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Slovo
úvodem

Vážení občané města Nymburka!
Léto bývá pro všechny toužebně
očekávaným obdobím v roce. Tak si
ho milí spoluobčané užijte co nejlépe. Jak člověk stárne, mění priority
a zjišťuje, že ať již stráví dovolenou u moře, či „jen“ na chalupě,
mnohem důležitější je, s kým svůj
drahocenný volný čas prožije. Přeji
vám, abyste byli obklopeni všemi blízkými, které máte rádi, a na
místě, kde je vám nejpříjemněji.
A až se v srpnu vrátíte domů,
budu velmi rád, když se setkáme
na prázdninových městských akcích, které pro vás město - společně
s ředitelkou Nymburského kulturního centra Ivetou Zenklovou
- připravilo. Nejprve vás zvu na
středu 2. srpna na jedinečné představení Romeo a Julie v Nymburce,
pak na sobotu 5. srpna na Přístavní
slavnost. Nakonec ještě představím
hlavní hudební hosty zářijového
posvícení: Aneta Langerová, Ivan
Hlas a Michal Pavlíček.
V úvodníku bych se chtěl též
ohlédnout za čtyřmi jarními setkáními se spoluobčany v různých
částech města a poděkovat všem,
kteří přišli. Díky tomu jsme měli
možnost hovořit s vámi přímo
před vaším domem a společně hledat řešení vašich problémů.
Závěrem bych ještě zmínil, že
letos pokračuje grantový systém
na podporu kulturních, sportovních a společenských akcí.
Oceňuji všechny ty, kteří ve svém
volném čase organizují tyto akce.
Letos rozdělujeme 1,2 mil. Kč.
V prvním kole město podpořilo
například: Majáles, Dětský den
s Krejčíkem Honzou, turnaj v karate Wakizaši cup a mnoho dalších.
Na konci června bylo uzavřeno II.
kolo. Za Radu města musím říci, že
ukazujeme a skutky prokazujeme,
že o tuto nezměrnou iniciativu občanů velmi stojíme!
PhDr. Pavel Fojtík,
starosta města Nymburk

Z Nymburka

Oznámení o zahájení stavebních prací - ulice Dlabačova
Od června do října letošního roku bude probíhat výstavba chodníku v ulici Dlabačova. Upozorňujeme občany na zvýšenou opatrnost při pohybu
po této komunikaci. Tato ulice bude po celou dobu
jednosměrná, ve směru od Elektroservisu Svoboda
směrem k půjčovně nářadí.
V rámci stavebních úprav dojde k výstavbě
nového chodníku včetně opravy krajnice s napojením na stávající chodník, odvodnění chodníku
polopropustnou dlažbou, k úpravě veřejného
osvětlení včetně kabelových propojení a nových
svítidel. Dále bude umístěn nový mobiliář (lavičky,
odpadkové koše, atd.). Zhotovitelem stavby je firma AVE Kolín s.r.o.
Žádáme majitele vozidel, parkujících v této části

ulice, aby si ve vlastním zájmu parkovali svá vozidla po dobu výstavby v bočních ulicích mimo dosah staveniště.
Odbor rozvoje a investic

Probíhající vystavba chodníku v ulici Dlabačova na Zálabí.
Foto: Petr Černohous

V ulici Jurije Gagarina vznikne nové dětské hřiště
Na místě starého a nevyhovujícího dětského hřiště v
ulici Jurije Gagarina vznikne
úplně nové. Město Nymburk
nyní vybírá zhotovitele stavby
a rovněž podalo žádost o dotaci na výstavbu tohoto hřiště od
Nadace ČEZ, Grantové řízení
„Oranžové hřiště“.
„V této lokalitě již město
v loňském roce otevřelo dětské
hřiště Nezlobiště, to je určeno
především pro menší děti. Nyní
chceme dát prostor i starším
dětem a teenagerům. Místo současného hřiště by to nové mělo
plně vyhovovat právě jejich
potřebám a aktivitám. Vybudováno bude víceúčelové hřiště
pro různé sportovní aktivity
včetně lanových a workoutových
prvků,“ přiblížila místostarostka
Mgr. Adriena Gabrielová.
Nové dětské hřiště by mělo
vzniknout v nároží ulic Jurije
Gagarina a Karla Čapka, na místě
nynějšího hřiště o rozloze cca
2 800 m2. Rada města schválila
zadávací dokumentaci na zhotovení nového dětského hřiště
a v současné době už probíhá
výběrové řízení na zhotovitele.
Město Nymburk také podalo
žádost o dotaci na nové dětské
hřiště v ulici Jurije Gagarina od
Nadace ČEZ, Grantové řízení
„Oranžové hřiště“. Výsledky
o udělení dotace by měly být známy začátkem letních prázdnin.
Plánované dětské hřiště pro
volnočasové aktivity bude primárně určeno pro děti staršího školního věku a mládež.

Současný stav hřiště v ulici Jurije Gagarina. Foto: Petr Černohous

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.
Zahájení stavebních prací by
mělo začít v září letošního roku
a předpokládaný termín dokončení je do 30. března 2018. Celkové náklady na výstavbu hřiště
jsou ve výši 7,8 mil. Kč, z toho
část financí pokryje možná dotace.
Mgr. Petr Černohous

HLEDAJÍ SE STARÉ FOTOGRAFIE
Městský úřad Nymburk, odbor školství, kultury
a památkové péče prosí občany o zapůjčení fotografií,
zachycujících budovu čp. 174 v Tyršově ulici (dnešní
Vlastivědné muzeum) ve 20. a 30. letech 20. století.
Jde o doložení vzhledu tehdejší fasády budovy pro potřeby památkové péče. Všem ochotným občanům předem děkujeme!
Ing. Jiří Černý

Z Nymburka
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Začátkem července začne rozsáhlá rekonstrukce
objektu HLAHOL
Špatný a nevyhovující stav objektu Smetanova domu - Hlahol
z roku 1935 si vyžádal celkovou
rekonstrukci. Zhotovitel rekonstrukce byl již vybrán a stavební
práce na objektu začnou počátkem prázdnin.
„Město nadále pokračuje
ve zlepšování předškolních
a školních zařízení a Hlahol je
také jedním z nich. Jsme si vědomi, že investice do budov a vybraných škol jsou klíčové proto,
aby se v nich žáci i učitelé cítili
co nejlépe. Hlahol je také jednou
z největších investic posledních
let,“ informoval starosta PhDr.
Pavel Fojtík.
Rada města podpořila rekonstrukci objektu Hlahol Nymburk, po které již dlouho volalo

vedení školy i zaměstnanci ZŠ
Komenského. Objekt Hlahol
již dlouho trápí špatný a nevyhovující stav. V budově se nacházejí třídy prvního stupně
základní školy Komenského
a jídelna pro 950 dětí včetně kuchyně.
V rámci stavebních prací
dojde k přístavbě rampy a vybudování chodby pro bezbariérový vstup. Vzniknou zde tři
nové učebny, nová učebna cizích
jazyků a kabinet. Celkově se
upraví sociální zařízení pro žáky
a učitele. Dále budou provedeny
opravy a výměny jednotlivých
prvků stavby jako například nová
střecha nad přízemní částí objektu, výměna výplní otvorů, nové
podhledy, výměna povrchu pod-

Současný stav a podoba budovy Hlaholu. Foto: Petr Černohous

Strojní čištění ulic - ČERVENEC 2017
•
•
•
•
•
•

Út. 4.7. 2017 - ul. Na Bělidlech, Zálabská, Za Žofínem
Út. 11.7. 2017 - ul. Hořátevská, Sedláčkova, Pístecká, U Početky
Pá. 14.7. 2017 - ul. Dlabačova, U Hřiště
Út. 18.7. 2017 - Všechlapský vrch
Pá. 21.7. 2017 - ul. Baráčnická, Příčná, U Huličků
Út. 25.7. 2017 - Labská terasa

Zničené stromy v Havlíčkově ulici
V průběhu měsíce května neznámí, zlí, nevychovaní a hloupí lidé,
kteří nemají Nymburk rádi, zlámali a polámali celkem 5 vzrostlých
stromů – javorů babyka – před Husovým sborem v Havlíčkově ulici.
Jejich torza museli pracovníci technických služeb uřezat. A tak dnes jen
z 5 pahýlů žaluje na lidskou hloupost a bezcitnost. Městu vznikla škoda
25 000 Kč a tak podalo trestní oznámení na neznámého pachatele.
Javory budou postupně dosázeny a ochráněny. Věříme, že vyrostou
v krásné stromy, které potěší každého, kdo projde kolem.
Ing. Jiří Černý

Stromy v Havlíčkově ulici po útoku vandalů. Foto: Milena Krejsová (ND)

lah, instalace nových světlovodů
v patře, zateplení objektu a nová
vrata na pozemek.
Přestavba čeká rovněž stávající a nevyhovující jídelnu.
Z tohoto důvodu budou žáci
v příštím školním roce 2017/2018
chodit na obědy do jídelny SOŠ
a SOU Nymburk a do restaurace
Panorama. Tato dvě zařízení budou fungovat od září letošního
roku jako náhrada školní jídelny. Panorama pro žáky 2. stupně
a jídelna na učilišti pro žáky

1. stupně ZŠ Komenského.
Jako zhotovitel stavebně
montážních prací byla vybrána firma BFK service a.s., ze
Zásmuk. Celková stanovená
cena je 22 322 698 Kč vč. DPH.
Předpokládaný termín zahájení
stavebních prací je po předcházejícím vyklizení budovy od
3. července 2017 s dobou výstavby 8 měsíců. Termín dokončení
stavebních prací je stanoven na
28. února 2018.
Mgr. Petr Černohous

Město Nymburk chce dál bojovat
proti zápachu a podá návrh
na odvolání
U Okresního soudu v Nymburce proběhlo 20. června 2017 poslední
stání ve věci Město Nymburk vs. firma AZOS CZ.
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 nad míru přiměřenou poměrům a žalobu zamítl. Druhou
část žaloby na zastavení provozu soud předal úřadům. Soudkyně v odůvodnění uvedla, že integrované povolení nenahrazuje kolaudaci a tu
podle ní AZOS platnou nemá, ale ve věci má rozhodnout stavební úřad
v Kolíně, kterému věc postoupila.
V průběhu stání byla přizvána znalkyně Ing. Petra Auterská. Ředitelka společnosti Odour, s.r.o. (ta se specializuje na měření pachových
látek) soudu objasnila posudek z měření. Společnost naměřila 30 až 80
pachových jednotek na metr krychlový přímo za plotem závodu. Měření
uvnitř závodu nebylo AZOSem povoleno. Z výsledků je ovšem patrný
zvýšený počet pachových jednotek. Pro srovnání v zahraničí se většinou
norma pohybuje maximálně okolo pěti pachových jednotek.
Přes velké stížnosti občanů i mnohá jiná měření a prokázání zápachu
z firmy, předložené důkazy a svědectví občanů i odborníků k dané problematice soudu nestačily. Dle rozsudku nebyly dostatečné k prokázání, že
zápach občany obtěžuje natolik, aby AZOS zastavil výrobu.
„Soud se vůbec nevypořádal s naším argumentem, že nikdy
v historii města nebylo evidováno takové množství podnětů a hlášení
vztahujících se k obtěžování zápachem, které se datuje od spuštění
výroby firmy AZOS CZ. Také mě překvapilo, že soudkyně zhodnotila svědectví občanů jako nevěrohodné a ,,něčím“ ovlivněné, protože se
všichni shodli na popisu onoho zápachu,“ konstatovala místostarostka
Mgr. Adriena Gabrielová.
Město Nymburk a jeho právní zástupce JUDr. Bohuslav Sedlatý
jsou rozhodnuti podat návrh na odvolání proti soudnímu rozhodnutí
ke krajskému soudu s tím, že důkazy předložené soudu jsou dostatečné
a průkazné. Město se odvolá v obou případech.
„Občané jsou povinni snášet zápach přibližně dvacetinásobně vyšší
než v jiných evropských zemích, přestože norma v Dánsku nebo Holandsku je asi pět pachových stupňů, zatímco u AZOSu byla naměřena
30 až 80. Důsledek tohoto rozhodnutí bude zcela jednoznačný, a sice
ten, že AZOS rezignuje na jakákoli opatření zlepšující životní prostředí
a obyvatelé to odnesou,“ uvedl JUDr. Bohuslav Sedlatý, právní zástupce
města Nymburk.
Mgr. Petr Černohous

Aktuality

strana 4

Vyhodnocení dotazníkového šetření k PID
Do 1. června měli občané města
možnost vyplnit dotazník týkající se změn v autobusové dopravě
v souvislosti se zaintegrováním
linek do Pražské integrované dopravy (PID). Odevzdáno bylo
celkem 106 dotazníků (77 elektronicky a 29 v papírové formě).
Po vyřazení dotazníků, které se
přímo netýkaly dopravní ob-

služnosti pro obyvatele města
(tyto budou předány organizaci IDSK(Integrovaná doprava
Středočeského kraje - organizátor
PID ve Středočeském kraji) zbylo
k vyhodnocení 65 dotazníků.
Celkem bylo vzneseno 25 požadavků na chybějící spojení. Všechny požadavky budou projednány
s IDSK. Občané nejvíce postráda-

Hasiči Nymburk se dočkají nového
potrubí pro čerpání vody
Špatný a nevyhovující stav
současného potrubí přivádějícího
vodu do garáží HZS vyžaduje celkovou obnovu.
„Již několik let profesionální
hasiči žádají město, abychom jim
vyšli vstříc s vybudováním nové
čerpací stanice na vodu. V rámci
nadstandardní spolupráce mezi
městem, dobrovolnými a profesionálními hasiči byla tato akce
konečně zařazena do rozpočtu,
a zastupitelé jí následně i schválili.
Následovala několikaměsíční práce na projektové přípravě a bylo
potřeba též si smluvně ujasnit budoucí majetkové vztahy. Nakonec
se tedy podařilo vše zdárně vyřešit
a nyní už je vybrána konkrétní firma, která práci udělá,“ informoval
starosta PhDr. Pavel Fojtík.
Rada města podpořila zhotovení nového potrubí na vodu
pro Hasičskou stanici Nymburk.
V rámci stavebních prací dojde k
přepojení stávajícího sacího po-

trubí za nynější čerpací stanicí,
položení nové trasy rozvodu sacího a výtlačného potrubí technologické vody trasou do objektu garáží HZS. Vybudování 2 ks
podzemních hydrantů včetně
uzavíracích šoupat v zatravněné
ploše požárního hřiště při areálu HZS a se zaústěním do garáže
budovy č.p. 1811 HZS Nymburk.
Součástí díla je i přiložené nové
napájecí kabelové vedení ze stávajícího rozvaděče v budově HZS ke
stávající čerpací stanici. V čerpací
stanici bude provedeno dozbrojení
v rámci PD elektroinstalace.
Zhotovitel stavebně montážních prací byl vybrán (VPK
Suchý, s.r.o., ze Zásmuk) a celková cena je 1 118 264 Kč vč.
DPH. Předpokládaný termín
zahájení stavebních prací je
do konce měsíce června 2017
s dobou výstavby 8 měsíců. Termín dokončení stavebních prací
je stanoven na 28. února 2018.
Mgr. Petr Černohous

jí přímé spojení z Drahelic k poliklinice. Požadavek na obnovení
tohoto spojení byl již ze strany
města IDSK vznesen. Obnovení
tohoto spojení je přislíbeno od září.
Druhým nejčastějším požadavkem
je spojení v trase hlavní nádraží –
nemocnice – sídliště a s tím související obsluha zastávky v Jičínské
ulici. Ze strany IDSK je přislíbeno
zajištění obsluhy zastávky v Jičínské ulici od září pro linky směr Zálabí. Zajištění spojení i pro ostatní
směry (sídliště, Drahelice) je ještě
předmětem dalších jednání s IDSK.
Záměrem města je celkově zlepšit
obslužnost v oblasti nemocnice.
Z tohoto důvodu město již dříve dojednalo úpravu projektu
výstavby okružních křižovatek
u nemocnice, tak, že vzniknou
autobusové zastávky přímo na Boleslavské třídě.

Mezi dalšími připomínkami
je nejčastěji zmiňováno zpoždění
spojů (IDSK bylo ze strany města
opakovaně upozorňováno) a požadavek na více nízkopodlažních
autobusů (v této oblasti byl deklarován záměr dopravce postupně
obnovovat vozový park právě těmito autobusy). Další vznesené
připomínky budou předmětem
dalších jednání města s IDSK.
Kladně byly hodnoceny zejména nové spoje ve směru sídliště
v 16:05 a 17:05 hod. Největším přínosem pro cestující je rozšíření tarifu MHD na všechny integrované
linky (34% dotazníků), jízda na
jednu jízdenku až do centra Prahy
(29% dotazníků), využití jízdenek
PID i v rychlících (22% dotazníků) a až jako poslední je možnost
využití časových jízdenek PID pro
cesty po městě (12% dotazníků).
Ing. Marek Mejzr

Možnost zakoupení průkazek PID
a jízdenek PID v Nymburce
Od 1.6.2017 je nově na provozovně společnosti Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o., v Nymburce (Dopravní 1717 – areál ČSAP)
zprovozněno kontaktní místo pro prodej předplatných jízdních
dokladů pro Pražskou integrovanou dopravu. Je zde možné zakoupit průkazku PID, ke které je následně možné kupovat měsíční nebo
čtvrtletní jízdenku PID. Měsíční a čtvrtletní jízdenky PID je možné
zakoupit na provozovně OAD Kolín, s.r.o., v Nymburce, nebo v kterékoliv pokladně Českých drah.
Podle sdělení IDSK byl v pilotním projektu na pokladně ČD ve
stanici Nymburk hlavní nádraží zprovozněn prodej jednotlivých jízdenek PID. Tyto jízdenky jsou tištěny pokladní přímo z počítačového
systému a již se dále neoznačují. Časová platnost jízdenky je počítána
od času vytištění jízdenky.
Ing. Marek Mejzr

Hasičské cvičení v divadle
V pondělí 19.6. bylo v Hálkově
divadle velmi rušno. Přesně po
20 letech proběhlo taktické cvičení požáru a zásah všech složek
záchranného systému, který se
plánoval několik měsíců dopředu.
Během dopoledního představení
začne hořet pod jevištěm, v místě,
kde má divadlo kulisy.
Požár se šíří velmi rychle
a na jeviště postupuje hustý dým.
Evakuace 224 žáků ze ZŠ Tyršova
probíhá bez paniky. Menší zmatek nastává až před divadlem, kdy
přijíždí hasičské vozy i ze širokého okolí a žáci se shromažďují
na parkovišti vedle divadla. Velitel zásahu přebírá informace od
pracovníků divadla a zjišťuje, že
herci a někteří diváci zůstali v sále

a potřebují rychlou pomoc. V sále
už není vidět ani na krok a hasiči
musí postupovat velmi opatrně.
Dle plánu se dva hasiči propadnou
z jeviště do kulisárny a zůstavají
také uvěznění uvnitř divadla. V
parku před kaplí je zřízeno centrum záchranné služby s ošetřením
zraněných. Policie ČR uzavírá
Tyršovu ulici, městská policie
dohlíží na pohyb kolemjdoucích.
Požár se podaří uhasit a všechny
osoby z divadla dostat do bezpečí.
Zachránění mají různé stupně
popálenin, pár zlomenin a trauma. Pro složky IZS je takové cvičení velkým přínosem, ale všichni
doufáme, že tato divadelní zkouška nebude mít nikdy premiéru.
Diana Váňová

Taktické cvičení požáru v Hálkově městském divadle. Foto: Petr Černohous
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Plicní oddělení modernizuje diagnostické vybavení
Dva zcela nové přístroje, které
zjednoduší, zpřesní a zrychlí diagnostiku onemocnění dýchacích
cest, zvýší kvalitu vyšetření pacientů na plicním oddělení nymburské nemocnice. Jedním z nich už
navíc nymburští lékaři disponují.
Za zhruba 900.000 korun pořídila
nemocnice bodypletysmograf.
„Bodypletysmograf
dokáže
odhalit poruchu vedení kyslíku
na úrovni průdušek a průdušinek.
Jejich typické zúžení, zvýšení odporu v nich nebo zvýšenou pohyblivost můžeme vidět u astmatu či chronické obstrukční plicní

nemoci. Dále ukazuje celkovou
kapacitu plic a stanovuje, za jak
dlouhý čas dokážeme vydechnout obsah plic, což je důležité
pro posouzení příčin námahové
dušnosti,“ vysvětluje MUDr.
Šárka Klimešová, Ph.D., lékařka
plicního oddělení Nemocnice
Nymburk, s. r. o.
Jak dodává, i po úplném vydechnutí ovšem zůstává v plicích
určitý objem vzduchu, který se
u některých nemocí zvyšuje. Jeho
stanovení je s novým přístrojem
rovněž možné. Přístroj dokáže
ukázat, kolik vdechnutého kyslíku

projde z plicního sklípku do krve.
„To bývá obvykle snížené
u plicních fibróz, nebo třeba
u srdečního selhávání. V neposlední řadě umí stanovit sílu
nádechových i výdechových svalů. To je potřebné pro odlišení
onemocnění plic od nízké fyzičky
či poruch pohybového aparátu
hrudníku,“ dodává lékařka. Již
dopředu je jasné, že přístroj bude
poměrně dost využíván. Lékařka
počítá se 3.800 výkony ročně,
které budou provedeny u zhruba
dvou tisícovek pacientů.
Kromě již pořízeného bodypletysmografu se nemocnice

chystá koupit také analyzátor vydechovaného oxidu dusnatého.
Ten zase dokáže velmi přesně
stanovit míru alergického zánětu v dýchacích cestách u alergiků
a alergických astmatiků. A ani tím
plány na modernizaci plicního
oddělní nekončí.
„Ve vzdálenější budoucnosti
plánujeme dokoupení jednotky
k bronchoprovokačním testům
potřebným k odhalení astmatu či
zvýšené dráždivosti dýchacích cest
například při pracovních expozicích,“ uzavírá Šárka Klimešová.
Pavlína Stránská mluvčí
nemocnice Nymburk, s.r.o.

Nymburská chirurgie chystá od září
objednávkový systém

Nový bodypletysmograf nymburské nemocnice. Foto: P. Stránská

Město Nymburk podpořilo Domov
sv. Josefa, kde se starají o pacienty
s roztroušenou sklerózou
Rada
města
Nymburk
projednala a schválila žádost
o finanční příspěvek žadateli
Oblastní charita Červený Kostelec, středisko Domov sv. Josefa.
Žádost byla podána na finanční
příspěvek v hodnotě 10 000 Kč
a této žádosti bylo vyhověno
v maximálním požadovaném
rozsahu.
Příspěvek bude určen na
provoz zařízení zajišťujícího
komplexní zdravotní i sociální
služby pacientům s roztroušenou
sklerózou.
Oblastní charita Červený
Kostelec poskytla v roce 2016
pobyt třem občanům města

Nymburka, a to v celkové délce pobytu 464 dní. V Domově
sv. Josefa nepřetržitě žije i jeden
klient s trvalým pobytem ve
městě Nymburk.Prostřednictvím
zdravotních pobytů každoročně
Oblastní charita zajistí kompletní
zdravotní sociální služby více než
200 pacientům a od roku 2008 už
poskytla již 34 pobytů v celkové
době 1687 dní pěti pacientům
z Nymburka.
Žádost byla projednána i v sociální komisi, kde všichni členové
poskytnutí příspěvku na činnost
zařízení schválili a doporučili radě
města ke schválení.
Mgr. Petr Černohous

Pilotní projekt vyvolávacího
systému, který by zjednodušil,
zrychlil a dodal komfort v ošetření pacientům, kteří přichází na
ambulanci chirurgie, připravuje Nemocnice Nymburk, s. r. o.
Spuštěn bude 1. září letošního
roku a cílem pilotního provozu
je ověřit si, zda povede k plynulejšímu chodu odbavování pacientů a zda přispěje k jejich větší
spokojenosti. Předtím, než by
nymburská nemocnice investovala nemalé finanční prostředky do
sofistikovanějšího elektronického
systému, jaké jsou instalovány ve
větších nemocnicích, vyzkouší
funkčnost nastavovaného systému pomocí přidělování čísel
z papírových bločků. Po dokončení pilotního provozu vedení
nemocnice ve spolupráci s vedením chirurgického oddělení
výsledky zhodnotí a rozhodne,

zda do elektronického zařízení
investuje.
„Tak jako na všech ambulancích, i na té chirurgické samozřejmě i nadále zůstane rozhodující
slovo o pořadí přijímání pacientů
sloužícímu lékaři, který jako jediný může vyhodnotit závažnost
pacientova stavu a určit, který
z nich potřebuje neodkladnou
a okamžitou péči. Zkušebním
provozem vyvolávacího systému
však chceme předcházet situacím,
kdy nemusí být zrovna zřejmé,
který pacient přišel do čekárny
jako první. Věříme, že pacienti
naši snahu o vylepšení provozu
chirurgické ambulance pochopí
především jako vstřícný krok
směrem k nim,“ říká Ing. Alena
Havelková, jednatelka Nemocnice
Nymburk, s. r. o.
Pavlína Stránská, mluvčí
nemocnice Nymburk, s.r.o.

INZERCE

Strojní a tlakové čištění
ucpané kanalizace
________________
www.instal-hampl.net
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________________
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AKCE ČERPADLA - 10%
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► Koupím JAWA-ČZ motocykl, skútr, moped s SPZ i bez. Také díly i nekompletní vraky. TEL.: 777 589 258.
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Z událostí Městské policie Nymburk
Strážníci městské policie využívají jízdní kola ve službě již mnoho
let. Letos však došlo k obnově
jejich výstroje, kterou strážníci poprvé představili na akci Radnice
dětem pod městskými hradbami.
V nové, výraznější uniformě můžete cyklohlídku potkat na cyklostezce, v okrajových částech města i v
jeho centru. Strážníci na kolech
se kromě dohledu nad veřejným

pořádkem zaměří i na přestupky
cyklistů a chodců.
Ve čtvrtek dne 15. 6. 2017
odměnili strážníci městské policie nejlepší žáky všech 9. ročníků
nymburských základních škol
a třídy gymnázia výletem do Policejního muzea v Praze. Jednalo
se o zakončení projektu prevence
kriminality s názvem „Patnáct +
s přehledem“, který je zaměřen
na počátek trestní odpovědnosti
a který městská policie každoročně
pořádá.
Městská policie uspořádala v neděli dne 18. 6. 2017 akci
pro děti z nymburského dětského domova. Strážníci společně
s dětmi uklízeli odpadky v parcích
u Husova sboru, u Obecního domu

Městská policie připravila na
prázdniny.....
Geocashing je hra na pomezí sportu a turistiky.
Spočívá v použití navigačního systému GPS při hledání skryté schránky. Schránky (keše) jsou většinou
umísťovány na místech, která jsou něčím zajímavá.
Někdy jsou souřadnice keše dané, jindy si je hráči musí
vyluštit sami. Plní přitom různé úkoly, zažívají různá dobrodružství.
Městská policie Nymburk připravila pro příznivce geocachingu
jednu takovou zajímavou keš. Přáním strážníků je, aby se hráči co
nejvíce o činnosti městské policie dozvěděli, aby se při hledání pobavili a třeba i zamysleli nad tím, proč je tato složka ve městě důležitá. Nápadů na netradiční přiblížení městské policie občanům mají
strážníci mnoho, v současné době však věří, že tato keš nezůstane
jedinou vzpomínkou na činnost nymburkých městských strážníků.
A k samotné keši. Souřadnice od nás nedostanete. Správní geocacheři (kačeři) vědí, jak se k souřadnicím prokousat a kde získat
potřebné nápovědy a indicie. Přejeme hodně štěstí při lovu, krásné
pohodové léto a děkujeme občanům za důvěru a podporu.
Za kolektiv strážníků.
Simona Lazarová, vrchní strážník, MP Nymburk

a u Vodárenské věže, přičemž sebrali pět velkých pytlů odpadu
a nalezli jednu použitou injekční
stříkačku. Společné setkání zakončili tradičním opékáním špekáčků,
příjemným povídáním a vyhodnocením nejpilnějších sběračů.
Strážníci městské policie připravují na měsíc červenec pobytový tábor pro děti z nymburského dětského domova u přehrady
Orlík. Dále organizují příměstský
tábor pro děti vybrané sociálním

odborem. Oba tábory budou probíhat jako projekty prevence kriminality, na kterou klade městská
policie při své činnosti velký důraz.
Simona Lazarová, vrchní
strážník, MP Nymburk

Z deníku MP. Foto 7x: archiv MP

Karel Ruso vstoupil do síně slávy Evropské federace silového trojboje
Nejvyššího ocenění, kterého
může dosáhnout silový trojbojař
starého kontinentu, se dostalo
nymburskému trojbojaři Karlu
Rusovi, který byl uveden do síně
slávy EPF (European Powerlifting
Federation).
O udělení tohoto prestižního
ocenění hlasovali na návrh Exekutivy EPF delegáti členských
zemí EPF na květnovém valném
shromáždění ve španělské Malaze.
Jednomyslný souhlas s uvedením
Karla Ruso do síně slávy EPF doprovodili všichni delegáti dlouhým
potleskem. Karel Ruso se tak zařadil mezi 16 mužských ikon evropského silového trojboje ve čtyři-

cetileté historii evropské federace
a stal se zároveň prvním českým
trojbojařem, který vstoupil do této
prestižní společnosti.
Karel Ruso se za svoji dosavadní
veleúspěšnou sportovní kariéru
zúčastnil 48 mezinárodních soutěží (mistrovství světa a Evropy),
kde nasbíral neuvěřitelných 47 medailí. Na těchto soutěžích překonal
devětkrát evropský a dvakrát světový rekord ve dřepu. Svými výkony a zároveň i svým chováním je již
více jak třicet let sportovním vzorem nejen českých sportovců, ale
i sportovců v zahraničí. Je vzorným
reprezentantem Českého svazu silového trojboje, Tělocvičné jedno-

ty Sokol Nymburk a samozřejmě
i města Nymburka, kde již dlouhá
léta žije a pracuje.
Pamětní plaketu člena „Hall
of Fame“ převezme Karel Ruso z
rukou vrcholných představitelů

European Powerlifting Federation
v rámci Mistrovství Evropy
masters v silovém trojboji 2017,
které proběhne v první polovině
července v Plzni.
Miroslav Vacek, starosta TJ
Sokol Nymburk

ME v powerliftingu masters 2011 Plzeň. Foto 2x: Miroslav Vacek
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Z Kultury

Knihy nymburského spisovatele
sklízely ceny
Na přelomu roku vyšly dvě knižní
novinky Jana
Řehounka.
Nak ladatelství Dauphin
vydalo knihu
Nymburk literární a nakladatelství Regia
knihu Zlatým
pruhem Polabí.
Zatímco ta první je literaturou
faktu a mapuje bohaté literární
dění v Nymburce od středověku
po současnost, jímž prošlo neuvěřitelných sto padesát literátů,
druhá je napsaná populární formou a provází čtenáře místy přilehlými k toku Labe od Kolína po
Mělník, samozřejmě včetně Nymburka, a to jak s jejich historií, tak
v osudech lidí, ale přináší, v souladu s názvem edice Tajemné stezky,
i pověsti a legendy.
Na
květnovém
veletrhu
cestovního ruchu Regiony Čes-

ké republiky na výstavišti v Lysé
nad Labem v soutěži TourPropag
byla kniha Zlatým pruhem Polabí
odměněna Cenou časopisu Krásy
Česka. Na knižním veletrhu Svět
Knihy v Praze, rovněž v polovině
května, získala kniha Nymburk
literární prestižní Cenu Miroslava
Ivanova za literaturu faktu.
Posledním literárním počinem Jana Řehounka je krásná
knížka Kerskem ve stopách Bohumila Hrabala. Navazuje na
úspěšnou knihu Nymburkem
ve stopách Bohumila Hrabala
z roku 2012. Pokřtěna byla 20.
května na Hrabalově Kersku a jejím kmotrem byl významný český
chirurg prof. Pavel Pafko.
Petr Černohous

Jan Řehounek s Pavlem Pafko. Foto: archiv JŘ

Sedmý ročník Pikniku v trávě
Již sedmý ročník Pikniku
v trávě, pořádaným Městskou
knihovnou v Nymburce v rámci
Mezinárodního týdne čtení dětem,
se uskutečnil ve středu 31. května
v parku u nymburské secesní vodárny.
V průběhu dopoledne se tu ve
čtyřech skupinách vystřídaly více
než čtyři stovky dětí z mateřských
škol a prvních a druhých tříd škol
základních.
Z pohádkových knížek četli
dětem, rozesazeným na dekách
v trávníku, knihovnice Helena
Liptáková, Majka Lebdušková
a Helča Marešová, spisovatel Honza
Řehounek, Jiří Černý, vedoucí odboru z radnice, herci z divadelního
souboru Pavel Procházka a Amálie
Votrubová, ředitelka nymburského

kulturního centra Iveta Zenklová,
písničkář Michal Brabec, pracovnice TIC Betty Otradovská. Někteří
převlečení za pohádkové bytosti.
Například Pavel Procházka v kostýmu čarodějnice s předčítáním
veršované pohádky O perníkové
chaloupce sklidil velké ovace.
„Jde o podporu myšlenky
důležitosti čtení dětem a rovněž
o propagaci naší knihovny mezi
nejmenšími dětmi, které takto zveme, aby si přišly půjčovat knihy,“
říká ředitelka knihovny Helena
Liptáková. Pravdou je, že po každém ročníku Pikniku v trávě přišla s rodiči řada dětí do knihovny
a staly se čtenáři.
Chvályhodné je, že i takováto
akce má podporu města – je zařazena do projektu Radnice dětem.
Honza Řehounek

Mezinárodní den čtení dětem v Nymburce u vodárny. Foto 2x: Jan Řehounek

„Umělecké jaro“ Základní umělecké
školy B. M. Černohorského Nymburk
Významná operní pěvkyně
Magdalena Kožená založila před
časem nadační fond Magdaleny
Kožené na podporu základních
uměleckých škol a spolu s dalšími
významnými osobnostmi vyzvala ZUŠky k účasti na celostátním
happeningu základních uměleckých škol
„ZUŠ OPEN“
V úterý 30. května 2017 se
v celé České republice uskutečnila
řada koncertů, komponovaných
programů, výstav a dalších akcí,
které základní umělecké školy na
tento významný den připravily.
Zúčastnilo se celkem 355 ZUŠ
v České republice. ZUŠ B. M.
Černohorského Nymburk mezi
nimi nechyběla.
Pro širokou veřejnost jsme
připravili celovečerní komponovaný program „Umělecké jaro“,
doprovázený výstavou výtvarných
prací žáků výtvarného oboru. Na
podiu se tak střídali žáci hudebního a literárně - dramatického oboru, pod pódiem na speciálním koberci žáci tanečního oboru.
Věnovali jsme tomuto progra-

mu mimořádnou pozornost a přípravu. Mottem celého happeningu
byla myšlenka Magdaleny Kožené:
„Základní umělecké školy tvoří kořeny naší kulturnosti, naší lásky k umění. Ve světovém měřítku
jsou zcela unikátním vzdělávacím
systémem, který je třeba hýčkat,
rozvíjet a podporovat.“
Sál Obecního domu v Nymburce byl v 18 hod. zaplněn do
posledního místečka, přesto nás
mrzí, že nemohl program navštívit žádný z představitelů města
Nymburk. Je také velká škoda, že
druhou část programu sledovala
již třetina publika, neboť někteří rodiče odešli s dětmi hned po
jejich vystoupení.
Celý projekt ZUŠ OPEN byl
svým významem mimořádný. Poděkování a obdiv patří všem účinkujícím, kteří podali v tropickém
dni skvělé výkony, všem učitelům,
kteří program se svými žáky připravili a všem, kteří na tuto akci
přišli. Děkujeme.
Věra Janišová, ředitelka ZUŠ
B. M. Černohorského Nymburk

Školství
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Základní škola Komenského opět navštívila partnerskou školu v Neuruppinu
V rámci dlouholetého partnerství mezi školami ZŠ Komenského a Wilhelm Gentz Schule se
v prvním květnovém týdnu tohoto
roku uskutečnil jazykově-kulturní
pobyt v německém Neuruppinu. Základní školu Komenského reprezentovali žáci a žákyně
z druhého stupně za doprovodu
učitelů německého jazyka Mgr.
Jana Petříka, Mgr. Radky Chmelíčkové a Mgr. Ivy Králové.
Po zhruba sedmihodinové
cestě autobusem jsme byli vřele
uvítáni německými kantorkami
v čele s milou ředitelkou Kathrin
Tokar. Po krátkém přivítání jsme
byli pozváni na společnou večeři
v blízkosti našeho útulného penzionu, který se nacházel nedaleko
rozlehlého Ruppinského jezera.
Po večeři jsme podnikli krátkou
vycházku po promenádě podél
jezera.
V pátek ráno nás čekalo oficiální přijetí u neuruppinského sta-

rosty Jense-Petra Goldeho, který
nás seznámil se sociálně ekonomickými problémy města a přislíbil nám podporu pro tento typ
výměnného pobytu i do budoucna.
Z radnice si také děti a učitelé odnášeli drobné upomínkové předměty
na památku o městě Neuruppinu.
Po návštěvě u starosty jsme se vydali vlakem spolu s vybranými německými žáky do hlavního města
Německa, do Berlína. Cílem cesty
bylo přijetí žáků a učitelů u poslance Sebastiana Steinekeho v Bundestagu. Lidovecký poslanec nám
představil náplň své politické práce a také nám přiblížil fungování
Bundestagu. Po setkání s panem
Steinekem jsme měli možnost
pozdně poobědvat v poslanecké
kantýně s výhledem na budovu,
které se pro její vzhled říká pračka, a ve které má kancléřka Angela Merkelová svoji kancelář. Posledním bodem návštěvy budovy
Reichstagu byla komentovaná

III. videokonference s ruskými
žáky z Mytišči
Stejně jako v prosinci
roku 2016 jsme se i letos 17. května zúčastnili
videokonference s ruskými žáky z Mytišči.
Témata byla: „Volný
čas“ a „Školní předměty“.
Příprava byla velmi Žáci ZŠ Tyršova při video konferenci.
obtížná a reprezentace naší Čes- marádi z Mytišči se ocitli ve stejné
ké republiky ještě těžší. Jako první situaci jako my. Dozvěděli jsme se
jsme vytvořili videoprezentaci mnoho zajímavých věcí, jako na„Náš volný čas“ a „Naše školní příklad, že máme společný zájem
předměty“. Žáci z Mytišči také na o přírodu, o stejné druhy sportů
oplátku poslali jejich videa. Pak už a zajímáme se o rozvíjení kulturnínám jen zbývalo vypracovat otáz- ho i uměleckého života. Atmosféra
ky pro naše kamarády z Mytišči na samotné konferenci překypovaa připravit odpovědi na jejich otázky. la různými emocemi. Ale na konVe středu 17. května 2017 probí- ci jsme všichni cítili radost. Štěstí
hala v naší škole video konference. a radost z toho, že jsme to zvládli.
Nejnáročnější pro nás bylo mluvit
Na závěr bychom chtěli podějejich mateřským jazykem, pro- kovat všem učitelům a učitelkám za
tože jsme se báli, že to vyslovíme jejich trpělivost, volný čas, který si
špatně. Také nás znervózňovalo, že na nás udělali, pomoc s texty a konás natáčí ruská televize. Jediné, co nečnou přípravou nás samotných
nás uklidňovalo, bylo to, že naši ka- na konferenci. Dále bychom chtěli
poděkovat našim kamarádům z Ruska, že
jsme se s nimi opět
mohli setkat. Budeme se těšit na další
setkání.
Viktorie Janků,
Žáci z ruského Mitišči při videokonferenci. Foto 2x: archiv ZŠ Tyršova Lucie Maroušová

prohlídka německého parlamentu
Bundestagu s možností vystoupání
na vrchol budovy prostřednictvím
šroubovité kupole, z které je možné
pozorovat celý Berlín.
V sobotu se nymburští žáci
zúčastnili závodu dračích lodí na
přístavních slavnostech. Smíšená
posádka obou partnerských škol
vybojovala důstojné páté místo.
Poté jsme byli pozváni na večeři ředitelkou Kathrin Tokar do partnerské školy, kde jsme si mohli prohlédnout nově zrekonstruovaný
školní dvůr a místní školní zahradu, kde v takzvaném zeleném
domečku probíhalo společné grilování chutných bílých klobás, které jsou typickou německou gastronomickou pochoutkou.
Předposlední
den v neděli dopoledne
jsme
v neuruppinském
přístavišti nastoupili na palubu
výletní lodě. Cílem vyjížďky bylo
bližší
poznání

poměrně rozlehlého ruppinského
ledovcového jezera, které je sofistikovaně propojené nejrůznějšími vodními kanály, což v člověku
probouzí pocit, že se spíše nachází
někde v Holandsku. Součástí výletu byla i procházka ve smíšeném
lese po naučné stezce.
Poslední den ráno si děti
navzájem při loučení vyměnily
drobné dárky a kontakty. Příští studentská výměna s Wilhelm Gentz
Schule se bude konat za dva roky
na jaře, a to na české půdě v Nymburce. Ještě jednou chceme poděkovat našim německým kolegům
za výbornou organizaci a za příjemně strávený týden v Neuruppinu a v Berlíně.
Mgr. Jan Petřík

Návštěva Bundestagu u lidoveckého poslance Steinekeho. Foto: archiv ZŠ Komenského

Přírodovědné a technické
vzdělávání nebolí
Žáci 8. A a 9. B ze ZŠ Tyršova
446 Nymburk se na konci května v rámci výchovně vzdělávacího pobytu zúčastnili projektu
s názvem „Tradice, hodnoty
a řemesla našich předků aneb
přírodovědné a technické vzdělávání nebolí.“
Týdenní program byl velmi
bohatý a rozmanitý. První den
hned po příjezdu jsme se vydali
na exkurzi do Vodní elektrárny
Lipno, kde jsme se seznámili s její
historií, výstavbou a výkonem.
Protože v elektrárně probíhaly
generální opravy, nemohli jsme
se podívat do všech prostor.

Žáci ZŠ Tyršova při sportovním večeru.
Foto: archiv ZŠ Tyršova

Po exkurzi jsme navštívili Stezku korunami stromů na
Lipně. Byl to nevšední zážitek, za
krásného slunného počasí jsme
se doslova kochali nádhernou
přírodou a úžasnými scenériemi.
Druhý den dopoledne jsme
vypluli lodí na Lipno, abychom si
prohlédli všechna zákoutí známé
přehrady. Odpoledne jsme měli
sportovní hry a soutěže. Večer
se vydala 1. skupina na bowling
a 2. skupina měla sportovní večer
a večerní procházku.
Byla tu středa, třetí den naší
výpravy za vzděláním a poznáním. Dopoledne jsme zavítali
do Českých Budějovic na Katedru aplikované fyziky a techniky
Pedagogické fakulty Jihočeské
univerzity, kde si pro nás Mgr.
Vladimír Vochozka připravil
interaktivní fyzikální show s tekutým dusíkem. Doslova všemi
smysly jsme se tak mohli seznámit s touto nevšední kapalinou
o teplotě cca –196 °C.
Pokračování na další straně.
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Investice ve zkratce
Panorama dům s pečovatelskou službou
se pyšní novým výtahem
Původní a dosluhující výtah (z roku 1995)
nahradil v domě s pečovatelskou službou
Panorama výtah nový. Ten nyní splňuje veškeré bezpečnostní parametry i požadovaný
komfort pro obyvatele domu. Město za nový
výtah od firmy MSV Liberec, s.r.o., zaplatilo
1 131 000 Kč vč. DPH.

BLAHOPŘÁNÍ
Za město blahopřejeme panu Vlastimilu Polákovi
k jeho 95. narozeninám a upřímně mu přejeme mnoho
zdraví, sil a dnů plných pohody.

Děkujeme za vynikající sportovní reprezentaci
města. Vlastimil Polák byl vynikajícím basketbalistou
i trenérem. Výborným hokejistou i lyžařem, ale hlavně
čestným člověkem, což mu zůstalo i do dnešních dnů.
Foto: Petr Černohous

Gymnázium Bohumila Hrabala v Nymburce se opět dočká repase oken.
Rada města opět podpořila repasi oken na Gymnáziu Bohumila Hrabala. Na východní a západní fasádě východního křídla nymburského gymnázia bude provedena repase 123 ks oken. Realizace se předpokládá od
května do konce září 2017.
Město bude pokračovat ve výměně oken v areálu ZŠ a MŠ Letců R.A.F.
Okna již byla vyměněna na pavilonech U1, U2 + MŠ a U3 a nyní čeká
výměna oken i pavilon školní družiny. Výměnu oken provede firma
OKNOSTYL group s.r.o., z Kuřimi.
(pce)

PŘIPOMÍNÁME, že do 31. srpna 2017 je možné si
požádat o dotaci na opravu na opravu a údržbu vnějšího vzhledu budov v městské památkové zóně.

Pravidla a žádosti o dotace včetně vzoru veřejnoprávní
smlouvy lze nalézt na webových stránkách města (Zálozka Dotace na opravu budov v MPZ).

Pokračování ze strany 9.
Odtud jsme se vypravili na
exkurzi do Pivovaru Budvar, kde
jsme technologií výroby piva plynule navázali na fyzikální vzdělávání a prohlubovali si tak poznatky z oblasti chemie. Večer nás
čekal opět bowling a sportovní
a společenské hry.
Předposlední den jsme dopoledne navštívili Poštovní muzeum a Cisterciácký klášter ve Vyšším Brodě. V Poštovním muzeum
na nás dýchly prvopočátky pošty
a předávání zpráv na dálku. V klášteře nás nejvíce ohromilo ticho
a klid, který zde čeká na návštěvníky k jejich rozjímání. Velmi
nás také zaujala místní obrovská
knihovna, kde jedna její část byla

zaměřena na matematiku a fyziku. Čtvrtek byl tropický den,
a tak jsme se rozhodli, že navštívíme Aquapark ve Frymburku, kde
jsme se zchladili a dopřáli si zaslouženou relaxaci. Cestou domů
jsme ještě absolvovali prohlídku
Státního hradu Rožmberk.
Projekt mohl vzniknout díky
finančnímu přispění města Nymburk a Středočeského kraje.
David Michálek

Fyzikální vzdělávání. Foto: David Michálek

Centrum adiktologických služeb v Nymburce pomáhá drogově
závislým a jejich rodinám
MINI SERIÁL - představení
sociálních služeb v Nymburce.
„Typickým klientem centra
adiktologických služeb v Nymburce je mladý muž, který ještě
na základce ochutnal svůj první
alkohol a zapálil si k tomu cigaretu. Po základní škole nastoupil
na učňák, kde hned v prvním
ročníku potkal partu vrstevníků,
se kterou se začal více stýkat. Když
pak přišly první letní prázdniny,
v partě se objevila marihuana, a aby
se necítil jako měkkota, společně
s kamarády se poprvé zhulil. Začalo ho to bavit, byl čím dál častěji
mimo domov, chodil pozdě domů,
poprvé šel sám do hospody, připadal si dospěle. Doma si toho
nevšímali, otec hodně pil, matka
měla starosti hlavně o otce. Jednou
v hospodě potkal staršího spolužáka, který mu nabídl jakýsi bílý
prášek, říkal, že je to velký a že je to
naprosto bezpečný, také ten kámoš
od něj nechtěl žádné peníze. Tak si
poprvé šňupl. To, co zažil, byl pro
něj natolik silný zážitek, že se těšil,
až opět potká kámoše, který mu

něco dá. Kámoš mu ještě párkrát
trochu toho bílého hořkého prášku
skutečně přinesl. Později ale zjistil, že by si ten prášek chtěl zkusit
dát i v týdnu. A tak se s kámošem
dohodl, že si prášek koupí. Jelikož
ale neměl peníze, napadlo ho, že si
doma půjčí maminčino zlato, co
měla schované v šuplíku. Než se na
to doma přišlo, uběhlo několik měsíců. Mezitím mu kámoš ukázal,
že ten prášek jde do těla vpravit
i jinak a naučil ho dát si jehlou. Byl
to pro něj další level, byl přesvědčený, že už nechce jinak, byla to
prostě paráda. V době, kdy rodiče
zjistili, že zlato doma chybí, prohledali synovi pokoj a náhodou našli
jakousi pidiobálku a v ní prášek.
V posledním šuplíku pak objevili
stříkačku. Opilý otec cholerik se
rozzuřil a syna vyhodil z bytu na
ulici. Od té doby se to s ním táhne,
školu nedodělal, neumí si udržet
stabilní práci. Občas se tajně sejde
s mámou, která mu poskytne nějaké peníze. V současné době užívá pervitin pravidelně, pro čisté
jehly si chodí do káčka, ty použité
zase v káčku vyhodí, občas mu na

káčku pomohou vyřídit věci kolem dokladů, doporučí práci, poskytnou mu veškeré informace, co
potřebuje k tomu, aby se z bludného kruhu začal sám dostávat.
O změně uvažuje čím dál častěji,
ptá se na možnosti léčby – pracovníci K-centra mu poskytují potřebnou podporu k rozhodnutí…“,
vypráví příběh typického klienta
vedoucí centra Petr Vykydal.
Nymburské Centrum adiktologických služeb pracuje zejména
s nitrožilními uživateli nelegálních
návykových látek. Poskytuje jim
odborné sociální a adiktologické,
tedy na závislost zaměřené služby.
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
sociálních služeb. Prvním je
kontaktní centrum, které pracuje
ambulantní či terénní formou.
Cílem terénního programu, který Laxus z.ú. provozuje na Nymbursku, je poskytování sociálních
a adiktologických služeb uživa-

telům drog v jejich prostředí
a minimalizace rizik spojených
s užíváním drog. Terénní pracovníci
aktivně
vyhledávají
uživatele drog a spolupracují
s nimi na stabilizaci jejich sociální
situace a zdravotního stavu. Klienty motivují ke změně životního
stylu. Nedílnou součástí programu je také ochrana veřejného
zdraví, např. výměna a sběr odhozených injekčních stříkaček.
Druhým typem je pak odborné
sociální poradenství primárně zaměřené na ty, kdo usilují o změnu,
a také pro jejich osoby blízké. Poskytuje služby lidem ohroženým
drogovou závislostí. S žádostí
o radu se na něj obrací i rodiče,
jejichž děti s drogami experimentují nebo jsou na nich závislé.
Centrum můžete kontaktovat
na telefonních číslech +420 734
316 541 (kontaktní centrum) nebo
+420 724 557 504 (terénní výjezdy) každý všední den od 9 do 17
hodin nebo emailem cas.nymburk@laxus.cz. Služby jsou poskytovány zdarma a anonymně.
Mgr. Magdalena
Ranková Lukasová
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Nový dům pro seniory se otevře v září
V Nymburce Drahelicích se v září otevře nový bytový dům pro seniory
Rezidence Labské Terasy. Svým obyvatelům nabídne kvalitní bydlení
v samostatných bytech 1kk, 2kk a 3kk. U domu vzniká park v chráněné oplocené zahradě, který bude úžasným místem pro relaxaci a odpočinek obyvatel domu.

v krásném prostředí a zjednoduší se jim každodenní dojíždění. V objektu Rezidence Labské Terasy budou také k dispozici tyto sociální
služby: Pečovatelská služba, osobní asistence, odlehčovací služby

Denní stacionář – jídelní kout a odpočinková část.

Pohled na dům před dokončením. Foto: Radek Formánek

Byty v přízemí domu budou mít vlastní terasu se vstupem do zahrady, byty ve vyšších patrech prostorné balkony s nádherným výhledem na řeku. Všechny byty jsou vybaveny moderní kuchyňskou
linkou s kvalitními spotřebiči. Prostorné koupelny jsou řešeny jako
bezbariérové s velkým sprchovým koutem, sedátkem, přípravou pro
pračku a sušičku.

Kuchyň v dokončeném bytě a bezbariérová koupelna.

Zázemí domu je řešeno velice nadstandardně. Obyvatelům domu
bude k dispozici recepce, vybavená společenská místnost s knihovnou
a terasou, prostory pro pedikúru a kadeřnictví. Nebudou chybět ani
prostory pro lékaře a rehabilitační služby. Chloubou domu je cvičební
sál pro rehabilitační cvičení a jógu, jehož součástí je velká jižní terasa
s krásným výhledem na řeku a do korun vzrostlých stromů. Celý dům
je koncipován jako bezbariérový s prostorným výtahem.

Komunitní centrum
Myšlenkou Rezidence Labské Terasy je také vznik komunitního centra pro všechny slušné lidi hledající harmonii, klid a přátelské
prostředí. Prostory pedikúry, kadeřnictví, ordinací, cvičebního sálu
a další společenské místnosti se samostatným vchodem budou k dispozici i pro obyvatele z okolí.
Od září zveme všechny lidi s podobným smýšlením na
pravidelné lekce jógy s naší úžasnou lektorkou. Připravujeme kurz
malování a vaření. Další akce, přednášky a cvičení budou postupně
následovat. Aktuální informace naleznete vždy na našich stránkách
www.facebook.com/labsketerasy.
Ing. Radek Formánek

Rehabilitační cvičení a jóga studio. Foto 7x: Radek Formánek

V Nymburce se otevřelo jedno
z nejmodernějších dialyzačních
středisek v ČR
Ve čtvrtek 25. května bylo v Nymburce slavnostně otevřeno
jedno z nejmodernějších dialyzačních středisek. V dialýzu se
proměnila zchátralá budova v Nádražní ulici v Nymburce. Nové
dialyzační středisko vyplní prázdné místo ve východní části
Středočeského kraje, a pacienti nebudou muset dojíždět do nejbližšího střediska v Kolíně nebo Mladé Boleslavi. Investorem
a provozovatelem je společnost Fresenius Medical Care, která provozuje v ČR síť dialyzačních středisek pod značkou NephroCare.
Petr Černohous

Společenská místnost pro obyvatele domu.

Denní stacionář nově také v Nymburce
V samostatných prostorách Rezidence bude otevřen denní
stacionář pro klienty z Nymburka a okolí. Denní stacionář bude
provozovat Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady,
o.p.s.. Klientům z Nymburka se tak otevřou nové moderní prostory

Nové dialyzační středisko - exterier a interier . Foto 2x: Petr Černohous
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Městské kino Sokol

Český med na farmářských trzích
O prospěšnosti medu na naše
zdraví není pochyb. První medobraní obvykle probíhá v červnu
a od července si tak na farmářských trzích můžete koupit letošní
lahodný med.

Proč je český med přímo od
včelaře tou nejlepší volbou? Na
to jsme se zeptali včelaře, pana Jiřího Šefla, který svůj med nabízí
na nymburských trzích: „Hlavní
předností je, že český med neobsahuje zbytky antibiotik, protože
v ČR je zakázáno včely antibiotiky léčit a neobsahuje ani zbytky
jiných léčiv, protože u nás se včely ošetřují pouze proti varroáze,

a to na podzim, tedy mimo období
snůšky.“ vysvětluje zkušený včelař.
Včelám a včelaření opravdu rozumí, vždyť začal již v roce 1976!
V současnosti má okolo 70
včelstev na několika stanovištích
v okolí Brandýsa nad Labem a díky
tomu produkuje několik druhů
medu, především květového.
Květový med se získává z nektarů okvětí. Má jemnou chuť, je
pro lidské tělo lehce stravitelný
a obsahuje největší množství pylu.
Mezi hlavní zdroje patří řepka,
lípa, slunečnice, akát. Květový
med je světlé barvy a rychle krystalizuje. ”Krystalizace medu je přírodní proces, při kterém se med
zakonzervuje. Po zkrystalizování
se neztrácejí léčivé účinky, naopak
krystalizace medu je důkaz kvalitního medu. Pokud med nekrystalizuje, znamená to, že je znehodnocen,” dodává pan Šefl.
Většina z nás používá med na

slazení čaje, kávy anebo na pečení.
Pokud si chceme med namazat
na chleba, je nejlepší sáhnout po
sklenici pastovaného medu.
Pastový med se vyrábí tak, že
se květový med několikrát denně
míchá, aby se rozbily krystalky. Po
čase se začne zabarvovat do perleťové barvy a začne mít hebkou
konzistenci, která se již nezmění
a med neztuhne. Během pastování
nedochází k žádnému poškození
medu a uchovává si všechny důležité látky.
A na závěr - med je třeba
skladovat v chladném a temném
prostředí. Sklenici, kterou právě
používáte, můžete mít klidně
v pokojové teplotě, ale musí být
vždy dobře uzavřená.
Stavte se každý čtvrtek v čase
8-14 hodin na náměstí Přemyslovců v Nymburce! Vzhledem k velké
zaneprázdněnosti včelařů během
letních měsíců není možné, aby se

účastnili trhů každý týden, ale od
podzimu se opět vrátí a budete si
moci doplnit zásoby před obdobím podzimních plískanic. Letní
farmářské trhy jsou nicméně plné
čerstvé zeleniny, ovoce, výborného
pečiva, uzeniny, rybích výrobků
a mnoha dalšího.
Více informací na www.trhyfarmarske.cz a na Facebooku skupina
Polabské Farmářské Trhy.
Pavlína Honzů

Foto: archiv pana Šefla

Kaple sv. Jana Nepomuckého jako jediná připomínka dominikánského kláštera
Kaple sv. Jana Nepomuckého je jedinou dochovanou částí
bývalého kostela Panny Marie
Růžencové, který byl součástí
rozsáhlého areálu dominikánského kláštera z 13. století, stávajícího v těchto místech. Jedná se
vlastně o původní presbytář (též
kněžiště či chór) tohoto kostela,
který zanikl i s areálem kláštera
v průběhu 19. století. Presbytář
byl nákladem nymburského
měšťana Jana Nepomuka Zedricha v letech 1857 – 1860 upraven na školní kapli. Ta sloužila
svému účelu do roku 1948, po
té byla uzavřena a byla využívána jako skladiště, zejména kulis
z vedlejšího divadla. Dne 4. října
2010 pak byla kaple péčí města
(s jakkoli syrovým interiérem)
slavnostně otevřena veřejnosti
a od té doby slouží jako stylový
kulturní sál. Proběhla zde řada
krásných koncertů a výstav,
v roce 2015 zde byla i první svatba.
V roce 2011 byla generálně
vyklizena půda kaple (provedla
firma HERAKLES, Praha, cena
60 000 Kč).
V letech 2012 – 2013 byla
generálně opravena střecha (dožilý eternit z 90. let 20. století
byl nahrazen umělou břidlicí)
a krov, včetně všech klempířských

prvků. Dále byl odborně (v tzv.
restaurátorském režimu) opraven plášť budovy a ostění oken.
V půdním prostoru byly opraveny původní gotické prvky,
staticky byly zajištěny trhliny
ve zdivu a nadokenní klenby.
Byl proražen otvor do klenby
v prostoru varhan, kterým bude
v další etapě oprav zpřístupněna
půda kaple, nesoucí krásné stopy
své gotické minulosti. Všechny
tyto práce provedla firma ARCHKASO s. r. o. z Kamenice
u Jihlavy za cenu 7 524 000 Kč.
V roce 2013 byl na obnovu
kaple
poskytnut
příspěvek
z Programu regenerace městských památkových zón (dotace MK ČR) ve výši 400 000 Kč.
Projekt generální obnovy kaple
vypracovala firma MURUS za
cenu 633 000 Kč.
Bronzová informační deska
u vstupu do kaple byla restaurována v roce 2015 MgA. Kryštofem Hoškem za cenu 10 000 Kč.
V roce 2016 bylo uskutečněno péčí města restaurování barokních intarzovaných bočních
dveří kaple. Náročnou práci
provedl restaurátor Petr Lavický
z Kutné Hory. Cena za dílo byla
241 274 Kč, z toho 189 000 Kč
činila dotace Ministerstva kul-

tury České republiky v rámci
Programu regenerace městských památkových rezervací
a městských památkových zón
(historické jádro Nymburka je
městskou památkovou zónou od
roku 1992). Město, jako vlastník
objektu, zaplatilo 52 274 Kč.
Město Nymburk, jako majitel objektu, nadále (2017) usilu-

je o celkové dokončení obnovy
kaple a jejího dalšího využití
jako stylového kulturního sálu,
otevřeného koncertům a výstavám.
K prohlídce interiéru kaple sv.
Jana Nepomuckého vás zveme
během Dnů evropského dědictví
v sobotu 9. září 2017 od 10 do 16
hodin.
Ing. Jiří Černý

v rámci EHD bychom chtěli návštěvníkům
zpřístupnit:
- Letní sokolovnu
- Kapli sv. Jana Nepomuckého
- věž Kaplanku
- Staré děkanství
- Vilu Bašta
- nymburské krematorium (v jednání)
- Gymnázium Bohumila Hrabala (v jednání)
- secesní vodárnu (v jednání)
- Městské kino Sokol

Městská knihovna Nymburk
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Program knihovny
VÝSTAVA
OBRAZY – ALENA VESELÁ
Po 3.7. – čtv 31.8., Výstava obrazů

Foto: archiv knihovny

KNIHOVNA DĚTEM
MRAZIVÉ PRÁZDNINY ANEB ZIMA V LÉTĚ
Po 3.7. – čtv 31.8., Knihovna pro děti opět připravuje celoprázdninový program, tentokrát zaměřený na zimní radovánky, zimní
svátky a vůbec na všechno, co k zimě prostě neodmyslitelně patří.
Přijďte si do knihovny užít léto tak trochu naruby. Ke správné zimě
patří sníh, sáňkování, stavění sněhuláka, koulování, lyže a mnoho
dalšího. Tak proč si tohle neužít v létě v knihovně? Přijďte k nám do
knihovny. Po celé prázdniny budou v dětském oddělení na děti čekat
soutěže, kvízy, tvoření, pohybové aktivity a knížky s touto tematikou.
Na závěr se opět
můžete těšit na zábavné odpoledne
s předáváním cen
a speciální výlet.
Chcete být překvapeni? Přijďte
do knihovny, nudit
se tu nebudete!
Foto: archiv knihovny

PŘIPRAVUJEME:
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU

OSTATNÍ SLUŽBY
PŮJČUJEME E-KNIHY
Knihovna ve spolupráci s portálem eReading.cz nově nabízí svým
čtenářům půjčování elektronických knih. Od 1. července 2017 si
můžete vypůjčit e-knihy ze současné produkce nakladatelů a bestsellery. Na výběr je přes 3 000 titulů (výběr je stále aktualizován).
Půjčování e-knih je pro čtenáře knihovny bezplatné a využívat ho
mohou všichni registrovaní čtenáři. Výpůjční lhůta je 21 dnů. Bližší
informace v knihovně nebo na webových stránkách knihovny.
PŮJČUJEME ČTEČKU
Čtečka „PocketBook“ je k dispozici registrovaným čtenářům knihovny. Nabízí vám možnost vyzkoušet nový způsob čtení, stahování
e-knih, procházet e-poštu připojením přes WIFI. Ve čtečce již budou
nahrána některá klasická díla krásné literatury se statusem volného
díla. V klidu domova tak můžete porovnat nový druh čtení s klasickou knihou. Bližší informace v hudebním oddělení.
BIBLIOBOX
I během prázdnin můžete využívat bibliobox, do kterého můžete
vracet knihy mimo otevírací hodiny knihovny. Knihy budou odečteny z vašeho čtenářského konta následující pracovní den a pro
kontrolu vám odeslán emal s vaším aktuálním čtenářským kontem.
Bibliobox naleznete na chodníku před vchodem do knihovny.
PŮJČUJEME SPOLEČENSKÉ
HRY
Nabízíme vám k zapůjčení širokou nabídku společenských
her pro malé i velké hráče. Hry
půjčujeme v dětském oddělení
na 1 měsíc.

TÉMA - ČESKÉ DĚJINY A JEJICH SOUVISLOSTI
Knihovna od září opět nabízí zájemcům Virtuální univerzitu
třetího věku tentokrát o české historii. Formou promítání předtočených přednášek vysokoškolských pedagogů budou mít studenti
možnost seznámit se blíže s tématem a šest semestrů společného
setkávání a e-learnningového studia završit slavnostní promocí.
Zájemci se mohou v knihovně hlásit již nyní. Kurzovné za jeden
semestr je 300 Kč.
Prázdninové tipy na čtení
Pro dospělé

Výukovým garantem přednášek je prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.
V tomto cyklu přednášek se společně vydáme na pouť českou historií.
Odkryjeme mnohá tajemství i zajímavosti z našich dějin i ze života
velmožů, knížat a králů. Jedna z přednášek bude věnována největšímu českému králi a římskému císaři Karlu IV. Seznámíme se také
s problémy 14. století i s tím, jak se může krize stát motorem dějin.
ČERVENCOVÁ A SRPNOVÁ SOBOTA, kdy máme pro vás otevřeno:
1. 7. od 9 do 11 hodin a 5. 8. od 9 do 11 hodin
VŠEM ČTENÁŘŮM PŘEJEME KRÁSNÉ LÉTO A PŘÍJEMNÉ
PROŽITÍ PRÁZDNIN A DOVOLENÝCH!
Bližší informace na internetových stránkách www.knihovna-nbk.cz.
V případě zájmu nás můžete kontaktovat prostřednictvím
e-mailu: knihovna@knihovna-nbk.cz

a

Pro děti

Kultura a křížovka
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Zajímavé akce z Nymburka
MALOVÁNÍ V RESTAURACI BIOGRAF
So 1. 7. - Po 7. 8., DDM Nymburk a Restaurace Biograf (Náměstí Přemyslovců 40/6) vyhlašují výtvarnou soutěž na téma
Hurá na prázdniny. Soutěží se ve čtyřech kategoriích - 1. kat. děti
do 6 let, 2. kat. 1. - 5. třída, 3. kat. 6. - 9. třída, 4. kat. 16 - 99
let. Hodnocení proběhne od čtvrtka 10. 8. do čtvrtka 31. 8., návštěvníci v restauraci, kteří vyberou pět nejlepších prací v každé
kategorii. Vyhodnocení se uskuteční v září 2017. Výsledkovou listinu naleznete na www.ddm-nymburk.cz.
VÝTVARNÝ DEN
Pá 7. 7. od 8 do 14 hodin. V Domě dětí a mládeže Nymburk
(2. května 968/16). Lektorka Heda Vondrová. Na akci
je nutné přihlásit se předem! Vstupné 200 Kč (cena zahrnuje oběd).

Zajímavé akce z okolí
ZBOROV 100. VÝROČÍ BITVY
So 8. 7. od 10 hodin, Milovice. Po celý den budou probíhat ukázky
výzbroje a výstroje, prohlídky dobového tábora a ukázky obrněných
automobilů. Vstup zdarma. Více informací na www.zborov1917.cz.
BRATŘI EBENOVÉ
Pá 28. 7. od 20 hodin, Letní kino Houštka, Stará Boleslav
Vstupné: 350 Kč (v předprodeji), 400 Kč (na místě). Více informací o vstupenkách: Infocentrum Brandýs nad Labem.
KONCERT V KOSTELE SV. HAVL A
Ne 13. 8. od 16 hodin, Rožďalovice v kostele sv. Havla. Koncert
pana Václava Hudečka, Jířího Stivína a Musica Lucis Praga. Předprodej na Městském úřadě v Rožďalovicích.
SOUNDTRACK FESTIVAL PODĚBRADY
Čt 24. 8. až Ne 27.8. od 12 hodin, Poděbrady. 1. ročník mezinárodního festivalu filmové hudby a multimedií.

Vlastivědné muzeum Nymburk
HRAČKA V ŽIVOTĚ DÍTĚTE
Hračky od konce 19. do poloviny 20. století ze sbírek muzea
Na výstavě Hračka v životě dítěte ve Vlastivědném muzeu se
můžete přesvědčit, že hračky provázejí lidstvo od jeho počátků.
Výstava je doplněna o výběr knih pro děti a mládež. Smyslem
je poukázat na nenahraditelný vliv literatury, kdy se poslechem
čtených příběhů a později vlastní četbou v dětech probouzí cit a aktivní vztah k jazyku, dochází k rozšiřování slovní zásoby a fantazie.
Prostřednictvím vybraných exponátů z fondu muzea i soukromých sbírek může návštěvník nahlédnout do obrazně nekonečně
bohatého
pohádkového
světa
hraček.
Pojďte s námi vstoupit do země bezbřehé
dětské fantazie, která neopustila mnohé
z nás ani v dospělosti
a mnozí si ji uchováváme jako vzácný klenot
připomínající šťastné
chvíle dětství.

Výstava probíhá
do 17. září 2017,
otevřeno je denně
mimo pondělí,
9 – 17 hodin

KŘÍŽOVKA pro děti
Křížovka o knížku - Pověsti z Kaplanky
Knížku získají dva nejrychlejší
luštitelé, kteří zašlou správně
vyplněnou křížovku na adresu:
Redakce - Nymburský zpravodaj,
Náměstí Přemyslovců 163, 288
28 Nymburk, v dopisní obálce
označené heslem „Letní dětská
křížovka“.
LEGENDA KŘÍŽOVKY
1.
hnědožlutá barva, titul muže,
zkr. Starostové libereckého kraje
2.
mořský korýš, nadšení
3.
PRVNÍ ČÁST TAJENKY
4.
hovorová zkratka odpoledne, kadeřník
5.
zkr. umělecké školy, dostihne
6.
kontraband, zkr. obchodního domu, jméno
sobíka z animované pohádky
7.
patřící státu, zkr. National Accademies Press
8.
příslušnice evropského národa, o co, spodek
9.
kino, mužské jméno
10.
bytosti ze Středozemě, nejvyšší karty
A.
B.
C.
D.
E.

otvor ve zdi, spojka, hafani, iniciály spisovatele Hrabala
ledy, oba, tři pěvci
vládce Orlických hor, přes
chem. zn. olova, tečka, mužské jméno, čínské mužské jméno
začátek a konec abecedy, přijít na to

F.
DRUHÁ ČÁST TAJENKY
G.
zkr. státního podniku, kšandy, velká země v Asii
H.
latinské písmo, zájmeno
I.
pomůcky k odemykání, oddělení hlediště a jeviště
POMŮCKA: paš, Niko

Soutěž a zajímavosti
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Fotosoutěž Nymburského zpravodaje
Nechodíte po svém městě s černou páskou na očích?
Umíte se kolem sebe rozhlížet a vnímat zdánlivě nepodstatné drobnosti?

Zkuste to s naší soutěží.
Napište nám do 30. 6., kde se detaily z fotografií nacházejí. Tři zaslané správné odpovědi vylosuje
redakční rada a výherce získá knihu, která se vztahuje k městu Nymburk nebo k fotografování.
Výhru věnuje město Nymburk a Středočeské centrum občanských služeb, z. s.
Výhru získá pozorovatel, který zašle
poštou nebo e-mailem místo z fotografií. Nezapomeňte na kontaktní údaje
(vč. telefonního čísla)
Předmět: ,,Fotosoutěž - LÉTO‘‘.
Adresa redakce: Náměstí Přemyslovců
163, 288 28 Nymburk,
e-mail: petr.cernohous@meu-nbk.cz
Výherci z dubnového čísla: Ladislav
Bořil, René Šlambor, Otakar Šafařík
Spávné řešení z dubnového kola
fotosoutěže: Foto č. 1: klika u dveří do
Šafaříkova mlýna
a foto č. 2: dveře vodárenské věže

INZERCE
Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968

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

RESTAURACE BIOGRAF

tel. 325 516 185, e-mail: info@restauracebiograf.cz,
www.restauracebiograf.cz/

ZAJÍ MAVÁ PRÁCE PRO
OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

VYHLAŠUJÍ VÝTVARNOU SOUTĚŽ

PŘIJĎTE SE K NÁM PODÍVAT A PRÁCI SI NEZÁVAZNĚ VYZKOUŠET!

Volné pozice
MONTÁŽNÍ A MANIPULAČNÍ DĚLNÍK
v Nymburce na náměstí

Téma:
Kategorie:

I.
II.
III.
IV.

děti do 6 let
1. – 5. třída
6. – 9. třída
16 – 99 let

Podmínky:

formát A4, na zadní straně označit
jménem a příjmením,
č. kategorie, kontakt (mobil, e-mail)
K malování použijte pouze pastelky, které jsou k dispozici zde v restauraci!
Pokud bude soutěžní obrázek namalován jinou
technikou, bude z hlasování vyřazen.

Termín:

1. 7. – 7. 8. 2017
10. 8. – 31. 8. 2017

Hodnocení:
návštěvníky restaurace, kteří vyberou pět nejlepších prací v každé kategorii.
Vyhodnocení:

v září 2017 v restauraci Biograf.

Vítězové obdrží diplom a věcnou cenu.
Výsledkovou listinu najdete na www.ddm-nymburk.cz .

Zúčastnili jste se nějaké události v Nymburce? Podělte se s námi o vaše
zážitky z akce?

NAPIŠTE NÁM O NÍ!
Poštou nebo na e-mail: petr.cernohous@meu-nbk.cz Předmět: Akce Nymburk - NZ (zveřejnění příspěvku schvaluje redakční rada)

 Kde

Poděbrady, Revoluční

 Typ zaměstnání

Hlavní pracovní poměr

 Druh práce

Lehké práce, vhodné i pro vozíčkáře

 Pracovní doba

4 hodiny denně

 mzda

od 6 500 Kč

 Dovolená

5 týdnů

Požadavky:
 chuť pracovat
 spolehlivost
 práce ve směnném provoze (6 -10, 10 -14, 14 -18h)
Ve společnosti Filipa pracuje zhruba 400 OZP zaměstnanců v několika provozovnách po
Čechách. Náš přístup a prostředí jsou přizpůsobeny jejich individuálním potřebám.
Jsme certifikováni dle systému řízení jakosti ISO/TS 16949

Kontakt: Mgr. Jana Müllerová
Email : jana.mullerova@filipa.cz
Tel. 605 21 41 68
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Hálkovo Městské divadlo Nymburk
ABONMÁ 2017/2018
PRODEJ ABONMÁ POUZE NA POKLADNĚ DIVADLA od 1. června do 25. srpna 2017.
STÁVAJÍCÍM ABONENTŮM REZERVUJEME JEJICH MÍSTA DO 30. 6. 2017!

Do programu abonmá připravujeme:
ODVOLÁNÍ - Čt 18. září 2017
Mark Dolson - student katolického semináře, který vstupuje na scénu jako rebelující „snílek a pošetilec“, je ochoten sám sebe i „kariéru“
kněze, pro svoje názory a ideály pravdy a čistoty, zničit. Divadelní hra Odvolání amerického dramatika s italsko-irskými a rusko-židovskými
kořeny Billa C. Davise, měla premiéru v Manhattan Theatre Club a poté byla přenesena na Broadway, kde získala cenu Outer Critics Circle
Award. Hra se zabývá tématem nezávislosti jedince v tradičně fungující instituci. Tu zde zastupuje katolický seminář: mladý posluchač
se obrátí na populárního a věřícími velmi oblíbeného faráře o radu a pomoc. Začne však narážet nejen na církevní řád, ale především
na zkostnatělost pozemských zástupců církve. Tato hra je propracovanou studií charakterů, ale oplývá i komickými situacemi. Produkce:
Divadlo v Řeznické. Hrají: Miroslav Táborský a Filip Cíl.
CHVILKOVÁ SLABOST - Čt 19. října 2017
Audrey a Tony. Tony a Audrey. Dvacet let manželství. Dvě děti. Dva roky po rozvodu. On, úspěšný kameraman z reklamky, čerstvě oženěný s podstatně mladší dívkou, s níž právě čeká dítě. Ani ona na první pohled nestrádá – od svatby s jejím novým partnerem ji dělí už jen tři
dny. Podlehnou „chvilkové slabosti“ a přehodnotí své dosavadní životní postoje a názory na toho druhého? A jak tím vším zamíchá jejich
osmnáctiletá, rebelská dcera Lucy? Situace se komplikuje a vše dopadne jinak, než by divák předpokládal. Zdánlivě ukončená životní
kapitola může mít pokračování... Produkce: Divadlo v Rytířské, Hrají: Petra Špalková, David Matásek a Sandra Černodrinská.
STŘASIDLO CANTERVILLSKÉ - listopad 2017
Nejnovější dramatizace dnes již klasického díla Oscara Wilda posunula jeho příběh do současnosti. Produkce: Divadlo Nymburk
FRANKIE & JOHNNY - prosinec 2017
Krásný a uvěřitelný příběh o začátku jedné lásky... I když už máte za sebou kousek života a několik zklamání, pořád je naděje! Johnny
se právě vrátil z vězení a našel si práci v malé newyorské restauraci, kde pracuje i Frankie. A právě otevřeně prostořeká číšnice ho
okouzlí. Jednou večer spolu náhodou skončí v posteli. A je tady obyčejně neobyčejné ráno. Zatímco Frankie vše považuje za drobnou
aférku, protože zklamání z mužů zažila už dost, Johnny se zamiloval. V první chvíli se zdá, že jejich vztah nemůže fungovat. Ani jeden
nejsou už nijak mladí. Ona má za sebou několik nepovedených lásek. On rozpadlé manželství. Po sérii vtipných slovních přestřelek a
klasických nedorozumění svitne jakási naděje. Že by ti dva měli ještě šanci...? Hrají: T Kostková a A Háma a další.
VÁNOČNÍ KONCERT - Ne 17. prosince 2017
BONUSOVÁ NABÍDKA PRO ABONENTY! Své sedadlo si každý majitel abonentní vstupenky musí potvrdit do 31. 10. 2017. Jinak bude jeho
vstupenka na toto představení dána do volného prodeje. účinkují: SMYČCOVÝ ORCHESTR ARCHI A HOSTÉ
2. POLOLETÍ
DVANÁCT ROZHNĚVANÝCH MUŽŮ - Čt 17. ledna 2018
Strhující divadelní hra ze soudního prostředí o hledání viny a odpovědnosti. Dvanáct rozdílných mužů, porotců, rozhoduje o vině či nevině člověka - šestnáctiletého kluka, který je obviněn z vraždy. Jen jediný z porotců pochybuje o jeho vině a svou pochybností rozpoutá
souboj slov, faktů, důkazů a ovlivňování, v němž se postupně odkrývají zákoutí lidského charakteru každého z porotců. Hra Reginalda
Rose mistrovsky a detailně vykresluje duševní pochody zúčastněných aktérů. Titul Dvanáct rozhněvaných mužů proslavil především
kultovní film režiséra Sydneyho Lumeta z roku 1957, který byl několikrát nominován na Oscara a získal spousty ocenění. Produkce:
Divadlo Radka Brzobohatého. Hrají: E. Čekan, M. Mejzlík, P. Oliva, A. Hardt, P. Vágner, J. Chvalovský, K. Hábl, V. Hájek, M. Roneš,
P. Pálek, M. Sochor, V. Efler, M. Nejedlý
VRAŽEDNÝ PÁTEK - únor 2018
Absurdní, ale napínavé, zcela mimořádné, hrozivé, propletené, se směsicí patosu, černého satirického humoru a napjatého stylu odvozeného ze střídání fantazie a reality. V této divadelní hře s prvky dokumentárního dramatu, je téma holocaustu uchopené velmi nekonvečně a zdánlivě kontroverzně. Jedná se o provokativní pokus přimět diváka o nazírání viny i z jiných úhlů. Stanislav Zindulka se umístil na
druhém místě v kategorii Nejlepší mužský herecký výkon roku 2013 v anketě I-divadlo.cz. Tato inscenace získala Cenu diváků na Festivalu
divadla 2-3-4 herců 2014 v Třebíči. Hrají: S.Zindulka a J. Zindulka.
RŮŽE PRO ALGERNON - březen 2018
Tragikomický příběh dementního muže, který chce být chytrý.Nejúspěšnější inscenace spolku Kašpar. Produkce: Divadlo v Celetné
Hrají: J. Potměšil, P. Lněnička / J. Špalek / T. Stolařík, L. Jůza / M. Tichý, B. Lukešová/ E. Elsnerová / M. Coufalová
TAJNÝ DENÍK ADRIANA MOLEA - duben / květen 2018
Divadelní adaptace kultovní knihy Sue Townsend je činoherním retro muzikálem pro teenagery i jejich rodiče. Úsměvný příběh
o nástrahách dospívání je protkán spoustou dobových šlágrů osmdesátých let opatřených novými a velmi originálními texty Produkce:
Městské divadlo v Mostě Hrají: O. Dvořák, J. Kraus, R. Razovová, Z. Benešová, M. Krausová, B. Patzelt, J. Dostál a další.
CENY PŘEDPLATNÉHO:
PŮLROČNÍ ABONMÁ (září - prosinec 2017): 1.490 Kč
PŮLROČNÍ ABONMÁ (leden - červen 2018): 1.490 Kč
CELOROČNÍ ABONMÁ (září 2017 - červen 2018): 2.690 Kč

MIMO ABONMÁ:
● VŠE O MUŽÍCH - 15.9.2017
● CAVEMAN - 19.9.2017
● FORBÍNA č. 12 - 24.9.2017
● KAZMA: O životě, úspěchu a OMS - 27.9.2017

PRÁZDNINOVÁ OTEVÍRACÍ DOBA POKLADNY:
Pokladna divadla bude zavřená od 3.7. do 11.8.2017.
Od 14.8. do 1.9. bude zkrácená pracovní doba od 9.00 do 15.00 hodin
Vstupenky lze zakoupit online nebo v Informačním centru.

● CABARET - říjen 2017
● FRANTIŠEK NEDVĚD & Tie Break - 16.10.2017
● MICHAL K SNÍDANI - Michal Nesvadba 7.10.2017
● Premiéra pohádky Čarovné vejce - říjen 2017

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

Městské kino Sokol

1. SO / 2. NE

16.00

USA / animovaný / 90 minut / české znění / 120,– / příODPOLEDNÍ DĚTSKÉ
stupný

JÁ, PADOUCH 3
Největší světový padouch Gru a jeho žlutí mimoní
pomocníčci se vracejí v novém dobrodružství. A budou
čelit neméně rafinovanému zločinci jménem Balthazar
Bratt.

5. ST

19.00

USA / romantický / 96 minut / s titulky / 110,– / do 12 let
nevhodný

VŠECHNO ÚPLNĚ
VŠECHNO

15. SO

19.00

do 12 let nevhodný

Buďte hraví, přijďte do kina, aniž byste věděli, co se
bude promítat.

19.00

USA / akční, sci-fi / 137 minut / české znění / 130,– / do
12 let nevhodný

VALERIÁN A MĚSTO
TISÍCE PLANET

Příběh sedmnáctileté Madeline, která přes svoji nemoc, nachází nejen odvahu žít, ale i lásku.

Valerián (Dane DeHaan) a Laureline (Cara Delevigne)
se vydávají na společnou misi do ohromného mezigalaktického města Alfa. Jak už to ale bývá, ne každý má
v Alfě stejné bohulibé cíle. Zdá se, že jakési tajemné
síly se chystají náš rod ohrozit!

6. ČT / 7. PÁ

6. NE

19.00

USA / akční fantasy / 104 minut / ČT titulky / PÁ dabing
/ 120,– / přístupný

7―8
15. ÚT / 16. ST

19.00

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

NA SLEPÁKA
5. SO
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19.00

TEMNÁ VĚŽ
Existují i jiné světy než tyto. Temná věž Stephena
Kinga, se konečně dostává na filmová plátna. Roland
Deschain (Idris Elba), poslední z řádu rytířů, musí
zabránit zničení Temné věže, která svou existencí drží
pohromadě celý vesmír.

17. – 20.

19.00 / SO, NE 16.00

ČR / příběh / 100 minut / české znění / 130,– / přístupný
PREMIÉRA / ODPOLEDNÍ RODINNÉ

PO STRNIŠTI BOS
Vzpomínky na dětství, které prožil Zdeněk Svěrák za
války na venkově. Svým námětem zapadá do řady
filmů Obecná škola, Kolja a Vratné lahve, v nichž rodinná tvůrčí dvojice vypráví o životě mužského protagonisty na pozadí dějinných událostí.

Finsko / drama / 98 minut / s titulky / 80,– / do 12 let
ART KINO
nevhodný

22. ÚT

SPIDER MAN:
HOMECOMING

DRUHÁ STRANA
NADĚJE

FR / komedie / 92 minut / s titulky / 100,– / do 12 let
nevhodný

Peter Parker alias Spider-Man čelí výzvě nového padoucha, kterým je Vulture (Michael Keaton), a vše, co je
pro Petera skutečně důležité, se ocitá v ohrožení!

Stárnoucí podomní obchodník s košilemi Wikström
dělá velké rozhodnutí: opustit svoji ženu alkoholičku
i uvadající živnost. Nový film Akiho Kaurismäkiho byl
na letošním Berlinale oceněn Stříbrným medvědem za
nejlepší režii.

Známý francouzský spisovatel veřejně v televizním
pořadu pozve k sobě domů jakoukoli romskou rodinu.
A je zaděláno!

8. ÚT / 9. ST

Španělsko / komedie / 120 minut / s titulky / 110,– / do
12 let nevhodný

8. SO

20.00

Itálie / dokument / 90 minut / s titulky / 180,– / přístupný

FLORENCIE A GALERIE
UFFIZI
Fascinující cesta do města, které bylo kolébkou italské
renesance. Prostřednictvím nejkrásnějších uměleckých děl té doby od autorů jako Michelangelo, Brunelleschi, Raphael, Leonardo a Boticelli nabízí pohlcující
zážitek ze samotné Florencie.

11. ÚT / 12. ST

19.00

VB / akční / 98 minut / s titulky / 120,– / do 15 let nepřístupný

V UTAJENÍ
Agentka CIA (Noomi Rapace) musí zabránit útoku v Londýně a také odhalit, kdo vynáší ven tajné informace.

13. ČT

19.00

USA / akční sci-fi / 143 minut / s titulky / 130,– / do 15 let
nepřístupný

VÁLKA O PLANETU
OPIC

19.00

SRDEČNĚ VÁS VÍTÁME

19.00

USA / akční, sci-fi / 137 minut / s titulky / 130,– / do 12 let
nevhodný

VALERIÁN A MĚSTO
TISÍCE PLANET

23. ST

19.00

ŠPANĚLSKÁ
KRÁLOVNA

Valerián (Dane DeHaan) a Laureline (Cara Delevigne)
se vydávají na společnou misi do ohromného mezigalaktického města Alfa.

Filmaři mají natočit velkolepý film o královně Isabele I.
Režisér však nikdy nedělal zvukový film, scenárista
nikdy nenapsal kvalitní scénář a producent nikdy nevyprodukoval nic dobrého. Jedinou skutečnou hvězdou
tak je Macarena Granada (Penélope Cruz).

10. ČT

24. ČT / 25. PÁ

19.00

19.00

USA / akční / 112 minut / s titulky / 110,– / do 12 let nevhodný

ČR / drama / 90 minut / české znění / 90,– / do 12 let
ART KINO
nevhodný

BABY DRIVER

KŘIŽÁČEK

Řidič Baby (Ansel Elgort) zajišťuje zločincům únik
z místa činu. Když se setká s dívkou svých snů (Lily
James), vnímá to jako příležitost opustit život zločince
a začít znovu. To však nebude jednoduché.

Adaptace básně Jaroslava Vrchlického je poetická
filmová pouť za chlapeckým dobrodružstvím, přetrženým poutem mezi otcem a synem a nalezením spásy
v přímořských krajinách.

11. PÁ

26. SO / 27. NE

19.00

USA / dokument / 90 minut / s titulky / 90,– / přístupný

CESTA ČASU

16.00

USA / animovaný / 90 minut / české znění / 110,– / příODPOLEDNÍ DĚTSKÉ
stupný

EMOJI VE FILMU

Z inteligentního šimpanze Caesara (Andy Serkis) se
stal nezpochybnitelný vůdce rozrůstajícího se společenství opic a musí svést rozhodující bitvu s lidskou
armádou, vedenou nelítostným plukovníkem McCulloughem (Woody Harrelson).

Vizionářský přírodopisný (velko)film VOYAGE OF TIME
o počátcích i zániku známého vesmíru, vývoji sluneční
soustavy a života na planetě Zemi.

14. PÁ

Norsko / animovaný / 84 minut / české znění / 100,–
ODPOLEDNÍ DĚTSKÉ
/ přístupný

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

LETÍME!

BARRY SEAL:
NEBESKÝ GAUNER

19.00

USA / milostné drama / 94 minut / s titulky / 110,– / do
12 let nevhodný

OKLAMANÝ
Na dívčí internátní škole, se znenadání objeví muž.
Jediný široko daleko. Film plný zničujících emocí, které
roznítily chtíč, vášeň a lásku.

12. SO / 13. NE

16.00

Velkolepé ptačí dobrodružství o vrabčákovi, který žije
jako čáp, a se svými svéráznými kamarády sovou
Olgou a papouškem Kikim se vydává na let do Afriky.
Zábavný a chvílemi dojemný dobrodružný animák pro
ornitology i pro celou rodinu.

O VÍKENDECH A VYBRANÝCH PROJEKCÍCH ZAJIŠŤUJE OBČERSTVENÍ LUNA CATERING. PŘES LÉTO K VYUŽITÍ
VENKOVNÍ POSEZENÍ NA ZAHRÁDCE U KINA SOKOL. OTEVÍRACÍ DOBA: ČT – NE 14.00 – 22.00

Dobrodružství smajlíků v tajném světě ve vašem mobilním telefonu.

29. ÚT / 30. ST

19.00

CIA. Bílý dům. Pablo Escobar. Tyhle všechny vodil za
nos. Tom Cruise je dopravní pilot, který pro CIA z letadla mapuje oblasti, do kterých se úřady jen tak snadno
nedostanou. Je v tom tak dobrý, že s ním chtějí spolupracovat všichni.

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
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Romeo a Julie se zamilují v Nymburce
Park Pod Hradbami v Nymburce
bude ve středu 2. srpna místem lásky
nejslavnějších milenců světa.
Od 21.00 hodin poslouží hradby
jako dekorace pro divadelní inscenaci
textu alžbětinského velikána o nesmiřitelných rodinách.
Pražská studentská umělecká
skupina OLDstars v srpnu vyráží
na desetidenní turné s vlastní verzí
Shakespearovy hry Romeo a Julie.
S heslem „Nechoďte v létě do divadla, divadlo přijede za vámi!“ zahrají
pod širým nebem. Romeo je puberťák. Zajímá se víc o holky než o školu,
s rodiči spíš bojuje, než žije. Jeho důvěrníkem je kněz Vavřinec, který má
dokonalý plán. V moderním překladu Martina Hilského je plenérová
inscenace současným pohledem na tragické vyvrcholení osudového
vztahu. „Každý den budeme hrát jinde. Někde bude Romeo skákat po
hradbách, jinde poleze za Julií po stromě, nebo bude překážkou jejich
milostnému setkání skalní vyvýšenina,“ láká představitel hlavní mužské
role Samuel Toman, který studoval na místním Gymnáziu Bohumila
Hrabala v Nymburce a je čerstvě přijat na DAMU v Praze obor činohra.
Bc. Iveta Zenklová, ředitelka NKC

Přehled akcí ČERVENEC/SRPEN 2017
JAN MAŘÍK: OKOUZLENÍ DŘEVEM

So 1. 7. - Pá 14. 7. od 10 do 16 hodin, výstava v kapli sv. Jana Nepomuckého, vernisáž v pátek 30. 6. od 18 hodin, „Klasické intarzie
zobrazují viditelný hmatatelný svět, kdežto já ve svých intarziích
zobrazuji krásu vnitřního světa.“ „Tyto intarzie jsou tímto pojetím absolutně originální a světově unikátní. Každé umělecké dílo
je výlučně ruční práce. Obrazy jsou vytvářeny lékařským skalpelem.“ „Strom, před ním můžete stát jenom v úžasu. V mnohém
jej lze srovnávat s člověkem. Ano, je to živý organismus. Osobnost
a individualita plná sebevědomí a vznešenosti. Zároveň plná skromnosti i pokory. „Osobnost“ plná
krásy a poetičnosti, plná klidu a míru. Vyzařuje z něj vyrovnanost a pohoda.“ Jan Mařík. Vstupné 20 Kč.

PETRA VESELÁ: TERAPIE MALBOU

Út 1. 8. - Pá 11. 8. od 10 do 16 hodin výstava v kapli sv. Jana
Nepomuckého, vernisáž v pondělí
31. 7. od 18 hodin. Barevná, hravá a
optimistická. Témata všední i s nádechem exotiky. Pro potěšení oka i duše.
Taková je výstava obrazů Petry Veselé, autorky, které olejomalba ukázala,
jak dál.

ROMEO A JULIE

St 2. 8. od 21 do 22 hodin, Nymburk navštíví pražská umělecká
skupina OLDstars a v rámci svého srpnového turné přiveze vlastní verzi Shakespearovy hry o nejslavnějších milencích světa:
ROMEO A JULIE. V Parku Pod Hradbami. Za nepříznivého počasí v Kapli sv. Jana
Nepomuckého, vstupné dobrovolné.

NYMBURSKÉ POSVÍCENÍ A JARMARK

So 2. 9. – Ne 3. 9.
Sobota 2.9.
- HUDEBNÍ SCÉNA Na Rejdišti
Od 9 do 18 hodin DS Hálek Šípková Růženka (zpracování od Zdeňka
Svěráka a Jaroslava Uhlíře)
Tomáš Kočko & Orchestr (dvojnásobní držitelé ceny Anděl za album
roku, jejich album bodovalo v prestižní TOP 20 Europian World
Music Charts), The Cupcake Collective (jazz, funk, modern creativ)
Crossband, Lua (irish music), Lipno (balkan music), Ivan Hlas Trio,
Michal Pavlíček Trio, Aneta Langerová
- DIVADELNÍ SCÉNA na Kostelním náměstí
Od 14 do 21 hodin v odpoledním hodinách uvedeme pohádky pro
děti, podvečer a večer činoherní představení pro všechny. Od 19
hodin dvě jednoaktovky v podání pražského Divadla D5: A.P. Čechov Námluvy s Medvědem (hraje Miluše Bittnerová)
- VÝTVARNÁ SCÉNA na Starém děkanství a farní zahradě
Představí se vám výtvarníci z Nymburka a jeho okolí. Výtvarnou scénu doplní výtvarné dílny s umělci pro děti a dospělé.
- POSVÍCENSKÁ ZÁBAVA
Od 20.30 hodin v Obecním domě zahraje k tanci a poslechu
kapela Trioda, vstupné 100,-Kč, předprodej již zahájen.
Neděle 3.9.
Od 9.30 Mše svatá v Kostele sv. Jiljí

FILMOVÉ LÉTO 2017
KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ

Ne 23. 7. – St 26. 7. v Parku Pod Hradbami, promítání po setmění.
23. 7.
Řachanda
24. 7.
Trabantem do posledního dechu
25. 7.
Teorie tygra
26. 7.
Všechno nebo nic

PŘÍSTAVNÍ SLAVNOST

So 5. 8. od 10 do 22 hodin, v Parku Pod Hradbami.
Ročník 2017 bude již čtrnáctou Přístavní slavností a nitkou, jenž
se povine mezi hudebním programem, který je skutečnou páteří
akce, bude ženský hudební element. Dopolední blok pro děti: Karolína Kamberská, Pískomil se vrací Odpolední blok: Ille, Places,
Payanoia, Aivns Naked Trio, Vanua 2, Poletíme?, Klara and the
Pop. Doprovodný program doplní Centrum pro všechny.

ONDŘEJ TICHÝ: FOTOGRAFIE

Po 28. 8. – So 9. 9. od 10 do 11 hodin výstava v kapli sv. Jana
Nepomuckého, vernisáž v pátek 25. 8. od 18 hodin.
POCTA JANU ZEDRICHOVI
Čt 14. 9. od 18 hodin, v Kapli sv. Jana Nepomuckého, akce na
počest nymburského mecenáše Jana Zedricha. Uslyšíte koncert Kateřiny Englichové s hosty Jitkou Hosprovou, Kateřinou
Kalvachovou, Janem Riedlbauchem a Miroslavem Matějkou.

Nymburské kulturní centrum

Rozhovor s Františkem Buriánem,
promítačem Kina Sokol
Nymburské kino Sokol funguje
v Nymburce již více než sto let a je nedílnou součástí kulturního prostředí
města. Kdo chodíte do kina, víte, že
se setkáváte prakticky stále s týmž
personálem. Lidé, kteří dělají práci
v kině, ji jen stěží dělají pro peníze,
spíše však proto, že je práce baví
a naplňuje. Málokdo ale asi ví, že nejdéle je s nymburským kinem
spjat promítač pan František Burián, který pracuje pro nymburské
diváky od roku 1967. S trochou nadsázky tak lze pana Buriána nazvat skutečným dlouhodobým „živým inventářem“ nymburského
kina Sokol. Studnice jeho kinařských zkušeností je opravdu hluboká
a proto právě jeho jsme požádali o zodpovězení několika otázek:
Jak se změnila práce promítače od dob, kdy jste do nymburského
kina nastoupil až do dnešní doby?
Změnilo se mnohé. Dejme tomu, předělával se sál kina, psala se
70. léta, v kině sloužili tehdy čtyři promítači a skoro veškeré stavební
práce se dělaly svépomocí. Bourali jsme, šroubovali sedačky a tak. Přímo práce promítače se také proměnila, dříve byla mnohem časově i fyzicky náročnější, promítač musel projít speciálním kurzem, aby mohl
vůbec pracovat. Teď je všechno mnohem jednodušší. Jen si představte:
jeden film na 35 mm pásu byl tři kilometry dlouhý, některé přepravky
s filmem vážily až 54 kg. Film se musel pečlivě kontrolovat, stalo se mi,
že jsem si nevšiml chybějící části filmu s nějakou scénou, a pak jsem
musel zaplatit skoro 9 tisíc korun. To byly tehdy velké peníze. Filmových
kopií k určitému titulu bylo málo, museli jsme dlouho čekat, než se do
našeho kina film dostane, někteří vedoucí kin také proto upláceli tehdejší Ústřední půjčovnu filmů, aby se do jejich kina film dostal dříve, než
k jiným. To už se teď dělat opravdu nemusí.
Proměnilo se nějak publikum?
Samozřejmě, tehdy byla úplně jiná doba, neexistoval internet a s ním
spojené internetové pirátství, v televizi běžel jeden program a ještě blbej,
neexistovaly půjčovny filmů, domácí kina. Chodilo mnohem více lidí,
kino mělo vyšší společenský statut, lidi u kina postávali, povídali si. Pro
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příklad, víkend vypadal tak, že v sobotu se hrálo odpolední představení od 15 hodin, pak dvě večerní. V neděli od 10 hodin dopoledne se
promítaly Aktuality, pak od 15 hodin dětské představení a večer opět
dvě představení. Před filmem často běžel Filmový týdeník a také krátký
předfilm – třeba Trnkovy animované filmy, nebo od Pojara. Jednou se
stalo, že přišel s filmem týdeník, který byl rok starý.
A dneska? Lidi říkají: jak můžu jít do kina, když manžel chodí na
třísměnný provoz? Jak můžu jít do kina, když mi nemá kdo pohlídat
děti? Nebo také říkají, že si počkají, až bude film za pár měsíců v televizi. To je chyba. Přitom atmosféra v kině, velké plátno a film, který
není přerušovaný neustálou reklamou, to je zcela jiný zážitek, kterému
se žádné domácí kino nevyrovná.
Co vás na práci kinaře, respektive promítače, nejvíce baví?
Kino mě lákalo už od dětství. Po světové válce jsem chodil pěšky
do hospody do Čachovic, kde se
promítalo a pamatuju, jak jsem se
u nějakého válečného filmu bál,
že mě zajede tank. Promítač může
navíc režisérovi snadno zkazit celý
film prostě tím, že ho blbě pustí. Je
to tedy i značně zodpovědná práce
a jsem rád, že můžu zprostředkovat
kulturní zážitek lidem. Je to takové:
berou mi ryby a já musím do kina.
V televizi je hokej a já musím do
kina. Je to prostě koníček.
Pan František Burian.
Foto 2x: Iveta Zenklová
Lukáš Kadava, NKC

Z kina do krajiny a za školami
Pošesté v Nymburce, poprvé v kině.
Přednáška mladého architekta Jana Dršky se
zaměří na cestní síť v Polabí, obnovu historických cest a prostupnost krajiny. Tématu se
věnoval již ve své diplomové práci Cesta sedmi kostelů, za kterou získal v roce 2015 Cenu
Josefa Hlávky a čestné uznání České komory
architektů. V současnosti působí jako městský architekt v Pečkách.
Následovat bude časosběrný dokument Zahrada hrou (Česká republika 2016) o proměně tří školních zahrad. Tematicky naváže projekce
filmu The School as City (Nizozemí 2012, anglické titulky) o jednom
z nejvlivnějších stavitelů škol na světě Hermanu Hertzbergerovi. Připravujeme program pro děti, výstavu o proměně předsálí kina, instalaci a občerstvení. Zve Kruh, JII a NKC. Sobota 30. září kino Sokol
v Nymburce: 16.30 přednáška Jana Dršky (60 min), 18.30 Zahrada
hrou (44 min), 19.30 The School as City (50 min). Mgr. Jan Červinka
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NKC A MĚSTO NYMBURK UVÁDĚJÍ

XIV.
PRÍSTAVNÍ
SLAVNOST
5/8/2017
NYMBURK

……………………………………………
PARK POD HRADBAMI 10.00 — 22.00
DOPOLEDNÍ DĚTSKÝ BLOK

KAROLÍNA KAMBERSKÁ
PÍSKOMIL SE VRACÍ
ODPOLEDNÍ BLOK

VANUA 2
PAYANOIA
PLACES

ILLE

AIVN´S NAKED TRIO
POLETÍME?

KLARA AND THE POP
WWW.NKC-NYMBURK.CZ / FACEBOOK
DOPROVODNÝ PROGRAM PRO DĚTI OD CENTRA PRO VŠECHNY
OBČERSTVENÍ A OSTATNÍ STÁNKOVÝ PRODEJ
DOPROVODNÉ AKCE PRO CELOU RODINU

