Nymburce turisté nejčastěji obdivovali krásu a historii města,
nahlédli do chrámu sv. Jiljí, podívali se na unikátní nález pravěkého mohylového hrobu nebo si prohlédli středověké opevnění města.
Spousta lidí zavítalo i do kaple sv. Jana Nepomuckého na koncert nebo
výstavu. Turisty ze všech koutů světa pak nejčastěji zajímala veškerá
místa spjatá s Bohumilem Hrabalem.
A na co se můžete těšit teď?
Hlavní turistická sezóna sice skončila, ale naše turistické informační
centrum je stále otevřené a „najíždí“ na sezónu kulturní. Můžete si
u nás zakoupit vstupenky na různé akce do Hálkova městského divadla,
Kina Sokol či Nymburského kulturního centra nebo přes prodejní sítě
Tickeportal nebo Ticketpro. Dále máme v prodeji kalendáře s Nymburkem pro rok 2018. Je možné si u nás zakoupit dva nástěnné kalendáře, kde objevíte tvorbu dětí ze Základní umělecké školy Bohuslava Matěje Černohorského v Nymburk, nebo stolní kalendáře s netradičními
záběry na naše město.		
Alžběta Otradovská

Foto: Petr Černohous
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Městská knihovna Nymburk
Program knihovny - Listopad 2017
VÝSTAVA
Kouzelný listopad
Od 1. do 30. 11., Výstava výtvarných prací dětí z Dětského
domova, Praktické školy ZŠ a MŠ Nymburk.
PŘEDNÁŠKY
Čeká nás pohroma? Životní příběh generála
tajné služby
Út 21. 11. od 17 hod., Generál Andor
Šándor (v záloze). Setkání s bývalým
náčelníkem Vojenské zpravodajské
služby ČR a uznávaným odborníkem
na otázky bezpečnosti, hrozby terorismu a krizový management. Nebezpečí spáchání teroristického útoku
v České republice je mnohem nižší
než pravděpodobnost zapojení do
dopravní nehody. Přesto není otázkou jestli, ale kdy a kde k takovému útoku dojde, píše bývalý šéf
Foto: archiv knihovny
vojenských zpravodajců Andor Šándor ve své nové knize. Radí v ní lidem, jak přežít teroristický útok,
výpadek elektrického proudu, nebo jak se vyvarovat nebezpečí na
internetu a při cestování. Vstupné 40 Kč.
Knižní novinky
pro dospělé 		

Důležité upozornění pro čtenáře knihovny
OD 13. DO 16. LISTOPADU BUDE KNIHOVNA
UZAVŘENA
Z DŮVODU REKONSTRUKCE!

Slavnostní otevření nového dětského
oddělení a studovny aneb děti dětem
Čt 23. 11. od 15 hod., Vystoupení dětské rockové kapely Fusekle.
Knižní fotokoutek: nechte se vyfotografovat od profesionálního fotografa Petra Pavlíčka s knižními rekvizitami. Občerstvení
v dětském stylu.
Listopadová SOBOTA, kdy máme pro vás otevřeno:
4. 11. 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.

pro děti

Zveme Vás a Vaše blízké na osmé setkání z cyklu

Inspirativních kaváren
aneb o vzdělávání s předními českými osobnostmi a odborníky
Vážení přátelé,
zveme Vás na deváté setkání z cyklu Inspirativních kaváren s cílem otevřít vzájemnou
diskusi na různá témata z oblasti vzdělávání. Tentokrát se můžete těšit na diskuzi:

Program Klub důchodců - listopad 2017
Středa 1. 11.
Pondělí 6. 11.
Středa 8. 11.
		
Pondělí 13. 11.
Středa 15. 11.
		
Pondělí 20. 11.
Středa 22. 11.
Pondělí 27. 11.
Středa 29. 11.
		

Pokračování cyklu Krásná paní
Volná zábava
Výživa seniorů s ukázkami a ochutnávkou
2. díl – od 13.45 hodin
Volná zábava
Výživa seniorů s ukázkami a ochutnávkou
3. díl – od 13.45 hodin
Volná zábava
Vzpomínáme na výlet - DVD
Volná zábava
Výživa seniorů s ukázkami a ochutnávkou
4. díl – od 13.45 hodin

Pravidelné cvičení pání Aleny Pražákové
v pondělí a středu od 13.00 do 13.30 hodin.
Změna programu vyhrazena. Na přednášky je vstup volný.
Výbor Klubu důchodců

o současném a budoucím vzdělávání
o výzvách ve vzdělávání
o představení konceptu laboratorních škol
dozvíte se něco o největším festivalu vzdělávání v ČR
budeme se vzájemně inspirovat a věnovat se tomu, co Vás zajímá!
Máte-li tyto či další otázky, přijďte na inspirativní diskusi
s RNDr. Mgr. Břetislavem SVOZILEM, Ph.D.

do foyer Hálkova městského divadla Nymburk
v úterý 7. listopadu 2017 od 16.30 do 18.30 hodin.
Akce se realizuje pod hlavičkou vzdělávacího projektu Místní akční plán vzdělávání v ORP
Nymburk (MAP Nymburk) a je pro všechny účastníky ZDARMA!
Moderuje Silvie Pýchová
RNDr. Mgr. Břetislav SVOZIL, Ph.D.
Břetislav Svozil je geograf, vzdělavatel, organizátor mezinárodního
festivalu Eduspace, ředitel laboratorní školy v Brně, ve které rozvíjejí
koncept místně zakotveného učení – výuky vázané na místo.
Dlouhodobě se věnuje vzdělávání, trvalé udržitelnosti a komunitnímu
výzkumu. Podnikl několik expedic na Sibiř, do střední Asie či na ostrovy
v Kaspickém moři. Své zkušenosti využívá v práci s komunitami.
Kontaktní Informace:
Šárka Dvořáková, MAS Svatojiřský les, z.s., e-mail: manager.svatojirskyles@seznam.cz, mobil: 739 21 21 95

www.vzdelavani-spolecne.cz

Městské kino Sokol
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1. ST

19.00

12. NE

16.00

22. ST

11
19.00

ČR / drama / 65 minut / české znění / 100,– / do 12 let
nevhodný

USA / animovaný / 96 minut / české znění / 120,–
/ přístupný
ODPOLEDNÍ DĚTSKÉ

USA / krimi / 104 minut / s titulky / 110,– / do 15 let nepřístupný

ABSENCE BLÍZKOSTI

PŘÍŠERÁKOVI

Jana Plodková v komorním psychologickém snímku
o matce, která hledá cestu ke svému dítěti.

Rodina monster se vydává po stopách čarodějnice
s jediným cílem: přinutit ji, aby odčarovala prokletí
a vrátila jim lidskou podobu. Cesta za rodinným štěstím je však plná úskalí a ostrých špičatých zubů…

SUBURBICON: TEMNÉ
PŘEDMĚSTÍ

2. ČT / 3. PÁ

19.00

Kriminálka v režii George Clooneyho. V 50. letech je
život v prosluněném středo-americkém městečku
Suburbicon bezstarostný a idylický. Do té doby, než
dojde k vloupání do domu Matta Damona.

SK / krimi / 115 minut / s titulky / 110,– / do 12 let
nevhodný

14. ÚT

ČÁRA

Něm. / drama / 119 minut / s titulky / 90,– / do 15 let
ART KINO
nevhodný

23. ČT

WESTERN

FR / komedie / 115 minut / s titulky / 80,– / do 12 let
nevhodný

Kriminální thriller o pašerácích ze slovensko-ukrajinských hranic získal na MFF v Karlových Varech cenu
pro Nejlepší režii. Režisér Peter Bebjak ukazuje podsvětí a život na samotné východní hranici Evropské
unie, kde platí často vlastní zákony.

4. SO / 5. NE

16.00

USA / animovaný / 96 minut / české znění / 120,–
/ přístupný
ODPOLEDNÍ DĚTSKÉ

PŘÍŠERÁKOVI
Rodina monster se vydává po stopách čarodějnice
s jediným cílem: přinutit ji, aby odčarovala prokletí
a vrátila jim lidskou podobu. Cesta za rodinným štěstím je však plná úskalí a ostrých špičatých zubů…

7. ÚT

19.00

Subtilní studie a inteligentní snímek s prvky westernu,
které však neustále podvrací a využívá k narušení
diváckých očekávání. Western je pokorný film o obyčejných lidech a nezkroceném místě mimo civilizaci.

15. ST / 16. ČT

19.00

Hvězdně obsazený příběh podle Agathy Christie o třinácti cestujících podezřelých z vraždy a zároveň
uvízlých v luxusní vlakové soupravě Orient expresu.

EARTH: DEN NA
ZÁZRAČNÉ PLANETĚ

ČR / drama / 110 minut / české znění / 120,– / do 12 let
nevhodný

19.00

PECHA KUCHA NIGHT

ALIBI NA KLÍČ

ČR / animovaný / 85 minut / české znění / 120,– / přístupný
ODPOLEDNÍ DĚTSKÉ

MILADA
Příběh Milady Horákové, ženy, která se stala symbolem odvážného boje za svobodu.

Filmová procházka unikátní výstavou nazvanou Rembrandt – pozdní dílo, která v lednu 2015 probíhala
v Národní galerii v Londýně a odtud se v únoru přestěhovala do Rijksmusea v Amsterodamu, kde se stala
kulturní událostí sezóny.

25. SO

19. NE

ČR / životopisný / 130 minut / české znění / 120,– / přístupný

– Z NÁRODNÍ GALERIE V LONDÝNĚ
A RIJKSMUSEA V AMSTERODAMU

Závěr filmové trilogie Hřebejka – Jarchovského se
odehrává na samém konci 50. let. Je příběhem lásky,
tentokrát lásky milenecké. Vypráví o bitvě mezi rodiči
a jejich dětmi, poznamenanými válkou a komunistickým převratem.

19.00

19.00

REMBRANDT

ZAHRADNICTVÍ:
NÁPADNÍK

FR / komedie / 90 minut / s titulky / 110,– / do 12 let
nevhodný

10. PÁ / 11. SO

20.00

Angl. / dokument / 90 minut / s titulky / 150,– / přístupný

19.00

Bláznivá komedie o kanceláři, která poskytne alibi na
cokoliv, co chcete. Alibi na míru všechno zařídí a nikdo
nemá ani páru. Ale ouha! Věci se někdy umí pořádně
zamotat.

Když organizujete dokonale promyšlenou, luxusní svat-bu na francouzském zámečku ze 17. století, úplně si to
říká o nějaký průšvih. A když se má něco pokazit, věřte
tomu, že se to opravdu pokazí a nezůstane jen u toho.

24. PÁ

VRAŽDA V ORIENT
EXPRESU

17. PÁ / 18. SO

9. ČT

DOKUD NÁS SVATBA
NEROZDĚLÍ

USA / krimi / 120 minut / s titulky / 120,– / do 12 let
nevhodný

Angl. / dokument / 95 minut / české znění / 80,–
/ přístupný

Nejnovější snímek z produkce BBC Earth Films, tvůrců
Zázračné planety. V každém koutě Země nacházíme
fascinující obyvatele, k jejichž dobrodružstvím se díky
revoluční technologii dostáváme blíže, než jsme si kdy
dokázali představit.

19.00

16.00

LAJKA
Loutkový film Aurela Klimta o zvířátkách, která šťastně
obydlí vzdálenou planetu. Po nedlouhé době jejich harmonického nikým nerušeného soužití s místními živočichy k nim však doputuje i první člověk a harmonický
i ten holý život zvířat je rázem ohrožen.

21. ÚT

19.00

Japonsko / drama / 117 minut / s titulky / 90,– / příART KINO
stupný

PO BOUŘI
Mistrovské japonské rodinné drama o marnotratném
muži, který hledá cestu ke svému malému synovi
a bývalé ženě.

19.20

Workshop / happening / předprodej 100,– / na místě
150,–

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

26. NE

16.00

FR / animovaný / 91 minut / české znění / 110,– / příODPOLEDNÍ ĎĚTSKÉ
stupný

MAXINOŽKA
Kluk jménem Adam se vydává na dobrodružnou cestu,
aby odhalil tajemství svého dávno ztraceného tatínka,
jen aby zjistil, že to není nikdo jiný než legendární Lesní
muž!

28. ÚT / 29. ST

19.00

USA / komedie / 120 minut / s titulky / 120,– / do 12 let
nevhodný

TÁTA JE DOMA 2
V pokračování úspěšné komedie o dvou otcích v jedné
rodině rozčeří již poklidnou hladinu příjezd dvou svérázných dědečků. A to prostě nemůže skončit bez následků.

Pokladna Kina Sokol je otevřena pouze v promítací dny a to hodinu před představením a v době promítání.
Městské Kino Sokol, Tyršova 6, 288 01 Nymburk - Více zde: www.nkc-nymburk.cz

Nymburské kulturní centrum
Konečně i Nymburk má svojí [Peču]!
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PŘEHLED AKCÍ říjen 2017
PODZIMNÍ HRANÍ

Pá 3. 11. od 15 do 17.30 hodin, ve foyer Obecního domu. Dílničky pro šikovné dětičky. Vstupné na akci 30 Kč a vybrané dílničky
se hradí samostatně, doprovod zdarma.

ČAS NA ČAJ

Út 7. 11. od 14 do 17 hodin, ve velkém sále Obecního domu,
k tanci a poslechu zahraje kapela SUZA, vstupné 30 Kč.
Určitě dobře víte, že naše město je plné zajímavých, tvůrčích
duší! Pecha Kucha Night [Peča Kuča] je setkání inspirativních lidí
všech možných profesí a zájmů, které spojuje jedno téma a to je
kreativita. Zařadíme se tak mezi více jak tisíc měst po celém světě,
kde se tato událost koná. Chcete si poslechnout na čem naši hosté
právě pracují, jaké jsou jejich plány či minulé projekty? Během Pechy Kuchy si musí každý připravit přesně 20 obrázků, a o každém
z nich může hovořit přesně 20 vteřin. Pro někoho moc, pro někoho
málo - uvidíme, jak se s tím naši přednášející poperou. Nudit se
rozhodně nebudete!
Celkem si představíme osm až devět osobností a níže se dočtete
o těch spojených s Nymburkem. Známé mimonymburské hosty
postupně zveřejníme na našich facebookových stránkách!
Světoběžnice Petra Moravcová je kreativní duší se vším všudy.
Předvede vám, jak skloubit architekturu, grafický design, lásku
k fotografii a přitom procestovat půlku světa!
Na čem právě pracuje Martin Vandas, producent animovaných filmů, který pracoval na úžasném Fimfáru podle předlohy Jana Wericha?
Jaký je to pocit, když o vás píšou v britském Vogue? Můžete se
zeptat návrhářky kožených kabelek rodinné značky Kanaan Lucie
Miklošové!
S jakými dalšími materiály tvoří designér skla Josef Ševčík a jak
vyhrát soutěž o nejlepší logo na Poděbradskou knihovnu?
Rozhodně nesmíme zapomenout na doplňující program celého
večera. Kromě kvalitního občerstvení na baru vás čeká svižná hudba z výběru DJ truhláře Jana Kynčla během pauzy a po programu.
Afterparty v kině zaručena!
Jak říká vystupující Petra Moravcová, přednáška na [Peče] musí
být rychlá, vtipná a mít šťávu! Tak přijďte a nechte se nadchnout
tvůrčí energií osobností z Nymburska i mimo něj!
Sledujte nás na Facebooku: Pecha Kucha Nymburk či na www.
nkc-nymburk.cz
		
Iveta Zenklová

DISKOTÉKA

Čt 16. 11. od 20 hodin, ve velkém sále Obecního domu, hity minulé
i současné zahraje DJ Puldis, vstupné 90 Kč.

TCHÝNĚ NA ZABITÍ

Pá 24. 11. od 19 hodin, ve velkém sále Obecního domu. Divadelní
představení o vztazích mezi tchyní a zetěm, snachou a tchyní,
mezi matkou a dcerou, synem a matkou, mezi mladými manželi a konečně (a hlavně) mezi tchyněmi samotnými. V inscenaci
uvidíte Lucii Zedníčkovou, Danu Homolovou, Annu Kulovanou a
Martina Krause. Vstupné 150 Kč.

PECHA KUCHA NIGHT

So 25. 11. od 19.20 hodin, v kině Sokol. Setkání inspirativních lidí
všech možných profesí a zájmů, které spojuje jedno téma a to je
kreativita. Nechte se nadchnout tvůrčí energií osobností jak z Nymburska tak mimo něj. Nuda to rozhodně nebude! Během Pecha Kucha má každý přednášející prostor na přesně dvacet fotografií a o
každé může hovořit pouze dvacet vteřin! Vše rychle odsýpá a dozvíte se to nejlepší nejen z uměleckých oborů. Vstupné v předprodeji
100 Kč, na místě 150 Kč.

PŘIPRAVUJEME NA PROSINEC
Rozsvícení vánočního stromu s jarmarkem

Ne 3. 12. od 14 do 18 hodin, na Náměstí Přemyslovců. Rozsvícení
stromu kolem 16.30 se setměním. Více o programu na plakátech a
stránkách www.nkc-nymburk.cz.

Vánoční koncert filmových melodií

Čt 7. 12. od 18 hodin, v Obecním domě. Zahraje kvarteto Pražského filmového orchestru, vstupné 150 Kč, předprodej zahájen.
Dále vánoční koncert Nymburského komorního orchestru (14. 12)
a Rybova mše vánoční v podání PS Hlahol.

Předprodej vstupenek na Reprezentační
ples města Nymburk bude zahájen 13. 11. 2017

Taneční kurzy 2018 nově
V roce 2018 bude základní taneční kurzy nově pořádat
Nymburské kulturní centrum.
Kurzy budou probíhat v sobotu ve dvou skupinách v Obecním
domě pod vedením tanečního mistra Jiřího Šulce.
Od září do prosince na vás bude čekat 14. lekcí včetně prodloužených a závěrečného věnečku.
Přihlášky pro větší pohodlí budeme přijímat formou elektronického formuláře a to od 15. ledna 2018.
Cena kurzovného za jednotlivce bude 2400 Kč
a cena gardenky 650 Kč.
Pro více informacích sledujte webové stránky
Nymburského kulturního centra.
www.nkc-nymburk.cz

Hálkovo Městské divadlo Nymburk
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Program divadla
ABONMÁ 2018
DVANÁCT ROZHNĚVANÝCH MUŽŮ
Strhující divadelní hra ze soudního prostředí o hledání viny a odpovědnosti. Hrají: Ernesto Čekan, Miloslav Mejzlík, Petr Oliva,
Antonín Hardt, Petr Vágner, Jiří Chvalovský, Karel Hábl, Vojtěch
Hájek, Michal Roneš, Přemysl Pálek, Martin Sochor, Vojtěch
Efler, Miloslav Nejedlý.
VRAŽEDNÝ PÁTEK
Absurdní, ale napínavé, zcela mimořádné, hrozivé, propletené, se
směsicí patosu, černého satirického humoru a napjatého stylu odvozeného ze střídání fantazie a reality. Hrají: Stanislav Zindulka
a Jakub Zindulka.
RŮŽE PRO ALGERNON
Tragikomický příběh dementního muže, který chce být chytrý.
Hrají: Jan Potměšil, Petr Lněnička/Jakub Špalek/Tomáš Stolařík,
Lukáš Jůza/Míla Tichý, Barbara Lukešová/Eva Elsnerová/Markéta
Coufalová.
TAJNÝ DENÍK ADRIANA MOLEA
Divadelní adaptace kultovní knihy Sue Townsend je činoherním
retro muzikálem. Úsměvný příběh o nástrahách dospívání je
protkán spoustou dobových šlágrů osmdesátých let opatřených
novými a velmi originálními texty. Hrají: Ondřej Dvořák, Jiří
Kraus, Regina Razovová, Zita Benešová, Michaela Krausová, Bohuslav Patzelt, Jakub Dostál a další.
Cena pololetního abonmá je 1.490 Kč
Prodej abonmá od 1.11. do 20.12. pouze na
pokladně divadla.
STÁVAJÍCÍM ABONENTŮM (KTEŘÍ MAJÍ POUZE POLOLETNÍ ABONENTKU) REZERVUJEME JEJICH MÍSTA
DO 15.12.2017!

KOMEDIE3
VŠE O ŽENÁCH
19.2.2018 – Komedie o mužích, kteří se domnívají, že všechno
ví… a to nejen o ženách. Produkce: Studio DVA.
Hrají: Jitka Schneiderová, Anna Šišková a Jana Krausová.
TÁTA
26.3.2018 – Humorná zpověď novopečeného otce o tom, jak intimní život jde do háje, oba partneři jsou podráždění a unavení
– ale vlastně velmi, velmi šťastní… Večer plný humoru a dobré
nálady zaručený! Hraje: Roman Pomajbo.
SPLAŠENÉ NŮŽKY
duben 2018 – Splašené nůžky, detektivní komedie, ve které o tom,
kdo je vrah, rozhodujete Vy! Hrají: Dalibor Gondík, Otakar Brousek ml., Ivana Jirešová, Jaroslava Brousková, Ladislav Županič,
Zbyněk Fric.
Cena předplatného je 990 Kč.
Prodej od 1.11.2017 pouze na pokladně divadla!

ČAROVNÉ VEJCE
So 4. 11. od 14.30 hodin
Velké dobrodružství Malé čarodějnice a jejího havrana Abraxase
nás přivede na Skalnatou horu,
kde proběhne rej a zkouška čarodějných tetiček. Tu se objeví
někdo, s kým se mezi pravými
čarodějnicemi naprosto nepočítá. Produkce: Divadlo Nymburk
s.r.o., hrají: P. Pištěk, M. Vítů, T.
Tomanová a další.
Cena 60 Kč.
A/ BIOSTORY
Po 6. 11. od 19.30 hodin
Změna za titul Strašidlo
Cantervillské. BIO totiž nemusí
označovat jen produkty ekologického zemědělství, může znamenat i něco jiného. Například
...Být In Okamžitě, anebo B.I.O.
- Bohužel I Okraden! Produkce: Divadlo MALÉhRY. Hrají:
Daniela Zbytovská, Barbora Seidlová, Nikola Zbytovská.
Cena 350 Kč.
INSPIRATIVNÍ KAVÁRNA
Út 7. 11. od 16.30 do 18.30 hodin
Na devátou inspirativní kavárnu
přijal pozvání RNDr Mgr. Břetislav Svozil, PhD., zakladatel
první laboratorní školy v ČR.
Víte o čem je tento koncept
vzdělávání? Přijměte pozvání
a přijďte se inspirovat! Malá scéna, zdarma.
SCREAMERS
St 8. 11. od 19.30 hodin
Travesti skupina Screamers uvádí pořad 112. Cena 280 Kč.
O ŠÍPKOVÉ RŮŽENCE
a O MARUŠCE A DVANÁCTI
MĚSÍČKÁCH
So 11. 11. od 14.30 hodin
DS HÁLEK uvádí hudební pohádky Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře na motivy filmu TŘI
BRATŘI.
Cena 60 Kč.
FORBÍNA č. 13
Ne 12. 11. od 14.30 hodin
Malá scéna. Divadlo: Kachna na pomerančích, Zdravý
a nemocný. Hudba: Tomáš Fürbacher, Jaroslav Kříž.
Cena 25 Kč.

BOHEMIA BALET
Út 14. 11. od 18.00 hodin
Program: Ples Kadetů a Kytice.
Cena 120 Kč, senioři a děti 80 Kč.
ČAROVNÉ VEJCE
Čt 23. 11. od 8.30 a 10.00 hodin
Dopolední pohádka pro školy
a školky. Cena 60 Kč.
TŘI LETUŠKY V PAŘÍŽI
Pá 24. 11. od 19.30 hodin
Francouzská situační komedie,
kde lásky přilétají a odlétají.
Produkce: Divadlo Radka Brzobohatého. Hrají: Ernesto Čekan,
Petr Vágner, Pavlína Mourková
a další. Cena 390 Kč.
KDO SE BOJÍ VIRGINIE
WOOLFOVÉ?
Čt 30. 11. od 19.30 hodin
Americký spisovatel Edward
Albee ve své nejznámější divadelní hře představuje zákulisí
manželství dvou párů v jejich
nejsyrovější podobě. Produkce:
DS Jelita. Hrají: Iveta Zenklová,
Dominik Renč a další. Cena 150
Kč, senioři a studenti 100 Kč.
PROSINEC:
Ondřej Havelka a jeho
Melody Makers - 1.12.
od 19.30 hodin
Čert vem anděla s mikulášskou nadílkou - 2.12.
od 14.30 hodin
Crossband - 15.12. od 19.30
hodin, 16.12. od 17.00 hodin
Vánoční koncert - 17.12.
od 15.00 hodin
A/ Frankie & Johnny - 18.12.
od 19.30 hodin
Tipy na dárky:
Předplatné K3 nebo abonmá
Dárkový poukaz
Hrdý Budžes
Caveman
Zdeněk Izer
Více informací na
www.divadlonymburk.cz
Hálkovo Městské divadlo,
Tyršova 5, 288 02 Nymburk
POKLADNA - 325 512 253

Kultura a inzerce
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JeLiTa uvedou v Hálku Albeeho nesmrtelnou hru
‚Kdo se bojí Virginie Woolfové‘
Je tomu právě rok, co zemřel
americký spisovatel a dramatik
Edward Albee, proslavivší se
celosvětově zejména hrou s názvem ‚Kdo se bojí Virginie Woolfové‘ napsanou roku 1962.
Naše publikum ji také může
znát jako ‚Kdopak by se Kafky
bál‘, neboť právě tak byla prvotně
v šedesátých letech v Československu (nymburské Hálkovo
divadlo nevyjímaje) uvedena.
Už na divadelních prknech se
tento kus setkal s velkým ohlasem, ovšem opravdová proslulost
a zařazení do dějin kultury příchází až roku 1966 s natočením
stejnojmenného filmu s Elizabeth
Taylorovou a Richardem Burtonem v hlavních rolích. Tito dva
ztvárnili manželský pár po třia-

dvaceti letech soužití (zajímavostí je, že v dřívějším životě byli
opravdu manželé). Liz Taylorová
si za roli prostopášné alkoholičky
Marthy dokonce vysloužila Oskara.
Příběh sám byl v době uvedení považován za zjevení. George (manžel) vejde s přiopilou
Marthou pozdě v noci do svého
domu. Po obvyklé konverzaci vyjde najevo, že ještě tu noc přijde
nenadálá návštěva, a sice nově
přistěhovaný mladý pár, se kterým
se seznámili na večírku univerzity,
na které George vyučuje.
Po fádním seznámení a zdvořilostních větách se cosi zlomí
a začnou vyplouvat na povrch
niterné dojmy. Počáteční slušnost
se postupem času proměňuje

v divoký, až absurdní sled urážek, opovržení a zloby. S přibývající hladinou alkoholu v krvi
odhazují všichni aktéři zábrany
i kusy oděvu. V hrůzném finále
je nakonec odhalena i skutečnost
nejtemnější. Pak přichází ráno
a večírek je u konce, ale vztahy a
životy už zničené zůstanou.
Inscenaci
podle
aktualizovaného scénáře Jiřího Josky uvede poprvé 30. listopadu
v nymburském Hálkově divadle
soubor JeLiTa. Režie pod vedením Vandy Schwarzové. Role
Marthy se ujme Iveta Zenklová,
jejího manžela pak ztvární Michal
Douša. Jako mladší pár vystoupí Eliška Frankeová a Dominik
Renč.
Vstupné je stanoveno na 150

Kč, pro seniory a studenty bude
snížené na 100 Kč. Vstupenky v
předprodeji lze získat na pokladně
divadla, na internetových stránkách
www.divadlonymburk.cz
a v Turistickém informačním
centru.
Michal Douša

INZERCE

Řádková inzerce:
► Koupím JAWA-ČZ motocykl, skútr, moped s SPZ i bez. Také díly i nekompletní vraky. TEL.: 777 589 258.
► Vykoupíme, obrazy, malby, kresby, pozůstalosti i celé sbírky; obrazarna@post.cz, 774 800 609.
ceník inzerce a termíny uzávěrek zpravodaje

Cena komerční inzerce:
1/1 strany
(170 x 257)
½ strany š
(170 x 128)
½ strany v ( 85 x 257)
¼ strany kl. ( 85 x 128)

TIRÁŽ

4 400 Kč
2 200 Kč
2 200 Kč
1 100 Kč

UZÁVĚRKY
ZPRAVODAJE
2017

Uzávěrka
Dodání
objednávek podkladů

Vychází

Říjen

11. 9.

15. 9.

5. 10.

Listopad

9. 10.

13. 10.

2. 11.

Prosinec

6. 11.

10. 11.

30. 11.
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INZERCE

VÁNOČNÍ DÁRKY PRO DĚTI
Vydáváme od 1. listopadu do 20. prosince 2017.
Děti se mohou těšit na líbivý tubus od Mixit,
pro nejmenší do 1 roku naplněný ovocnou kaší
a pro děti od 2 do 15 let sušeným ovocem.
Nezapomeňte doma průkaz
pojištěnce dítěte.

Zubní ordinace

Mgr. ADAM HAVLÍN
Bedřicha Smetany 55, Nymburk

v Přerově nad Labem
(okres Nymburk)

PŘIJME:
Poradenství v oblasti
KLASICKÉ HOMEOPATIE
a zdravotních potíží

Řešení chronických, akutních a opakujících se
problémů (alergie, angíny, chřipky, migrény,
neplodnost, průjmy, únavový syndrom, úzkosti,
ekzémy, astma, oslabená imunita, bolesti
kloubů, hemoroidy, neurologické problémy,
anemie, otoky, nadýmání, abscesy, vředy,
psoriáza, úrazy aj.)
Objednání telefonicky: 603 202 462
http://homeopatie-nymburk.cz

- dentální hygienistku na
částečný úvazek
-

zavedená klientela
samostatná ordinace
praxe nutná
nástup leden 2018

V případě zájmu nás kontakujte na
e-mail: zubni.prerovnl@seznam.cz

