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Za kulturou
Co nabídne kulturní přelom května 
a června ve městě? Unikátní Zpívání  
na Labi, Dumasovu Dámu s Kaméliemi  
nebo třeba akční trhák Iron Man.

 7

Tenisté pod lupou 
Jak vyznělo hodnocení 
zimní halové sezony 
v podání oddílu LTC 
Poděbrady?
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Lázeňský „výkop“
Start 105. lázeňské 
sezony v Poděbradech byl 
především ve znamení 
příjemné hudby. 
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Miss Polabí
Tradiční finálovou  
přehlídku půvabných a nadaných  
mladých slečen hostilo  
Divadlo Na Kovárně.
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Jezero láká na 
„minitobogán“ 
a letní ráj pro 
sportovce
Sluneční paprsky začínají s přicházejícím létem hřát stále intenzivněji, 
a tak už se ve vodách poděbradského Jezera osvěžují první – nejen ti 
nejmenší – otužilci. Právě pro děti připravují technické služby ve své 
třetí sezoně v roli staronového provozovatele lákavou adrenalinovou 
atrakci. Tou bude patnáctimetrová skluzavka, neboli malý tobogán, 
se dvěma dráhami. Na své si v létě přijdou i rekreační sportovci, kteří 
mohou na koupališti využít nohejbalové a beachvolejbalové hřiště 
s novými převlékárnami. A zkrátka nepřijdou ani hudební nadšenci. 
V průběhu prázdnin se totiž na Jezeře plánuje pořádání mnoha 
kulturních a společenských akcí.  

O všech letošních novinkách na poděbradském koupališti čtěte na straně 2.

Text: Aleš Kubelka | Foto: René Slauka

Vaše pěvecké začátky 
jsou spojené s Divadlem 
Semafor. Jak na první roky 
vaší kariéry vzpomínáte?
Na dobu spojenou se Semaforem 
v z p o m í n á m  m o c  r á d a . 
Připomenu, že moje angažmá 
v divadle trvalo šest sezon a vlast-
ně ho považuji za takovou svoji 
konzervatoř. Dostala jsem tam 
tehdy opravdu tvrdou herecko-
-pěveckou školu od Jiřího Císlera, 
Ferdinanda Havlíka a  dalších 
osobností. Jako úplnému dvace-

tiletému „trdlu“ mi nedošlo, že 
v této profesi je důležitá pokora 
a  trpělivost. Semafor byl v  mé 
tehdejší mysli pouze přestupní 
stanicí do velkého světa showbyz-
nysu, který mi padne k nohám. 
Přišlo však poznání, že za každým 
úspěchem je obv ykle náročná 

práce, nekonečné zkoušení 
a zdokonalování svého projevu. 
Nejraději se ve vzpomínkách 
vracím k  muzikálu Kytice, kde 
mě čekala role Bludičky, kterou 
jsem vlastně zdědila po Hance 
Zagorové. 

S nápadem „převrátit“ vaše 
jméno z Jany Petrů na Petru 
Janů prý přišel Jiří Suchý? 
Ano, to je pravda, asi šlo o nějaké 
vnuknutí, protože ještě doznívala 
kariéra jiné zpěvačky téhož jména. 
Ale dodneška v tom mají někteří 
lidé docela zmatek.

Vaše popularita stoupala, 
přišel bronzový, stříbrný 
a nakonec v roce 1987 
první Zlatý slavík. 
K němu přibyli další dva. 
Považujete vítězství v této 
anketě za důležité?  
Tenkrát bylo prvenství ve Zlatém 
slavíku velice podstatné. Dnes 
už je doba jiná a tyto hodnoty se 
změnily. Dříve umístění v anketě 
rozhodlo o koncertování na celé 
příští období. Daleko větší zájem 
pak projevila televize, rozhlas 
nebo novináři. V  současnosti 
přibylo všelijakých soutěží, tím 
se podobné ankety devalvují. 

Zpívala jste v několika 
muzikálech, ale pokud 
vím, tak v současné době 
spíše koncertujete?
Muzi k á lů bylo doh romady 
t ř ináct , a  kdy ž konči l ten 
poslední, rozhodla jsem se od 
této práce odpočinout. Nechci 
se však muzikálů úplně zříkat. 
Kdyby přišla nabídka na nějakou 
krásnou roli, tak bych ji přijala, 
a le zatím mně koncertování 
přináší velkou radost. Účinkovat 
sama hodinu nebo dvě na pódiu 
je samozřejmě vyčerpávající, ale 
ta únava je náramná! 

Jakou muzikálovou roli 
jste měla nejraději?
Nejvíce a nejraději vzpomínám 

na Bídníky. Vlastně šlo o první 
světový muzikál, který se u nás 
objevil, a mě v něm čekala krás-
ná role madam Thénardierové. 
Tímto titulem se vlastně otevře-
la brána celému obrovskému 
rozšíření tohoto žánru. Mohu 
být pyšná, že jsem také byla na 
startu této éry. 

Loni jste vydala zatím 
poslední album Má pouť. 
Můžete jej představit?
Vlastně šlo o dárek k mým naro-
zeninám. Na bilančním 3CD 
jsou kromě známých hitů zařa-
zeny i písničky, které se na jiné 
zvukové nosiče nevešly. Sama 
jsem byla v některých případech 
docela překvapená, protože na 
některé songy se už zapomnělo.

Prý ráda a stále jezdíte 
na dovolenou do Řecka. 
Chystáte se na jih i letos?
Celý rok cestuji křížem krážem 
po vlastech česk ých, občas 
zavítám i  do zahraničí. Potom 
o prázdninách trávím ráda dobu 
jen na jednom místě. K romě 
toho nepatř ím mezi turist y, 
kteří stále chtějí něco poznávat 
a  objevovat. Zkrátka už vím, 
kam pojedu a vracím se na stejné 
místo. V Řecku je mi na ostrově 
Lef kada, v městečku Vasiliki moc 
dobře, takže nemám důvod něco 
měnit.

Koncertování mně přináší velkou radost, říká Petra Janů

Text a foto: Milan Čejka 

Ozdobou zahájení 
lázeňské sezony byla 
zpěvačka Petra Janů. 
„Poděbrady opravdu miluji, 
můj tatínek měl srdeční 
potíže a já mu zakoupila 
ozdravný pobyt ve 
zdejších lázních. Nejdříve 
se zlobil, že musí někam 
odjet, ale pak mně koupil 
sovičku vyřezanou  
ze dřeva na znamení,  
že dcera je moudřejší  
než otec. Měla jsem  
radost, že se mu tady 
líbilo,“ uvedla s úsměvem  
na úvod rozhovoru pro PN.

Život je jako jazzová 
trubka, když do ní 
nefoukáš, nic se neozve.  

Louis Armstrong
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Zpravodajství

V rámci programu Youth Incubator of 
Civic Initiatives přijela do Poděbrad 
početná výprava polských ředitelů 
základních škol. „Naše škola byla 
požádána o pomoc při zajištění akce 
organizací VISK, což je Vzdělávací 
institut Středočeského kraje,“ uvedl 
ředitel ZŠ Václava Havla Vlastimil 
Špinka.

Ten polskou návštěvu uvítal stylově 
v  jejich národním jazyce, což celá 
družina našich severních sousedů 
kvitovala potleskem. Stejně jako 
píseň, kterou zazpíval v polském jazyce 
Pěvecký sbor Kvítek.

Ředitel Špinka poté vysvětlil, 
proč ve svém názvu škola nosí jméno 
našeho bývalého prezidenta. Na závěr 
krátkého uvítání zazněla i  skladba 
Imagine, kterou Václav Havel nosil 
hluboko ve svém srdci. Následovala 
prohlídka školy se zastávkami u nástě-

nek s činnostmi žáků, představení 
školních projektů a po malém občer-
stvení také prezentace o vzdělávání 
cizinců.

Polská delegace stihla ještě navštívit 
projektový den „Multikulturní výcho-
va“ ve třídách 2. stupně a vyslechnout 
představení péče o žáky s poruchami 
učení. Její členové se dozvěděli o práci 
výchovného poradce a  školního 
psychologa nebo pronikli do systému 
výchovy k aktivnímu občanství a zjis-

tili, jak se na škole vyučuje předmět 
základy společenských věd. 

„Po celou dobu pobytu polských 
ředitelů panovala velice přátelská 
a  tvůrčí atmosféra. Mnozí se zají-
mali o naše metody a formy práce, 
pomůcky, výuku cizinců nebo jak se 
u nás pracuje se žáky s vývojovými 
poruchami učení. Mimo jiné jsem 
byl požádán zástupcem magistrátu 
města Lodž o pomoc při spolupráci 
na rozvíjení metod vzdělávání žáků na 
základních školách,“ uzavřel Špinka.

Městská realitní Poděbrady, a.s., oznamuje, 

že sběr materiálů pro účast v elektronické aukci na výběr dodavatele 
elektrické energie a plynu pro domácnosti a podnikatele bude probíhat ještě 

v pondělí dne 27. května a ve středu 29. května. 

Zuzana Kroupová 
Městská realitní Poděbrady, a. s. 

Polští ředitelé „se učili“ 
v Poděbradech
Základní škola Václava Havla přivítala vzácnou 
návštěvu z Polska.

Text a foto: Aleš Kubelka

Proměna Boučkovy ulice
Rekonstrukce Boučkovy ulice má začít 
v nejbližší době, čeká se už jen na podpis 
smlouvy o dílo s vítěznou firmou. Tou 
se stala společnost Chládek a Tintěra 
za cenu 6, 65 milionů korun. Město na 
projekt využije dotaci z Regionálního 
operačního programu Střední Čechy, 
která zajistí 72,5 % z celkových způso-
bilých výdajů. Dotace byla schválena 
na původně připravený projekt v úseku 
ulic Hellichova – U Garáží, který byl 
pro účely žádosti o dotaci aktualizo-
ván. Zbytek ulice Boučkova je řešen 
v  rámci projektové přípravy ulic 
Šantlova, Chládkova a Hlaváčova. 
Součástí rekonstrukce jsou opravy 
komunikací, chodníků, instalace 
veřejného osvětlení a příprava veřejné 
zeleně. Předpokládané ukončení prací 
je plánováno na konec letošního roku.

WC v parku od prázdnin
Veřejné záchodky v  parku, tolik 
potřebné chybějící sociální zařízení 
u  lázeňské kolonády, budou zane-
dlouho sloužit veřejnosti. V současné 
době Lázně Poděbrady, a.s., zapo-
čaly s  výstavbou WC v  zadním 
traktu Kongresového centra dle již 
zpracovaného a  odsouhlaseného 
projektu. Do konce června by měla 
být stavba záchodků hotova. Poté 
budou tyto veřejné WC převedeny 
do majetku a správy města, které je 
bude provozovat.

Končící tolerance
Výdej parkovacích karet pro abonen-
ty a  rezidenty pokračuje i  nadále 
v pracovních dnech v úředních hodi-
nách a do konce května i o sobotách 
v době od 9:00 do 11:00 v budově 
Pentagonu. Vydáno je zatím něco přes 
50% karet. Tolerance městské policie 
vůči řidičům parkujícím neoprávněně 
na placených zónách je vyhlášena do 
konce května. „Poté již dojde na sank-
ce proti těm, kteří poruší pravidla stání 
v  rezidentních modrých zónách,“ 

uvedl 1. místostarosta Poděbrad Ivan 
Uhlíř. 

Výměna zastupitelů
Tomáš Holub, zastupitel města za 
Volbu pro Poděbrady, se po důklad-
ném zvážení rozhodl ukončit svou 
dvou a půlletou činnost v zastupitel-
stvu města Poděbrad a na svou funkci 
rezignoval. „K tomuto rozhodnutí 
mě vedlo nové časově velice náročné 
zaměstnání v poradenské společnosti 
PricewaterhouseCoopers v Londýně. 
Děkuji všem voličům za podporu. 
Rád bych se i v budoucnu po svém 
návratu z Anglie podílel na úspěšně 
nastartovaném rozvoji města,“ vzká-
zal z Anglie Holub. Na jeho místo 
v městském zastupitelstvu nastoupil 
první náhradník Jiří Felkr.

Zimák: začínáme! 
Na přelomu května a června začne 
dlouho očekávaná stavba zimního 
stadionu. Proti výsledkům výbě-
rového řízení se nikdo v  termínu 
neodvolal a město nyní čeká již jen 
na administrativní vypořádání 
obstrukční stížnosti paní Koppové, 
která jako čtvrtinový vlastník soused-
ního pozemku vznesla námitky proti 
výstavbě zimního stadionu. Její námit-
ky byly stavebním úřadem odmítnuty 
jako neodůvodněné a stěžovatelka 
se obrátila na Krajský úřad. Vedení 
města oprávněně předpokládá, že kraj 
rozhodne stejně. Bezprostředně pak 
dojde k vydání stavebního povolení, 
předání staveniště a pak již nic nebrání 
vítězné společnosti „Sdružení zimní 
stadion Poděbrady“, za kterou jedná 
CGM Czech, a. s., aby se pustila do 
výstavby. Finanční prostředky na 
celou realizaci, která by měla skončit 
do konce roku, má město k dispozici. 
Není bez zajímavosti, že hlavním 
odborným garantem výstavby 
zimního stadionu je Vladimír Drnec, 
který stejným způsobem zodpovídal 
za realizaci ledové arény v Liberci.

Text: Aleš Kubelka

Zprávy z města

V průběhu května probíhají na Jezeře 
poslední nutné úpravy, čistí se pláže 
a nejeden otužilec už okouší stoupající 
teplotu vody. Nejen zchlazení ve vlnách 
Jezera bude lákat v letních vedrech 
návštěvníky na nejfrekventovanější 
poděbradské místo prázdninové 
relaxace.

Na vodě a u vody
„Zázemí nohejbalového a beachvo-
lejbalového hřiště bylo doplněno 
převlékacími kontejnery a zajistí tak 
vyšší komfort pro všechny sportovce,“ 
říká úvodem Jan Šafář, vedoucí úseku 
rekreace a sportu Technických služeb 
města Poděbrad, s. r. o., které koupa-
liště provozují. O hřiště na plážový 
volejbal u jižního vchodu, stejně jako 
na opačné části o nohejbalové kurty, 
se starají místní oddíly. Využívat je 
však mohou i návštěvníci Jezera za 
hodinový pronájem v ceně 100 Kč.

Hladinu vodní plochy o  rozloze 
zhruba 300 000 m2 budou v létě čeřit 
i lodičky a šplapadla, které si je možné – 
stejně jako lehátka či slunečníky – na 
Jezeře zapůjčit.

Děti se vyřádí
Velké atrakce se dočkají i nejmenší 
„plavčíci“. „Na hlavní pláži bude 

nainstalována zhruba patnáctimetrová 
skluzavka, můžeme ji nazývat i tako-
vým menším tobogánem. Bude mít 
dvě dráhy a měla by se začít využívat 
někdy na přelomu června a července. 
Dvě malé žluté skluzavky z dětské 
pláže budou odstraněny, nevyhovují 
již totiž bezpečnostním podmínkám. 
Na jejich místo se přesune skluzavka 
z hlavní pláže,“ vysvětluje Šafář. Děti 
budou mít radost i z hracích prvků, 
kterých je v areálu koupaliště několik.

Stánků s občerstvením na Jezeře 
neubude, některé jen změní své 
nájemce. Pro nudisty slouží kiosek 
u „jejich“ pláže. Samozřejmostí zůstá-
vají převlékárny, sprchy a umívárna 
nohou u plavčíkárny, jejíž rekonstrukce 
se zatím odkládá. 

Novinkou bude zvětšené pítko 
u severního vchodu, které už v menší 

podobě na koupališti sloužilo žízni-
vým rekreantům. „Jde o vzhledově 
podobné pítko, jako je například pod 
zámkem,“ tvrdí Šafář. 

Na bezpečnost návštěvníků budou 
dohlížet plavčíci, kteří mohou využít 
i  předloni zakoupený nafukovací 
motorový člun. Ten slouží také k čeření 
hladiny a okysličování vody zamezují-
címu tvoření sinic. 

Kulturní relax
Pódium, které sloužilo k  pořádání 
kulturních akcí v  loňském roce, se 
z Jezera odstranilo. „Každý organizátor 
akce si sám přiveze a smontuje vlastní 
mobilní pódium na vlastní náklady. My 
mu jen pronajmeme prostor. Už nyní 
nás oslovují pořadatelé, takže sportov-
ních, kulturních a společenských akcí 
na koupališti bude v létě opět mnoho,“ 

sděluje jednatel technických služeb Jiří 
Malina. Už tento víkend se na Jezeře 
konají Poděbradské sportovní dny. 
Plánují se i  koncerty a  zábavy pro 
veřejnost, konkrétní názvy akcí či 
hudebních kapel jsou stále v jednání. 

Vstupné na Jezero se oproti loňsku 
nemění. Dospělí zaplatí 40 Kč, děti 
a důchodci 20 Kč. „Navíc lze využít 
zvýhodněné rodinné vstupné pro 
4 osoby za 50 Kč,“ dodává Šafář. 

Pokladny na koupališti budou 
otevřeny za pěkného počasí od 9.00 do 
18.00, od čtyř hodin odpoledne zaplatí 
návštěvníci jen polovinu vstupného.

Areál Jezera se bude na noc zavírat, 
provoz stánků potrvá do půlnoci. 
V případě koncertu či podobné akce 
je možné prodloužení otevírací doby, 
získá-li pořadatel výjimku z městské 
vyhlášky o nočním klidu. 

Taťána Fedyshyn, 
20 let,Poděbrady

Ano, určitě to mám v plánu. Jsem z Poděbrad 
a Jezero navštěvuji každý rok. Koupání je tam fajn 
a nemusím jezdit daleko. Moc ráda tam trávím 
letní dny.

Adam Dvořák, 
20 let,Hradišťko 

Zatím se tam nechystám, nebydlím 
v Poděbradech a mám jezero před domem. Pokud 
se ale v létě dostanu do Poděbrad, určitě tam rád 
zajdu. Město mám rád a i tamní Jezero je fajn.

Martin Dohnal, 
43 let,Pečky

Když bude pěkné počasí, určitě tam vyrazím. 
Kromě koupání si rád zahraju plážový volejbal. 
A také tam točí vynikající studené pivo, to nesmí 
po práci na zchlazení žáhy chybět.

Jezero zve na „superskluzavku“  
a písek nejen k opalování

Anketa: Chystáte se letos vyrazit na poděbradské Jezero?

Oficiální zahájení sezony poděbradského Jezera se přiblížilo. Koupaliště nabídne novou atrakci pro děti, 
dostatek možností pro sportovní vyžití a také mnoho kulturních akcí.

Text: Aleš Kubelka
Foto: A. Kubelka, R. Slauka

Text: H. Peňázová, A. Kubelka
Foto: Š. Ložková

›  V květnu už na Jezero zavítali první  
„vodní nedočkavci“

›  Plážoví volejbalisté mohou využívat převlékací 
kabiny

Značné škody napáchala velká voda 
v Polabci především v roce 1996. Letos 
se polabští dočkají výstavby protipo-
vodňových opatření. Firma Metrostav 
v těchto dnech buduje bariéry okolo 
celého Polabce, a tak je v této lokalitě 
spousta ruchu.

„Tyto bariéry by měly být připra-
veny na stoletou vodu s  rezervou 
0,3 metru a  měly by celý Polabec 
uchránit před rozlivem vody z Labe,“ 
řekl Poděbradským novinám Martin 
Oliva ze státního podniku Povodí 
Labe, který je investorem této stavby.

Opatření se skládá ze dvou samo-
statných staveb – v Polabci a Kostelním 
předměstí. Systém protipovodňových 
zábran tvoří čtyři základní prvky. 
Podzemní těsnící stěny, zemní sypa-
né hráze, ochranné zídky a mobilní 
hrazení. Mobilní prvky by byly použity 
až v případě nebezpečí přelivu rozvod-
něné řeky přes místní komunikace. 
Současný zvýšený tlak podzemní vody 
by měly zmírnit injektážní vrty, tvořící 
podzemní těsnící prvek. 

Po vytvoření projektové dokumen-
tace společností Hydroprojekt CZ se 
výstavby ujali dělníci z Metrostavu. 

Projekt je spolufinancován z progra-
mu Ministerstva zemědělství České 
republiky (Podpora prevence před 
povodněmi II) a  celkové stavební 
náklady měly dle plánu činit necelých 
54 milionů korun.

Nutné kácení
Při budování bezpečnostních bariér 
se stavitelé snaží co nejméně narušit 
okolí a  počet pokácených stromů 
zredukovat na minimum, které je pro 
výstavbu nezbytné. 

„Stromy, které jsme museli poká-
cet, jsme individuálně projednávali. 
Všechny dotčené instituce měly 
prostor na vyjádření a naplánovaný 
projekt byl schválen stavebním 
úřadem,“ řekl zástupce vedoucího 
stavby Ondřej Kybast. 

„Nechceme zatím říkat přesné 
datum, ale konec výstavby by mohl 
nastat na podzim letošního roku,“ 
sdělil dále Oliva.

Polabečtí na budování protipo-
vodňových opatření nemají jednotný 
názor, jak také ukázala minianketa 
provedená redakcí PN. „Je to dobře, 
budeme ochráněni před dalšími 
možnými povodněmi. Naposledy 
jsem měla vodu ve sklepě. Pokud 
stavba nějakým závažným způsobem 

nenarušuje prostředí v Polabci, jsem 
jedině pro,‘‘ uvedla jedna z obyvatelek 
Polabce.

Někteří Polabečtí naopak zpochyb-
ňují množství pokácených stromů 
a  konkrétní umístění stavebních 
protipovodňových hrází.  

Původně se projekt protipovod-
ňových opatření týkal také Velkého 
Zboží, Kluku a Přední Lhoty. Tento 
plán však zkřížila obtížná jednání 
s majiteli dotčených pozemků.

Polabec bude uchráněn před povodněmi

Pocta 
veteránům

Rozsáhlé povodně, při kterých byla v nedávné době část Polabce zaplavena, by už tuto část města v budoucnu 
ohrožovat neměly. 

›  V rámci oslav 68. výročí 
osvobození naší 
republiky se 15. května 
uskutečnilo na Jiřího 
náměstí setkání 
vojenských veteránů. 

Fotoreportáž z akce  
naleznete na webu PN

›  V některých částech Polabce se 
staví i betonové bariéry

›  Polské návštěvě se na ZŠ Václava Havla líbilo

›  Výřez výkresu z dokumentace pro stavební povolení k akci „Labe, 
Poděbrady, zvýšení protipovodňové ochrany“

Text a foto: Milan Čejka

Text a foto: Redakce PN
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Zpravodajství

Lázeňská sezona v Poděbradech odstartovala 
Už po 105. zahájilo město Poděbrady lázeňskou sezonu. I počasí se v průběhu třídenního pestrého programu umoudřilo, a tak se nejen lázeňská kolonáda zaplnila 
stovkami návštěvníků. Nechyběli mezi nimi ani fotografové Poděbradských novin.

Text a foto: A. Kubelka, H. Peňázová, Š. Ložková  Kompletní fotogalerii ze zahájení lázeňské sezony naleznete na www.ipodebrady.cz

VSTŘÍC DEŠTI › Kulturní program zahájily poděbradské 
mažoretky v doprovodu hudební kapely Tox. Organizátoři 
akce se museli potýkat s vydatným deštěm, a tak byl pro 
mažoretky vytvořen prostor v hudebním pavilonu. Sál plný 
posluchačů pak bavily šlágry dechové hudby v podání 
orchestru Tox

Z OKEN DO UŠÍ › Sobotní slunečné počasí zahrálo do noty 
i Poděbradskému jazzovému kvartetu. Frontmanka kapely 
Jana Langrová svým osobitým zpěvem známých světových 
melodií nadchla nejen lázeňské hosty sedící u otevřených 
oken hudebního pavilonu

VODA ŽIVÁ › Probošt Římskokatolické farnosti 
v Poděbradech Mons. Vladimír Hronek již tradičně požehnal 
pramenům v Poděbradech. Libenskou kolonádu poté 
rozezněly písně Chrámového sboru Svaté Cecílie

NESTÁRNOUCÍ SLAVICE › Bezesporu největší hvězdou 
zahájení 105. lázeňské sezony byla zpěvačka Petra Janů. 
Trojnásobná Zlatá slavice z konce osmdesátých let, která 
se přiznala, že Poděbrady přímo miluje, rozezpívala bez 
nadsázky celou večerní kolonádu

NETRADIČNÍ PROCHÁZKA › Při příležitosti 110. výročí 
otevření poděbradského hřbitova v Kluku provedl přes 60 
zájemců tímto pietním místem starosta Poděbrad Ladislav 
Langr. Ten návštěvníky nadchl historickými informacemi 
o místech pohřbívání v Poděbradech, stejně jako o českých 
významných osobnostech, které jsou na hřbitově v Klubu 
pohřbeny 

MALÁ „MATĚJSKÁ“ › Sobotní dopoledne i odpoledne patřilo 
těm nejmenším. Ti si mohli zasoutěžit s kouzelníkem, vylézt 
na nafukovací stěnu, zahrát si pétanque, nechat si vytvořit 
balónkového slona nebo si zaskákat na trampolíně 

KRÁLOVNY KLASIKY › Po oficiálním zahájení lázeňské 
sezony z úst starosty Ladislava Langra a obchodního ředitele 
lázní Martina Kubelky se role zlatého hřebu večera zhostil 
hudební orchestr Queens of classic, který diváky bavil 90 
minut klasickými poklady z dílen Johanna Strausse nebo 
Ludwiga van Beethovena 

PODĚBRADSKÝ TOBOGAN › Moderátor Českého rozhlasu 
Aleš Cibulka se tentokrát se svým pořadem Tobogan vydal do 
Poděbrad. V přímém přenosu ze zaplněného Kongresového 
sálu vyzpovídal své vzácné hosty – kardiochirurga Jana 
Pirka, herečku Markétu Hrubešovou, kutila a moderátora 
Přemka Podlahu a zpěváka Karla Štědrého

Vedení města a zaměstnanci jednot-
livých odborů městského úřadu se 
tentokrát vypraví zhruba na sedmi-
kilometrovou trať poděbradským 
Žižkovem. Vzhledem k rozlehlosti 
lokality půjde opět o  objížďku na 
kolech. Již tradiční, v  pořadí už 
8. objížďka městem, startuje ve středu 
5. června v 16 hodin. Sraz účastníků 
je u  bývalého velkoobchodu ve 
Skladištní ulici. Odtud členitá trasa 
vede ulicí U Vlečky, přes Příčnou do 
Nerudovy ulice. Tady se napojíme 
na ulici Za Nádražím, kterou doje-

deme až k ulici Karla Hampla. Z ní 
vjedeme do Mírové ulice, která nás 
přivede k  železničnímu přejezdu 
v Revoluční ulici. Odtud bude objížď-
ka pokračovat ulicí U Bažantnice, ze 
které zahneme do ulice U  Struhy 
a nahlédneme cestou do staveniště 
v bývalé zahrádkářské kolonii. Trasa 
dál pokračuje panelovou cestou do 
Ovocné ulice a přes Vilovou se napo-
jíme znovu do Revoluční ulice, z níž 
zahneme do Jeseniovy ulice. Ta nás 
přivede až do Jeronýmovy ulice, kde 
nahlédneme do areálu ZŠ T. G. M. 

Dále budeme pokračovat zpět do 
Budovcovy ulice, zastavíme se u pošty 
a v parčíku V Aleji. Další zastávka 
bude v Žižkově ulici v mateřské škole. 
Trasa dále pokračuje přes Hraniční, 
Kunštátskou a Jeronýmovu ulici opět 
do Mírové ulice a Prokopovou ulicí se 
dostaneme do Moučné. Nahlédneme 
na páteckou cyklostezku a vrátíme se 
zpět do vnitrobloku v Moučné a přes 
vyšlapanou stezku v trávě se dostane-
me do Čechovy ulice. Celá objížďka 
skončí besedou s občany od 18.30 
v Domě dětí a mládeže Symfonie. 

Samozřejmě odbočky do přilehlých 
ulic jsou možné a účastníci objížďky 
jsou připravení i na krátká zastavení 
s občany přímo na ulici. 

Vedení radnice tímto srdečně zve 
ať už do společného houfu na kolo, 
na zastavení na ulicích nebo na 
následnou besedu. Trasa tentokrát 
není nejkratší a už samotná účast je 
mírný sportovní výkon. Zajímají 
nás problémy Žižkova.

Ladislav Langr,  
starosta Poděbrad

Lázně Poděbrady, a.s., nabízejí k pronájmu nebytové prostory na Jiřího náměstí (č. p. 39/I), Poděbrady. 
•	 obchodní prostor v přízemí budovy, velikost  87m² (dnes  květinářství) 
•	 kancelářské prostory   ve 2. NP (dva  byty  po  cca  85 m²). 

Bližší informace: Lázně Poděbrady, a.s., Jiřího náměstí 39/I, 290 33 Poděbrady, telefon: +420 325 606 529,  
email: tous@lazne-podebrady.cz, web: http://www.lazne-podebrady.cz 

Další objížďka – na řadě je Žižkov!Při úvodní řeči si Zdeněk Franěk 
i s ostatními účastníky zavzpomínal 
na založení Sboru dobrovolných hasi-
čů v Polabci, ke kterému došlo začát-

kem minulého století. Připomněl, 
jaká dříve používali vozidla, jak se 
prostory pro sbor rozšiřovaly a jak se 
zlepšovala výbava. Zavzpomínalo se 
i na zásah hasičů při povodních v roce 
1981 a v roce 2006. Také byli všichni 
návštěvníci pozváni na Dětský den, 
který pořádá hasičský sbor již od roku 
2007. Letos se koná 1. června 2013.

V rámci oslav proběhla hasičská 
soutěž, která nahrazovala ukázku 

požárních útoků mladých hasičů. 
V ní měly týmy za úkol shodit dvě 
plechovky naplněné betonem pomocí 
kbelíku, který napouštěly hasicí 
hadicí. Vodu čerpaly z Jezera pomocí 
hadic.  

Soutěže v požárním útoku o pohár 
SDH Polabec se zúčastnily týmy hasi-
čů z Přední Lhoty, Velkého Zboží, 
Kluku a  samozřejmě i  pořádající 
Hasičský sbor Polabec.

Na následném odpoledním 
koncertu vystoupil dětský pěvecký 
sbor Kvítek, dechový orchestr 
Poděbradka, skupiny Podlabáckej 
Pacifik a New Bell a také Peter Mešo, 
známý zpěvák a bavič.

Polabečtí hasiči 
slavili kulatiny
Začátkem května oslavilo Sdružení dobrovolných 
hasičů z Polabce 110 let od svého založení.

Text a foto: Šárka Ložková

›  Hasičské sbory při nástupu

›  Kontrola výbavy před startem soutěže

Vloupání do vozů
V  noci z  27. na 28. dubna rozbil 
neznámý pachatel skleněnou výplň 
zadních dveří vozidla Ford Mondeo.  
Následně stáhl roletku a ze zavazadlo-
vého prostoru odcizil sportovní tašku 
s oblečením a kosmetikou. Škoda byla 
vyčíslena na 16 600 Kč. Zhruba ve 
stejnou dobu poškodil další vítečník 
horní hranu rámu okna levých před-

ních dveří, hranu stahovacího okna, hranu rámu okna levých zadních dveří 
a rozbil stahovací okno zaparkovaného vozidla Mercedes-Benz. Vnikl do auta 
a z něj odcizil kostkovanou deku. Krádeží věcí byla způsobena škoda 500 Kč, 
poškozením vozidla pak 100 000 Kč.

Krádež profi-kola
V období mezi 17. a 23. dubnem vnikl neznámý pachatel do kabiny vozidla VW 
Transporter, kde nezjištěným způsobem rozbil okénko vedoucí do nákladového 
prostoru. Z něj následně odcizil horské jízdní kolo zn. Specialized. Škoda se v tomto 
případě vyšplhala na 22 000 Kč.

Naftový „upír“
V průběhu dubna řešili lázeňští policisté několikanásobnou krádež nafty. Prozatím 
neznámý pachatel vešel na nezajištěný pozemek stavby povodňového valu 
v Poděbradech, kde u zaparkovaného nákladního vozidla zn. Mercedes poškodil 
uzamčené víčko od nádrže a odcizil 230 litrů nafty. Dále u zaparkovaného pracovní-
ho stroje PC340 NLC poškodil uzamčené víčko od nádrže a „vysál“ z něj 200 litrů 
nafty. Zloději paliva to však nestačilo, a tak z odemčené nádrže Karosy odcizil dalších 
100 litrů nafty a z nádrže pracovního stroje VAL STA odčerpal 200 litrů „dieselu“. 
Svým jednáním tak majitele připravil o pohonné hmoty za téměř 35 000 Kč.

Z DENÍKU POLICIE
Z materiálů OO Policie Poděbrady zpracoval Aleš Kubelka
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Redakce nezodpovídá za obsahovou a  formální kvalitu 
příspěvků na této straně, stejně jako za jejich pravdivost. 
Zveřejněné příspěvky vyjadřují subjektivní názor čtenářů. 
Redakce si vyhrazuje právo vymazat jakoukoliv část 
příspěvku v  případě, že je rasistický, navádí ke kriminálním 
činům nebo jinak porušuje všeobecné etické normy. Pokud 
příspěvek přesáhne délku normostrany (1  800 znaků), 
bude jeho zbylá část otištěna na internetových stránkách 
www.podebradskenoviny.cz. Uvítáme Vaše příspěvky, nápady, 
ohlasy a připomínky na adrese: noviny@ipodebrady.cz. 

Lidé  / Názory

EKO Gymnázium a SOŠ Multi-
mediálních studií na startu 
nového evropského projektu

Kolik dětí máš, tolikrát jsi rodičem 

I letos může Alpha chodit do školy

V květnu 2013 škola zahájila další z projektů s podporou 
Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. 

Tak zní krédo každého správného rodiče. Jenže… Ne vždy je naplněno. O tom, co může upřednostňování jednoho 
ze sourozenců způsobit, vypovídá další ze skutečných příběhů, který uveřejňujeme v rámci projektu Komunitní 
plán rozvoje sociálních služeb města. 

… a to díky dětem z poděbradské Základní školy T. G. Masaryka.

Na konci loňského jara Centrum 
adiktologických služeb navštívili 
rodiče se sedmnáctiletým synem 
a o osm let mladší dcerou. Odbor-
nou pomoc se rozhodli vyhledat 
kvůli synovi, který začal pít alkohol 
a kouřit marihuanu. Rodiče zpočát-
ku vnímali užívání těchto látek jako 
jednorázové a experimentální. Po 
čase však zjistili, že si neví rady, jak 
se k danému problému postavit. Syn 
odmítal respektovat pravidla, jež 
se mu snažili stanovit. Konzumace 
drog u něj postupně převyšovala vše, 

čemu se do té doby věnoval. Na první 
schůzce vyjádřili obavy o  synovo 
zdraví a strach, že ho užívání alko-
holu a marihuany dovede k dalším 
drogám. Současně nastínili svůj pocit 
nejistoty, který jim komplikoval jak 
stanovování hranic, tak komunikaci 
se starším potomkem. Za pomoci 
pracovníků si během prvních sezení 
stanovili jasné hranice, přijatelné ve 
značné míře i pro syna.

Ukázalo se však, že jejich dodr-
žování bylo významně narušováno 
nedostatkem pozornosti, kterou 

mohli dospívajícímu synovi věnovat. 
Rodiče totiž výrazně zaměstnávala 
mladší dcera trpící poruchou pozor-
nosti a hyperaktivitou. Oběma pak 
scházela potřebná energie, kterou 
by mohli investovat do vztahu se 
synem. Ten na sestru silně žárlil 
a  prostřednictvím drog zkoušel 
možnosti a limity rodičů. Zároveň 
se tak snažil strhnout jejich zájem 
a  pozornost na sebe. Neúspěšně. 
Až poté, co si celá rodina společně 
s  pracovníky objasnila a  zřetelně 
pojmenovala uvedenou skutečnost, 
dostavil se kýžený efekt. Rodiče se 
snažili spravedlivě dělit pozornost 
mezi oba potomky. Dovedli respek-
tovat snahu syna osamostatnit se, ale 
zároveň byli schopni společně fungo-
vat v hranicích, které si v domácím 
prostředí stanovili. Zlepšení rodin-
ného klimatu zanedlouho pocítil 
i syn, jenž dostal svůj díl pozornosti. 
Přestal se obávat dřívějších negativ-
ních reakcí rodičů, současně začal 
respektovat rodinná pravidla.

Personál centra během konzulta-
cí fungoval jako podpůrný článek, 
jenž umožnil všem členům rodiny 
prezentovat v  bezpečném a  neut-
rálním prostředí vlastní potřeby. 
Současně přinášel nezávislý pohled 
a moderoval komunikaci, kterou se 
v rodinném kruhu dlouho nedařilo 
zahájit. Během čtyř měsíců se situace 
obrátila k lepšímu a všichni členové 
rodiny k sobě postupně začali nalézat 
cestu a obnovovat narušené vztahy. Za 
další měsíc rodina společně využila 
možnou konzultaci, při níž pracovní-
ci zrekapitulovali snahu jednotlivých 
členů a pomohli dořešit některé drob-
nější detaily a sváry, jež se i přes značný 
pokrok vyskytly. Po necelém roce je 
rodiče kontaktovali s tím, že v danou 
chvíli další pomoc nepotřebují.

Kontaktní údaje:
Centrum adiktologických služeb
Velké Valy 995, 288 02 Nymburk
tel.: 325 514 424
e-mail: cas.nbk@os-semiramis.cz

Alpha Soumah je 
čtrnáctiletý chla-
pec, který žije 
v  hlavním městě 
Conakry v africké 
Guinei a chodí do 
školy G. S. Huma-
niste Th omas San-

kara (Matam Lido). Žije se 4 lidmi 
v jednom pokoji. Má 2 sestry a 1 brat-
ra. Skutečnost, že chodí do školy, není 
pro něj samozřejmostí. Každý rok se 
mu v tom snaží pomáhat občanské 
sdružení Centrum Dialog v rámci 
takzvané adopce na dálku. Podpo-
řit adopci Alphy se rozhodli již před 
několika lety na Základní škole 

T. G. M. V rámci tamního žákovské-
ho parlamentu každým rokem děti 
vybírají peníze na jeden školní rok pro 
kamaráda z Afriky. 

Náklady na jeho studium činí 
7 500 korun ročně. Tato částka je 
pro děti relativně vysoká a  k  její-
mu získávání je každoročně třeba 
více úsilí. Zjišťovali jsme proto, zda 
zprostředkovatelská organizace 
nemá velkou režii. Ale není tomu 
tak. Alphovi přijde cca 95 % vybra-
ného obnosu. Nicméně děti zjistily, 
že je možné zapojit se do levnějších 
adopcí. Dalo by jim to méně práce, 
protože vybrat uvedenou sumu je pro 
ně čím dál tím složitější. Zástupci 

parlamentu přišli za ředitelem školy 
Jindřichem Mončekem s návrhem, 
že by od adoptování Alphy ustoupili 
a vzali si „levnější dítě“. Pan ředitel 
vše konzultoval se zprostředkovate-
lem. Ten mu sdělil, že bude problém 
adopci Alphy nabídnout jinému 
donátorovi, protože už je starší, tím 
pádem „méně roztomilý“ a nikdo ho 
nebude chtít. V tom případě by tedy 
defi nitivně dostudoval… Pan ředitel 
danou situaci předložil zástupcům 
v parlamentu a navrhl jim, aby své 
rozhodnutí zvážili. Po dlouhé diskuzi 
se shodli na tom, že vytrvají a napřou 
větší síly, aby částku vybrali. Oslovili 
cíleně a neúnavně žáky, rodiče, učite-
le. Podařilo se jim to! S hrdostí to děti 
řediteli hlásily! 

Při Týdnu pro Afriku žáci vybra-
li 3 432 korun, před rodičovskými 
schůzkami ještě od rodičů obdrželi 
1 485 korun. V týdnu od 15. dubna 
proběhla na Žižkově dobrovolná 
fi nanční sbírka pro našeho Alphu. 
Každý den děti o  velké přestávce 
vybíraly peníze pro svého adoptiv-
ního Afričana. Za peněžní příspěvek 
získaly samolepky zvířátek. Žižkov-
ská škola vybrala 2 670 korun. To 
znamená, že se podařilo celkem 
nashromáždit částku 7 587 korun. 

Děkujeme všem  paním učitelkám, 
žákům a rodičům, kteří přispěli na 
dobrou věc. Jsme pyšní, že se děti 
tímto způsobem mohou zapojit do 
charitativní činnosti a pomoci tak 
svému vrstevníkovi v Africe. 

Text:  Bc. Miroslav Zavadil, DiS., Centrum adiktologických služeb

Text: Lucie Slauková | Foto: www.CentrumDialog.cz

Projekt v rámci Operačního progra-
mu Vzdělávání pro konkurence-
schopnost je zaměřen do oblasti 
dalšího vzdělávání pracovníků škol 
a školských zařízení Středočeského 
kraje. Projektem s názvem Rozvoj 

kompetencí učitelů v oblasti envi-
ronmentální výchovy vzniknou čtyři 
e-learningové vzdělávací programy 
pro cílovou skupinu žáků 2. stupně 
ZŠ. Programy budou pilotně ověřeny 
ve čtyřech základních školách kraje 
a následně zapracovány do školních 
vzdělávacích programů těchto škol.

Text: Dagmar Lukavcová 

Pomozte „hafanům“ 
v útulku
Turistické informační cent-
rum Poděbrady ve spolupráci 
s Oblastní organizací hnutí ANO 
v  Nymburku pořádá v  rámci 
projektu „hafANOvi“ akci na 
podporu psích útulků. 

Podpořte psí útulek v Podě-
bradech a  přineste k  nám do 
Turistického informačního 
centra na Jiřího náměstí masové 
konzervy, psí pamlsky, pelíšky 
nebo psí hračky. Pejskům Vaše 
dárky předáme. Věci můžete 
nosit ve středu 29. května od 
15.00 do 18.00 hod. Za obdaro-
vané pejsky Vám děkujeme. 

TIC Poděbrady

Číslo PN redakční uzávěrka pro přispěvatele termín vydání
PN 12 27. 5. 6. 6.
PN 13 10. 6. 20. 6. 
PN 14 24. 6. 4. 7.
PN 15 15. 7. 25. 7.
PN 16 5. 8. 15. 8.
PN 17 19. 8. 29. 8.

PODĚBRADSKÉ NOVINY – TERMÍNY VYDÁNÍ

Číslo PN redakční uzávěrka pro přispěvatele termín vydání
PN 18 2. 9. 12. 9.
PN 19 16. 9. 26. 9
PN 20 30. 9. 10. 10.
PN 21 14. 10. 24. 10
PN 22 28. 10. 7. 11.
PN 23 11. 11. 21. 11.

Centrum pro komunitní práci střední Čechy 
ve spolupráci s městem Poděbrady 

si dovoluje pozvat občany, poskytovatele služeb a další zájemce 
o diskuzi na otevřená jednání s následujícími tématy:

29. května v 16.00–17.30
Problematika volného času, drog a pomoci s problémy teenagerů

30. května v 15.00–16.30
Jak si představuji péči ve stáří? Jak chci žít, až budu starý/á? 

A jaká je péče dnes?

30. května v 17.30–19.00
Pracovní příležitosti, sociální služby a volný čas 
pro zdravotně postižené v produktivním věku

Místo konání: zasedací místnost v 1. patře budovy „Pentagon“, 
nám. T. G. Masaryka 1130

Setkání proběhnou v rámci projektu Komunitní plán rozvoje 
sociálních služeb města Poděbrady a okolí.

Koordinátorka projektu: Mgr. Petra Dobiášová, 
petra.dobiasova@cpkp, tel.: 773 661 132

(více informací na www.podebradskenoviny.cz v rubrice „Organizace“)

Pozvánka na oslavy 
10. výročí vzniku MŠ Poděbrady

V rámci oslav proběhnou pro všechny naše děti z mateřských škol 
v Poděbradech tyto doprovodné akce:

Cvičíme, cvičíme, zdraví si tužíme – Malá sportovní olympiáda
1. kolo proběhne pro všechny děti v jednotlivých školkách
2. kolo se uskuteční pro nominované děti za jednotlivé školky na hřišti 
ZŠ V. Havla v pondělí 3. června v dopoledních hodinách.

To je dětí!!! – Společný průvod projde městem (v okolí nám. T. G. M.) 
ve středu 5. června v dopoledních hodinách.

Přijďte se na nás podívat. Mateřská škola Poděbrady

Policie mezi dětmi 
mateřských škol

Hrátky na Divokém 
Západě 

Výchovně vzdělávací činnosti, které dětem nabízíme, jsou 
založeny na přímých prožitcích dítěte s prvky tvořivosti 
a fantazie. V měsíci dubnu jsme se rozhodli, že děti poučíme 
o bezpečném chování na silnici a také o nebezpečí požáru. 

Dům dětí a mládeže Symfonie i letos připravuje pro děti 
čtrnáct dnů plných dobrodružství a zábavy na letním 
pobytovém táboře. 

Přijali jsme nabídku Policie ČR, 
která si pro děti připravila pestrý 
program. Netrpělivě jsme společně 
s dětmi očekávali zahájení akce pod 
zámkem v Poděbradech. Největším 
zážitkem pro děti byla ukázka práce 
s policejním psem, policejním člunem 
a práce potápěče. Další podívanou se 
stala přehlídka hasičů. Ukázali nám 
hasičské auto, i to, jak vysoko dosáhne 
výsuvný žebřík. Děti si dokonce mohly 
prohlédnout auto zevnitř a vyzkoušet 
protipožární přilbu. Počasí nám celé 
dopoledne přálo, děti si odnášely silné 

zážitky, které hned vyprávěly svým 
rodičům i sourozencům. Děkujeme 
všem organizátorům akce a těšíme se 
na další spolupráci!

„Navazujeme na tradici předchozích 
úspěšných táborů pořádaných DDM 
Symfonie, kterými byly Prázdnino-
vé hrátky na Hrádku. Tentokrát se 
přesunujeme západním směrem do 
táborové základny Zhořec u Manětí-
na, abychom dostáli náplni naší 
nejnovější celotáborové hry s názvem 

Hrátky na Divokém Západě,“ uvedl za 
organizátory Milan Hercik. 

Pro děti z Poděbradska, Nymbur-
ska i dalších regionů je přichystán 
od 13. do 27. července pestrý zábav-
ný program pod vedením zkuše-
ných pedagogických pracovníků 
a stále jsou volná místa. Podrobnější 
informace na tel.: 731 615 661 nebo 
www.ddmpodebrady.cz.

Text a foto: Mateřská škola Poděbrady

Text: Milan Čejka 

inzerce
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Lidé / Události

Fitness Arena aneb tam, kde se cvičí s úsměvem

Turistická sezona začíná i v knihovně

Na Den matek uspořádala poděbradská Fitness Arena – Centrum zdravého pohybu speciální den pro ženy. 
Ten zahrnoval odborné konzultace s profesionálním trenérem nebo fyzioterapeutem, ukázkové cvičební lekce, 
diagnostiku tělesného složení, dětský koutek a ukázky cvičení dětí.

Městská knihovna v Poděbradech připravila pro své návštěvníky v prostorách 
Infocentra výstavku turistických a cykloturistických map. 

Druhou květnovou neděli si 
Fitness Arena sídlící v ulici Pioný-
rů připravila pro své klientky veli-
ce pestrý program. Každá žena, 
která centrum v tento den navští-
vila, mohla zdarma proniknout do 
tajů zdravého pohybu. Zájemky-
ně si vyzkoušely program ukáz-
kových lekcí, jenž trval od osmé 
hodiny ranní až do deváté večerní. 
Ranní protažení vystřídalo dopo-
lední posilování břicha a rehabi-
litační cvičení a v poledne přišel 
na řadu fl owing (pohyb založený 
na využívání váhy vlastního těla 
a plynulém posilování bez zatě-
žování kloubů a tvrdých dosko-
ků, pozn. red.). Během odpoledne 

čekaly na klientky cviky TRX, při 
nichž je využíváno závěsné zaří-
zení. Na něm se posiluje celé tělo 
a zároveň se zlepšuje rovnováha 
a stabilita. Nechyběla ani meto-
da Balantes a  Pilates  – cvičení 
s malými balóny, které je u žen 
velice oblíbené. V podvečerních 
hodinách se návštěvnice dočkaly 
hodinového Boot Campu, což je 
intenzivní tréninkový program 
určený široké veřejnosti i  spor-
tovcům a podle odborníků jeden 
z  nejefektivnějších kondičních 
programů na světě. Nakonec došlo 
také na kruhový trénink. To vše 
pod vedením majitelky centra 
Renaty Větrovské. 

„Fitness Arena je jediné místo 
ve městě orientované na širokou 

klientelu – dětmi počínaje, seniory 
konče. V centru je denně přítomen 
fyzioterapeut nebo profesionální 
trenér. Nabízíme speciální progra-
my pro obézní děti a pro nejmenší 
se špatným držením těla. Spolupra-
cujeme také s Léčebnou Dr. Filipa,“ 
uvedla Větrovská. Další cvičební 
lekce jsou určeny pro těhotné, ženy 
po porodu a  s  dětmi. Maminky 
mají prostor na cvičení a pro děti 
je vytvořena speciální „opičí dráha“ 
pro stimulaci plosek nohou a srov-
nání špatného držení těla. Cent-
rum se dále specializuje na spolu-
práci se seniory, s lidmi s nadváhou 
a obezitou. 

Jak mohu centrum 
navštívit? 
Záleží pouze na vás, zda se rozhod-
nete pro individuální cvičební plán 
nebo navštívíte lekce, které jsou 
vedené přímo trenérem či fyzio-
terapeutem. V  centru vás vždy 

uvítá prima kolektiv lidí, jenž je 
připraven udělat vše pro to, aby 
vaše cvičení bylo efektivní, nápa-
dité a zdravé. Ve Fitness Areně lze 
zakoupit i permanentky, které ušet-
ří nějakou tu korunu, a tak se může-
te svému zdraví věnovat naplno. 

Pokud jste Den matek v centru nestih-
ly, určitě nezoufejte. Renata Větrov-
ská se svým týmem chystají program 
na Den dětí a  spoustu dalších 
akcí. Více informací naleznete na 
www.fi tness-arena.cz

Do svého fondu poděbradská 
knihovna dokoupila několik chybě-
jících map, převážně laminovaných, 
které jsou odolnější v ohybu a vydr-
ží delší dobu nepoškozené. A tak 
se s jejich pomocí můžete bez obav 
vydat do Babiččina údolí, na Českou 
Sibiř, do Moravského krasu, na Pála-
vu nebo třeba Pardubicko do Perní-
kové chaloupky. Mapy si lze půjčit 

v přízemí knihovny v Infocentru na 
dobu jednoho měsíce. 

Chcete-li se vydat na výlet nebo 
vycházku s dětmi, zřejmě si vybere-
te některou z méně náročných tras. 
Inspiraci najdete v knize S dětmi 
křížem krážem po Čechách, 77 výle-
tů s dětmi po Moravě nebo Nejzná-
mější pohádková místa křížem 
krážem po Česku a mnoha dalších. 
Všechny knihy jsou k  zapůjčení 
v oddělení pro dospělé. 

Doporučujeme také využít internet, 
kde je možno si na webových strán-
kách www.knihovna.ipodebrady.cz 
prohlédnout mapy nebo knihy, které 
se týkají turistiky a výletů a zarezervo-
vat si je. Při příchodu do knihovny je 
pak budete mít k dispozici.   

Především pro lázeňské hosty kni -
hovna nabízí k zakoupení mapy Podě-
brad, Nymburka nebo Kolína a pro 
cykloturistické nadšence pak cyklo-
mapy, např. okolí Nymburka a Prahy. 

Text a foto: Hana Peňázová

Text: Vladimíra Zemánková

Pomáháme tam, kde jsme doma.

Naše poslání
Být dobrým sousedem respektujícím tradice regionu a jeho rozvoj. Jedním ze způsobů naší podpory je grantový program TPCA Partnerství
pro Kolínsko, který funguje již devátý rok. V roce 2013 podpoří společnost TPCA 12 projektů celkovou částkou 4 miliony korun.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
VYUŽITÍ BIOPLYNU NAPLNO
plné využití bioplynu produkovaného bioplynovou stanicí 
zakoupením kotle na jeho spalování 
Obec Kněžice / 200.000 Kč

NAUČNÉ CENTRUM NATURA 2000
vybudování ekologického centra v chráněné ptačí oblasti a její propagace
o. s. Pro Záhornici / 220.000 Kč

ZDRAVÉ STROMY PRO ZÍTŘEK
záchrana vzrostlých stromů na kouřimském náměstí a vytvoření 
sborníku stromů místními školáky
Základní škola Miloše Šolleho Kouřim / 200.000 Kč

STEZKA ŠTÍTARSKÝM ÚDOLÍM  II.
dokončení obnovy stezky z Kolína do Zibohlav, úprava terénu 
a vybudování informačních tabulí a dalších zábavných prvků
M´am´aloca, o. s. / 250.000 Kč

VZÁJEMNÉ SOUŽITÍ
SPORT PRO VŠECHNY
vybudování víceúčelového hřiště, které poskytne sportovní vyžití 
obyvatelům všech generací
obec Veltruby / 380.000 Kč

LEPŠÍ MÍSTO KOLÍN
vybudování systému, který občanům umožní upozornit na problémy ve 
svém okolí a udělat ze svého města „lepší místo pro život“
Lepší místo, o. s. / 500.000 Kč

JEDEME DÁL - LESEM K BÝCHORÁM
prodloužení řepařské drážky o dalších 200 m, které zavezou 
návštěvníky až do býchorských lesů
Klub pro obnovu Kolínské řepařské drážky, o. s. / 300.000 Kč

BEZPEČNÁ DOPRAVA
ZPOMALOVACÍ SEMAFOR
zvýšení bezpečnosti pomocí instalace zpomalovacího semaforu
na frekventované komunikaci
Obec Nová Ves I / 200.000 Kč

BEZPEČNĚ OKOLO TPCA
dobudování cyklostezky propojující obce Ovčáry a Volárna,
která naváže na širokou síť cyklotras v okolí
Obec Ovčáry a Volárna / 700.000 Kč 

BEZPEČNĚ NA SILNICI – JSEM VIDĚT!
pořízení přídavného osvětlení na vybrané kolínské přechody
pro chodce a vzdělávací aktivity pro děti
Město Kolín / 390.000 Kč

BEZPEČNĚ A S PŘEHLEDEM
výstavba zastávek v šesti obcích a instalace tabulí informujících 
o regionu a jeho turistických zajímavostech
MAS Zálabí / 360.000 Kč

V POLEPECH BEZPEČNĚJI
instalace dopravních prvků zajišťujících zklidnění dopravy
na průjezdu obcí
obec Polepy / 300.000 Kč

PARTNERSTVÍ PRO KOLÍNSKO

zveme Vás:
POMÁHÁME TAM, KDE JSME DOMA aneb Slavnostní představení 
podpořených projektů. 6. června 2013 od 18.00 hodin,
Městské divadlo Kolín. Akci doprovodí kolínský Big Band
se vzácným hostem Petrem Vondráčkem. Vstupenky v prodeji 
od 30. května na pokladně divadla za 50 Kč.

www.partnerstviprokolinsko.cz

TPCArt
MODERNÍ UMĚNÍ VE VEŘEJNÉM PROSTORU
výstavy/ workshopy/ přednášky/ DJ´s
3. – 27. září 2013, Kolín
Pro více info sledujte            TPCA Partnerství pro Kolínsko

TPCA Partnerství pro Kolínsko

Vzhledem k velkému počtu aktu ál   ních 
příspěvků uveřejníme další pokračo-
vání seriálu Jany Hrabětové „Jak se 
žilo v Poděbradech za mého dětství“ 
v příštím vydání PN (6. 6.).

inzerce

Studenti si připomněli 
konec druhé světové války

Text a foto: Redakce PN

›   Při příležitosti Dne vítězství starosta města Ladislav Langr, sokolo-
vé, zástupci legionářů a žáci a studenti poděbradských základních 
a středních škol uctili památku obětí a hrdinů 2. světové války na 
několika pietních místech ve městě a na hřbitově v Kluku

›  Návštěvnice Fitness Areny se po-
tily na posilovacích strojích pod ve-
dením Renaty Větrovské (vpravo)

›  Dětský koutek – trénink na „opičí 
dráze“ pro lepší rovnováhu
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Redakce nezodpovídá za obsahovou a  formální kvalitu 
příspěvků na této straně, stejně jako za jejich pravdivost. 
Zveřejněné příspěvky vyjadřují subjektivní názor čtenářů. 
Redakce si vyhrazuje právo vymazat jakoukoliv část 
příspěvku v  případě, že je rasistický, navádí ke kriminálním 
činům nebo jinak porušuje všeobecné etické normy. Pokud 
příspěvek přesáhne délku normostrany (1  800 znaků), 
bude jeho zbylá část otištěna na internetových stránkách 
www.podebradskenoviny.cz. Uvítáme Vaše příspěvky, nápady, 
ohlasy a připomínky na adrese: noviny@ipodebrady.cz. 

Lidé  / Názory

EKO Gymnázium a SOŠ Multi-
mediálních studií na startu 
nového evropského projektu

Kolik dětí máš, tolikrát jsi rodičem 

I letos může Alpha chodit do školy

V květnu 2013 škola zahájila další z projektů s podporou 
Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. 

Tak zní krédo každého správného rodiče. Jenže… Ne vždy je naplněno. O tom, co může upřednostňování jednoho 
ze sourozenců způsobit, vypovídá další ze skutečných příběhů, který uveřejňujeme v rámci projektu Komunitní 
plán rozvoje sociálních služeb města. 

… a to díky dětem z poděbradské Základní školy T. G. Masaryka.

Na konci loňského jara Centrum 
adiktologických služeb navštívili 
rodiče se sedmnáctiletým synem 
a o osm let mladší dcerou. Odbor-
nou pomoc se rozhodli vyhledat 
kvůli synovi, který začal pít alkohol 
a kouřit marihuanu. Rodiče zpočát-
ku vnímali užívání těchto látek jako 
jednorázové a experimentální. Po 
čase však zjistili, že si neví rady, jak 
se k danému problému postavit. Syn 
odmítal respektovat pravidla, jež 
se mu snažili stanovit. Konzumace 
drog u něj postupně převyšovala vše, 

čemu se do té doby věnoval. Na první 
schůzce vyjádřili obavy o  synovo 
zdraví a strach, že ho užívání alko-
holu a marihuany dovede k dalším 
drogám. Současně nastínili svůj pocit 
nejistoty, který jim komplikoval jak 
stanovování hranic, tak komunikaci 
se starším potomkem. Za pomoci 
pracovníků si během prvních sezení 
stanovili jasné hranice, přijatelné ve 
značné míře i pro syna.

Ukázalo se však, že jejich dodr-
žování bylo významně narušováno 
nedostatkem pozornosti, kterou 

mohli dospívajícímu synovi věnovat. 
Rodiče totiž výrazně zaměstnávala 
mladší dcera trpící poruchou pozor-
nosti a hyperaktivitou. Oběma pak 
scházela potřebná energie, kterou 
by mohli investovat do vztahu se 
synem. Ten na sestru silně žárlil 
a  prostřednictvím drog zkoušel 
možnosti a limity rodičů. Zároveň 
se tak snažil strhnout jejich zájem 
a  pozornost na sebe. Neúspěšně. 
Až poté, co si celá rodina společně 
s  pracovníky objasnila a  zřetelně 
pojmenovala uvedenou skutečnost, 
dostavil se kýžený efekt. Rodiče se 
snažili spravedlivě dělit pozornost 
mezi oba potomky. Dovedli respek-
tovat snahu syna osamostatnit se, ale 
zároveň byli schopni společně fungo-
vat v hranicích, které si v domácím 
prostředí stanovili. Zlepšení rodin-
ného klimatu zanedlouho pocítil 
i syn, jenž dostal svůj díl pozornosti. 
Přestal se obávat dřívějších negativ-
ních reakcí rodičů, současně začal 
respektovat rodinná pravidla.

Personál centra během konzulta-
cí fungoval jako podpůrný článek, 
jenž umožnil všem členům rodiny 
prezentovat v  bezpečném a  neut-
rálním prostředí vlastní potřeby. 
Současně přinášel nezávislý pohled 
a moderoval komunikaci, kterou se 
v rodinném kruhu dlouho nedařilo 
zahájit. Během čtyř měsíců se situace 
obrátila k lepšímu a všichni členové 
rodiny k sobě postupně začali nalézat 
cestu a obnovovat narušené vztahy. Za 
další měsíc rodina společně využila 
možnou konzultaci, při níž pracovní-
ci zrekapitulovali snahu jednotlivých 
členů a pomohli dořešit některé drob-
nější detaily a sváry, jež se i přes značný 
pokrok vyskytly. Po necelém roce je 
rodiče kontaktovali s tím, že v danou 
chvíli další pomoc nepotřebují.

Kontaktní údaje:
Centrum adiktologických služeb
Velké Valy 995, 288 02 Nymburk
tel.: 325 514 424
e-mail: cas.nbk@os-semiramis.cz

Alpha Soumah je 
čtrnáctiletý chla-
pec, který žije 
v  hlavním městě 
Conakry v africké 
Guinei a chodí do 
školy G. S. Huma-
niste Th omas San-

kara (Matam Lido). Žije se 4 lidmi 
v jednom pokoji. Má 2 sestry a 1 brat-
ra. Skutečnost, že chodí do školy, není 
pro něj samozřejmostí. Každý rok se 
mu v tom snaží pomáhat občanské 
sdružení Centrum Dialog v rámci 
takzvané adopce na dálku. Podpo-
řit adopci Alphy se rozhodli již před 
několika lety na Základní škole 

T. G. M. V rámci tamního žákovské-
ho parlamentu každým rokem děti 
vybírají peníze na jeden školní rok pro 
kamaráda z Afriky. 

Náklady na jeho studium činí 
7 500 korun ročně. Tato částka je 
pro děti relativně vysoká a  k  její-
mu získávání je každoročně třeba 
více úsilí. Zjišťovali jsme proto, zda 
zprostředkovatelská organizace 
nemá velkou režii. Ale není tomu 
tak. Alphovi přijde cca 95 % vybra-
ného obnosu. Nicméně děti zjistily, 
že je možné zapojit se do levnějších 
adopcí. Dalo by jim to méně práce, 
protože vybrat uvedenou sumu je pro 
ně čím dál tím složitější. Zástupci 

parlamentu přišli za ředitelem školy 
Jindřichem Mončekem s návrhem, 
že by od adoptování Alphy ustoupili 
a vzali si „levnější dítě“. Pan ředitel 
vše konzultoval se zprostředkovate-
lem. Ten mu sdělil, že bude problém 
adopci Alphy nabídnout jinému 
donátorovi, protože už je starší, tím 
pádem „méně roztomilý“ a nikdo ho 
nebude chtít. V tom případě by tedy 
defi nitivně dostudoval… Pan ředitel 
danou situaci předložil zástupcům 
v parlamentu a navrhl jim, aby své 
rozhodnutí zvážili. Po dlouhé diskuzi 
se shodli na tom, že vytrvají a napřou 
větší síly, aby částku vybrali. Oslovili 
cíleně a neúnavně žáky, rodiče, učite-
le. Podařilo se jim to! S hrdostí to děti 
řediteli hlásily! 

Při Týdnu pro Afriku žáci vybra-
li 3 432 korun, před rodičovskými 
schůzkami ještě od rodičů obdrželi 
1 485 korun. V týdnu od 15. dubna 
proběhla na Žižkově dobrovolná 
fi nanční sbírka pro našeho Alphu. 
Každý den děti o  velké přestávce 
vybíraly peníze pro svého adoptiv-
ního Afričana. Za peněžní příspěvek 
získaly samolepky zvířátek. Žižkov-
ská škola vybrala 2 670 korun. To 
znamená, že se podařilo celkem 
nashromáždit částku 7 587 korun. 

Děkujeme všem  paním učitelkám, 
žákům a rodičům, kteří přispěli na 
dobrou věc. Jsme pyšní, že se děti 
tímto způsobem mohou zapojit do 
charitativní činnosti a pomoci tak 
svému vrstevníkovi v Africe. 

Text:  Bc. Miroslav Zavadil, DiS., Centrum adiktologických služeb

Text: Lucie Slauková | Foto: www.CentrumDialog.cz

Projekt v rámci Operačního progra-
mu Vzdělávání pro konkurence-
schopnost je zaměřen do oblasti 
dalšího vzdělávání pracovníků škol 
a školských zařízení Středočeského 
kraje. Projektem s názvem Rozvoj 

kompetencí učitelů v oblasti envi-
ronmentální výchovy vzniknou čtyři 
e-learningové vzdělávací programy 
pro cílovou skupinu žáků 2. stupně 
ZŠ. Programy budou pilotně ověřeny 
ve čtyřech základních školách kraje 
a následně zapracovány do školních 
vzdělávacích programů těchto škol.

Text: Dagmar Lukavcová 

Pomozte „hafanům“ 
v útulku
Turistické informační cent-
rum Poděbrady ve spolupráci 
s Oblastní organizací hnutí ANO 
v  Nymburku pořádá v  rámci 
projektu „hafANOvi“ akci na 
podporu psích útulků. 

Podpořte psí útulek v Podě-
bradech a  přineste k  nám do 
Turistického informačního 
centra na Jiřího náměstí masové 
konzervy, psí pamlsky, pelíšky 
nebo psí hračky. Pejskům Vaše 
dárky předáme. Věci můžete 
nosit ve středu 29. května od 
15.00 do 18.00 hod. Za obdaro-
vané pejsky Vám děkujeme. 

TIC Poděbrady

Číslo PN redakční uzávěrka pro přispěvatele termín vydání
PN 12 27. 5. 6. 6.
PN 13 10. 6. 20. 6. 
PN 14 24. 6. 4. 7.
PN 15 15. 7. 25. 7.
PN 16 5. 8. 15. 8.
PN 17 19. 8. 29. 8.

PODĚBRADSKÉ NOVINY – TERMÍNY VYDÁNÍ

Číslo PN redakční uzávěrka pro přispěvatele termín vydání
PN 18 2. 9. 12. 9.
PN 19 16. 9. 26. 9
PN 20 30. 9. 10. 10.
PN 21 14. 10. 24. 10
PN 22 28. 10. 7. 11.
PN 23 11. 11. 21. 11.

Centrum pro komunitní práci střední Čechy 
ve spolupráci s městem Poděbrady 

si dovoluje pozvat občany, poskytovatele služeb a další zájemce 
o diskuzi na otevřená jednání s následujícími tématy:

29. května v 16.00–17.30
Problematika volného času, drog a pomoci s problémy teenagerů

30. května v 15.00–16.30
Jak si představuji péči ve stáří? Jak chci žít, až budu starý/á? 

A jaká je péče dnes?

30. května v 17.30–19.00
Pracovní příležitosti, sociální služby a volný čas 
pro zdravotně postižené v produktivním věku

Místo konání: zasedací místnost v 1. patře budovy „Pentagon“, 
nám. T. G. Masaryka 1130

Setkání proběhnou v rámci projektu Komunitní plán rozvoje 
sociálních služeb města Poděbrady a okolí.

Koordinátorka projektu: Mgr. Petra Dobiášová, 
petra.dobiasova@cpkp, tel.: 773 661 132

(více informací na www.podebradskenoviny.cz v rubrice „Organizace“)

Pozvánka na oslavy 
10. výročí vzniku MŠ Poděbrady

V rámci oslav proběhnou pro všechny naše děti z mateřských škol 
v Poděbradech tyto doprovodné akce:

Cvičíme, cvičíme, zdraví si tužíme – Malá sportovní olympiáda
1. kolo proběhne pro všechny děti v jednotlivých školkách
2. kolo se uskuteční pro nominované děti za jednotlivé školky na hřišti 
ZŠ V. Havla v pondělí 3. června v dopoledních hodinách.

To je dětí!!! – Společný průvod projde městem (v okolí nám. T. G. M.) 
ve středu 5. června v dopoledních hodinách.

Přijďte se na nás podívat. Mateřská škola Poděbrady

Policie mezi dětmi 
mateřských škol

Hrátky na Divokém 
Západě 

Výchovně vzdělávací činnosti, které dětem nabízíme, jsou 
založeny na přímých prožitcích dítěte s prvky tvořivosti 
a fantazie. V měsíci dubnu jsme se rozhodli, že děti poučíme 
o bezpečném chování na silnici a také o nebezpečí požáru. 

Dům dětí a mládeže Symfonie i letos připravuje pro děti 
čtrnáct dnů plných dobrodružství a zábavy na letním 
pobytovém táboře. 

Přijali jsme nabídku Policie ČR, 
která si pro děti připravila pestrý 
program. Netrpělivě jsme společně 
s dětmi očekávali zahájení akce pod 
zámkem v Poděbradech. Největším 
zážitkem pro děti byla ukázka práce 
s policejním psem, policejním člunem 
a práce potápěče. Další podívanou se 
stala přehlídka hasičů. Ukázali nám 
hasičské auto, i to, jak vysoko dosáhne 
výsuvný žebřík. Děti si dokonce mohly 
prohlédnout auto zevnitř a vyzkoušet 
protipožární přilbu. Počasí nám celé 
dopoledne přálo, děti si odnášely silné 

zážitky, které hned vyprávěly svým 
rodičům i sourozencům. Děkujeme 
všem organizátorům akce a těšíme se 
na další spolupráci!

„Navazujeme na tradici předchozích 
úspěšných táborů pořádaných DDM 
Symfonie, kterými byly Prázdnino-
vé hrátky na Hrádku. Tentokrát se 
přesunujeme západním směrem do 
táborové základny Zhořec u Manětí-
na, abychom dostáli náplni naší 
nejnovější celotáborové hry s názvem 

Hrátky na Divokém Západě,“ uvedl za 
organizátory Milan Hercik. 

Pro děti z Poděbradska, Nymbur-
ska i dalších regionů je přichystán 
od 13. do 27. července pestrý zábav-
ný program pod vedením zkuše-
ných pedagogických pracovníků 
a stále jsou volná místa. Podrobnější 
informace na tel.: 731 615 661 nebo 
www.ddmpodebrady.cz.

Text a foto: Mateřská škola Poděbrady

Text: Milan Čejka 

inzerce
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Lidé / Události

Fitness Arena aneb tam, kde se cvičí s úsměvem

Turistická sezona začíná i v knihovně

Na Den matek uspořádala poděbradská Fitness Arena – Centrum zdravého pohybu speciální den pro ženy. 
Ten zahrnoval odborné konzultace s profesionálním trenérem nebo fyzioterapeutem, ukázkové cvičební lekce, 
diagnostiku tělesného složení, dětský koutek a ukázky cvičení dětí.

Městská knihovna v Poděbradech připravila pro své návštěvníky v prostorách 
Infocentra výstavku turistických a cykloturistických map. 

Druhou květnovou neděli si 
Fitness Arena sídlící v ulici Pioný-
rů připravila pro své klientky veli-
ce pestrý program. Každá žena, 
která centrum v tento den navští-
vila, mohla zdarma proniknout do 
tajů zdravého pohybu. Zájemky-
ně si vyzkoušely program ukáz-
kových lekcí, jenž trval od osmé 
hodiny ranní až do deváté večerní. 
Ranní protažení vystřídalo dopo-
lední posilování břicha a rehabi-
litační cvičení a v poledne přišel 
na řadu fl owing (pohyb založený 
na využívání váhy vlastního těla 
a plynulém posilování bez zatě-
žování kloubů a tvrdých dosko-
ků, pozn. red.). Během odpoledne 

čekaly na klientky cviky TRX, při 
nichž je využíváno závěsné zaří-
zení. Na něm se posiluje celé tělo 
a zároveň se zlepšuje rovnováha 
a stabilita. Nechyběla ani meto-
da Balantes a  Pilates  – cvičení 
s malými balóny, které je u žen 
velice oblíbené. V podvečerních 
hodinách se návštěvnice dočkaly 
hodinového Boot Campu, což je 
intenzivní tréninkový program 
určený široké veřejnosti i  spor-
tovcům a podle odborníků jeden 
z  nejefektivnějších kondičních 
programů na světě. Nakonec došlo 
také na kruhový trénink. To vše 
pod vedením majitelky centra 
Renaty Větrovské. 

„Fitness Arena je jediné místo 
ve městě orientované na širokou 

klientelu – dětmi počínaje, seniory 
konče. V centru je denně přítomen 
fyzioterapeut nebo profesionální 
trenér. Nabízíme speciální progra-
my pro obézní děti a pro nejmenší 
se špatným držením těla. Spolupra-
cujeme také s Léčebnou Dr. Filipa,“ 
uvedla Větrovská. Další cvičební 
lekce jsou určeny pro těhotné, ženy 
po porodu a  s  dětmi. Maminky 
mají prostor na cvičení a pro děti 
je vytvořena speciální „opičí dráha“ 
pro stimulaci plosek nohou a srov-
nání špatného držení těla. Cent-
rum se dále specializuje na spolu-
práci se seniory, s lidmi s nadváhou 
a obezitou. 

Jak mohu centrum 
navštívit? 
Záleží pouze na vás, zda se rozhod-
nete pro individuální cvičební plán 
nebo navštívíte lekce, které jsou 
vedené přímo trenérem či fyzio-
terapeutem. V  centru vás vždy 

uvítá prima kolektiv lidí, jenž je 
připraven udělat vše pro to, aby 
vaše cvičení bylo efektivní, nápa-
dité a zdravé. Ve Fitness Areně lze 
zakoupit i permanentky, které ušet-
ří nějakou tu korunu, a tak se může-
te svému zdraví věnovat naplno. 

Pokud jste Den matek v centru nestih-
ly, určitě nezoufejte. Renata Větrov-
ská se svým týmem chystají program 
na Den dětí a  spoustu dalších 
akcí. Více informací naleznete na 
www.fi tness-arena.cz

Do svého fondu poděbradská 
knihovna dokoupila několik chybě-
jících map, převážně laminovaných, 
které jsou odolnější v ohybu a vydr-
ží delší dobu nepoškozené. A tak 
se s jejich pomocí můžete bez obav 
vydat do Babiččina údolí, na Českou 
Sibiř, do Moravského krasu, na Pála-
vu nebo třeba Pardubicko do Perní-
kové chaloupky. Mapy si lze půjčit 

v přízemí knihovny v Infocentru na 
dobu jednoho měsíce. 

Chcete-li se vydat na výlet nebo 
vycházku s dětmi, zřejmě si vybere-
te některou z méně náročných tras. 
Inspiraci najdete v knize S dětmi 
křížem krážem po Čechách, 77 výle-
tů s dětmi po Moravě nebo Nejzná-
mější pohádková místa křížem 
krážem po Česku a mnoha dalších. 
Všechny knihy jsou k  zapůjčení 
v oddělení pro dospělé. 

Doporučujeme také využít internet, 
kde je možno si na webových strán-
kách www.knihovna.ipodebrady.cz 
prohlédnout mapy nebo knihy, které 
se týkají turistiky a výletů a zarezervo-
vat si je. Při příchodu do knihovny je 
pak budete mít k dispozici.   

Především pro lázeňské hosty kni -
hovna nabízí k zakoupení mapy Podě-
brad, Nymburka nebo Kolína a pro 
cykloturistické nadšence pak cyklo-
mapy, např. okolí Nymburka a Prahy. 

Text a foto: Hana Peňázová

Text: Vladimíra Zemánková

Pomáháme tam, kde jsme doma.

Naše poslání
Být dobrým sousedem respektujícím tradice regionu a jeho rozvoj. Jedním ze způsobů naší podpory je grantový program TPCA Partnerství
pro Kolínsko, který funguje již devátý rok. V roce 2013 podpoří společnost TPCA 12 projektů celkovou částkou 4 miliony korun.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
VYUŽITÍ BIOPLYNU NAPLNO
plné využití bioplynu produkovaného bioplynovou stanicí 
zakoupením kotle na jeho spalování 
Obec Kněžice / 200.000 Kč

NAUČNÉ CENTRUM NATURA 2000
vybudování ekologického centra v chráněné ptačí oblasti a její propagace
o. s. Pro Záhornici / 220.000 Kč

ZDRAVÉ STROMY PRO ZÍTŘEK
záchrana vzrostlých stromů na kouřimském náměstí a vytvoření 
sborníku stromů místními školáky
Základní škola Miloše Šolleho Kouřim / 200.000 Kč

STEZKA ŠTÍTARSKÝM ÚDOLÍM  II.
dokončení obnovy stezky z Kolína do Zibohlav, úprava terénu 
a vybudování informačních tabulí a dalších zábavných prvků
M´am´aloca, o. s. / 250.000 Kč

VZÁJEMNÉ SOUŽITÍ
SPORT PRO VŠECHNY
vybudování víceúčelového hřiště, které poskytne sportovní vyžití 
obyvatelům všech generací
obec Veltruby / 380.000 Kč

LEPŠÍ MÍSTO KOLÍN
vybudování systému, který občanům umožní upozornit na problémy ve 
svém okolí a udělat ze svého města „lepší místo pro život“
Lepší místo, o. s. / 500.000 Kč

JEDEME DÁL - LESEM K BÝCHORÁM
prodloužení řepařské drážky o dalších 200 m, které zavezou 
návštěvníky až do býchorských lesů
Klub pro obnovu Kolínské řepařské drážky, o. s. / 300.000 Kč

BEZPEČNÁ DOPRAVA
ZPOMALOVACÍ SEMAFOR
zvýšení bezpečnosti pomocí instalace zpomalovacího semaforu
na frekventované komunikaci
Obec Nová Ves I / 200.000 Kč

BEZPEČNĚ OKOLO TPCA
dobudování cyklostezky propojující obce Ovčáry a Volárna,
která naváže na širokou síť cyklotras v okolí
Obec Ovčáry a Volárna / 700.000 Kč 

BEZPEČNĚ NA SILNICI – JSEM VIDĚT!
pořízení přídavného osvětlení na vybrané kolínské přechody
pro chodce a vzdělávací aktivity pro děti
Město Kolín / 390.000 Kč

BEZPEČNĚ A S PŘEHLEDEM
výstavba zastávek v šesti obcích a instalace tabulí informujících 
o regionu a jeho turistických zajímavostech
MAS Zálabí / 360.000 Kč

V POLEPECH BEZPEČNĚJI
instalace dopravních prvků zajišťujících zklidnění dopravy
na průjezdu obcí
obec Polepy / 300.000 Kč

PARTNERSTVÍ PRO KOLÍNSKO

zveme Vás:
POMÁHÁME TAM, KDE JSME DOMA aneb Slavnostní představení 
podpořených projektů. 6. června 2013 od 18.00 hodin,
Městské divadlo Kolín. Akci doprovodí kolínský Big Band
se vzácným hostem Petrem Vondráčkem. Vstupenky v prodeji 
od 30. května na pokladně divadla za 50 Kč.

www.partnerstviprokolinsko.cz

TPCArt
MODERNÍ UMĚNÍ VE VEŘEJNÉM PROSTORU
výstavy/ workshopy/ přednášky/ DJ´s
3. – 27. září 2013, Kolín
Pro více info sledujte            TPCA Partnerství pro Kolínsko

TPCA Partnerství pro Kolínsko

Vzhledem k velkému počtu aktu ál   ních 
příspěvků uveřejníme další pokračo-
vání seriálu Jany Hrabětové „Jak se 
žilo v Poděbradech za mého dětství“ 
v příštím vydání PN (6. 6.).

inzerce

Studenti si připomněli 
konec druhé světové války

Text a foto: Redakce PN

›   Při příležitosti Dne vítězství starosta města Ladislav Langr, sokolo-
vé, zástupci legionářů a žáci a studenti poděbradských základních 
a středních škol uctili památku obětí a hrdinů 2. světové války na 
několika pietních místech ve městě a na hřbitově v Kluku

›  Návštěvnice Fitness Areny se po-
tily na posilovacích strojích pod ve-
dením Renaty Větrovské (vpravo)

›  Dětský koutek – trénink na „opičí 
dráze“ pro lepší rovnováhu
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VYHRAJTE LÍSTKY 
NA VOTVÍRÁK!
Soutěžte s Poděbradskými novinami o 6 vstupenek 
na festival Votvírák. Tradiční otevření letní festivalové 
sezony se koná 14. – 16. června v Milovicích nedaleko 
Poděbrad a v areálu tamního bývalého vojenského 
letiště vystoupí největší české a slovenské hvězdy 
rocku, popu, hip-hopu, punku a dalších žánrů.

Soutěžní otázka: Která slovenská skupina vystoupí na festivalu 
Votvírák?
a) Elán
b) No Name
c) Team

Podmínky soutěže: Do 5. června 2013 nám zasílejte odpovědi na 
soutěžní otázku. A to buď emailem na adresu noviny@ipodebrady.cz 
(do předmětu napište „Votvírák“), nebo na korespondenčním lístku na 
adresu: Poděbradské noviny, Jiřího náměstí 1/I, 290 01, Poděbrady. 
Nezapomeňte přitom uvést své jméno a příjmení a telefonní číslo, na 
korespondenčním lístku potom heslo „Votvírák“. Z došlých správných 
odpovědí vylosujeme 3 výherce, kteří obdrží 3x2 vstupenky na festival 
Votvírák 2013.

Muzeum lázeňství 
nově „na domácí půdě“

Text a foto: Redakce PN

›   Soukromé muzeum historie lázeňství v Poděbradech, které bylo 
původně umístěno ve Vinotéce U Kostela, se nově nachází v příze-
mí Centrálních lázní. Expozice je volně přístupná denně od 7 do 19 
hodin (případně i déle)

Mám Poděbrady rád. 
Strávil jsem tady 
hezký kus života, říká 
Luděk Munzar
Poděbradské noviny přinášejí slibované povídání 
s hercem Luďkem Munzarem, které vzniklo při 
nedávných Poděbradských dnech poezie.

Koncert originálního smyč-
cového souboru Virtuosi 
di basso nadchl diváky 

Miss Polabí 2013: Adéla Siřinková a Monika Moravcová

V úterý 30. dubna prožili členové Společnosti Otakara 
Vondrovice a další příznivci krásné hudby v Divadle Na 
Kovárně večer plný radostné a krásné hudby.

Již 7. ročník soutěže Miss Polabí aneb přehlídka krásných dívek z Poděbrad a okolí zná své vítězky.

Postaral se o to dramaturg abonent-
ního cyklu prof. Jiří Navrátil, který 
pozval do Poděbrad originální 
soubor hlubokých smyčcových 
nástrojů Virtuosi di basso v  čele 
s koncertním mistrem České fi lhar-
monie Františkem Hostem. Devět 
violoncellistů a jeden kontrabasista 
vykouzlilo hudbu, která připomí-
nala zvuk symfonického orchest-
ru. Posluchači nevycházeli z údivu 
a odměňovali milé hosty za každou 
skladbu spontánním potleskem. 
Mne nejvíce uchvátila ta od přítom-
ného Tomáše Illeho – O, tempora. 
Byl to zkrácený, ale velmi zdařilý 

průřez dějinami hudby od středo-
věkého chorálu až po současný jazz.

Diváky potěšilo, že se na koncertním 
podiu opět objevil pan prof. Navrá-
til, který se nedávno musel navždy 
rozloučit se svojí milovanou ženou 
Boženkou. Na začátku měl hodně 
posmutnělé oči a dost jeho přátel mu 
ještě kondolovalo. Myslím, že během 
večera při své milované krásné hudbě 
poněkud ožil. Když soubor zahrál dvě 
části z Blodkovy opery V studni, které 
pro Virtuosi di basso instrumentoval, 
zcela zaplněný sál mu aplaudoval. 
Viděl jsem na jeho tváři záblesk radosti. 
Pane profesore, přejeme Vám, aby Vás 
krásná hudba, které jste zasvětil život, 
dokázala vrátit do života!

V Divadle Na Kovárně se v neděli 
12. května sešlo deset starších a stej-
ný počet mladších fi nalistek soutěže 
krásy a talentu Miss Polabí. V úvodu 
večera moderátor Alexander Hemala 
představil porotu, do které usedla také 
sopranistka a držitelka evropské ceny 
Gustava Mahlera Barbara Slezáková. 
Ta současně před zaplněným sálem 
zazpívala ústřední melodii z  fi lmu 
Misie od hudebního skladatele Ennia 
Morricone.

Princeznovské šaty & judo
A pak už se rozjel samotný program. 
Jeho prvním bodem byl rozhovor se 
soutěžícími. Dvě loňské vítězky mlad-
ší kategorie vyzpovídaly letošní adept-
ky, své možné nástupkyně. Vtipnými 
dotazy je doplnil bravurní průvodce 
večera Hemala. Poté již přišla na řadu 
oblíbená módní přehlídka, při níž obě 
kategorie dívek sebevědomě předved-
ly letní modely dvou vybraných buti-
ků. Ty mladší pak ukázaly talent při 

různorodém tanci a zpěvu. Kulturní 
předěl obstaralo duo Circle Cirkus, 
které nadchlo diváky svými žonglér-
skými i akrobatickými kousky. Po nich 
se ke slovu dostaly opět slečny ze starší 
kategorie. Divadlo zhlédlo další vlnu 
tanců, zpěvu a dokonce i juda! Nako-
nec se všechny soutěžící předvedly 
v pohádkových šatech, což publikum 
ocenilo bouřlivým potleskem.

Missky, vicemissky…
To už nadešla očekávaná chvíle rozhod-
nutí o tom, která z dívek se bude pyšnit 
titulem Miss Polabí nebo vicemiss 
Polabí a Miss sympatie (volené přímo 
diváky.) Jako první porota vyhlásila 
za Miss sympatie 2013 v mladší kate-
gorii osmiletou Nelu Dobiášovou. Ta 
byla obdarována šerpou, korunkou, 
květinami, dalšími cenami a přede-
vším potleskem. Druhou vicemiss se 
stala Magdalena Šichová a jako první 
vicemiss byla dekorována opět Nela 
Dobiášová. A nejlepší na závěr: titu-
lem Miss Polabí se může celý rok pyšnit 
Adéla Siřinková. 

A jak dopadla kategorie starších 
dívek? Miss Press Polabí 2013 se 

stala Aneta Ludvíková a  druhou 
„neofi ciální“ kategorií „Miss TV Star 
Polabí 2013“ potom Nikolett e Foito-
vá, která předvedla při vystoupení 
fi nalistek své umění v judu. Za Miss 
sympatie byla v Divadle Na Kovárně 
vyhlášena slečna Martina Procház-
ková. Všechny dívky byly také obda-
rovány a ošerpovány a zbývalo už 
jen vyhlásit vicemiss a miss. Druhou 
vicemiss pro letošní rok je Barbora 
Formánková, první vicemiss Polabí 
2013 Martina Procházková, které 
tedy k šerpě s nápisem „Miss sympa-
tie“ přibyla i ta s titulem „1. vicemiss 
Polabí 2013“. Nastala chvíle napě-
tí, kdo bude vyhlášen nejkrásnější 
dívkou Polabí. Tato slečna obdržela 
briliantový prsten od zlatnictví RH 
Poděbrady a  poukázku na fotolet 
od Aeroklubu Kolín. Kdo se stal 
tou šťastnou? Monika Moravcová! 
Rodina Moniky z Ostré novou miss 
pyšně objala na pódiu. Ke slečnám 
do popředí přišla i Iveta Hodečková, 
hlavní organizátorka soutěže s ozná-
mením, že kromě věcných dárků, 
dostávají první tři fi nalistky poukaz 
na seskok padákem.

Text: Josef Bubeník

Text: Denisa Čechová | Foto: Jan Strnad

Votvírák láká na 
Müllera, unikátní bazén 
a malou „Stodolní“ 
Milovický Votvírák patří již několik let mezi nejnavštěvo-
vanější festivaly v naší zemi. Jaký bude letošní ročník? Na 
otázky Poděbradských novin odpovídala Martina Jab-
lanovská, produkční, dramaturg a PR manažerka festivalu.

Bude v něčem letošní 
Votvírák rozdílný od těch 
předešlých?
Rádi bychom navázali na předchozí 
úspěšné ročníky, nicméně k určitým 
změnám by mělo na festivalu dojít. 
Neustále se snažíme vylepšovat 
komfort pro návštěvníky, především 
pokud jde o zábavu, služby, přístup-
nost ke všemu, co právě potřebují, ale 
také sortiment jídla a pití. Podnikli 
jsme tímto směrem řadu kroků 
a věřím, že budou letošní hosté spoko-
jení. Mohu prozradit, že tentokrát se 
mohou návštěvníci zchladit i v bazé-
nu, což nabízí jen málo festivalů. 

Můžete uvést největší hvězdy 
nadcházejícího festivalu?
Z  hip-hopové scény sázíme na 
známá jména, mohu jmenovat 
například rappera Rytmuse. Na 
rockové stage jsme zase pyšní na 
Katapult, Iné Kafe, Vypsanou 
Fixu, Arakain i Metalindu. Z těch 
větších jmen jsme rádi za Richar-
da Müllera, navracející se Kryštof, 
slavíka Tomáše Kluse, nebo tradič-

ní účinkující No Name. A kromě 
tuzemských a slovenských špiček 
jsme mimo hlavní podia připravili 
velkou taneční zónu. Troufnu si 
říci, že půjde až o takovou menší 
„Stodolní“, takže na letišti se určitě 
spát nepůjde. 

S jakou návštěvou by byl tým 
Votvíráku letos spokojen?
S návštěvností festivalu jsme byli 
zatím vždy spokojeni, takže pokud 
se bude opakovat ta loňská (cca 
50 000 lidí, pozn. red.) nebo se nám 
ji dokonce podaří zvýšit, budeme 
moc rádi. 

Text: Aleš Kubelka | Foto: krystof.net

›   Jednou z největších hvězd Votví-
ráku 2013 bude kapela Kryštof 

Opravy a prodej jízdních kol 
Na Kopečku 81 (u kostela), tel.: 
325 615 011, www.authorshop.cz.

řádková inzerce

›   Trojlístek nejúspěšnějších dívek (zleva): druhá vicemiss Barbora For-
mánková, vítězka Miss Polabí 2013 Monika Moravcová a první vicemiss 
a současně držitelka titulu „Miss sympatie“ Martina Procházková

Všichni vědí, že Luděk Munzar je 
nejen skvělý herec a recitátor, ale také 
bývalý automobilový závodník a spor-
tovní pilot. Ostatně v mládí měl sen 
stát se vojenským stíhačem, ale nako-
nec dal přednost herectví a vystudoval 
pražskou DAMU. Třiatřicet let byl 
členem pražského Národního diva-
dla, ztvárnil velký počet fi lmových 
rolí, je známý jako dabér i průvodce 
televizních cyklů Paměť stromů nebo 
Zpět k pramenům. Na Poděbradských 
dnech poezie byl poprvé v roce 1994, 
aby zde převzal ocenění Křišťálová 
růže. To už znal město na Labi jako 
svoje boty. „Mám k Poděbradům jiný 
vztah než jen přes poezii. Byl to můj 
druhý domov poté, co se mi nevyda-
řilo první manželství. Pobýval jsem 
tu víc než rok u Pýchových, kteří se 
o mě starali. V pět ráno jsem byl na 
jízdárně, abych odjezdil koně, potom 
do auta a směr Praha na zkoušky, večer 
odehrát a po představení zase zpát-
ky,“ zavzpomínal Munzar a podotkl, 
že i dnes se zde cítí jako doma. Jeho 
cesta k poezii prý byla v podstatě velmi 
jednoduchá. „To se tak přihodí, že si 
básně zamilujete a máte k nim blíz-
ko celý život. Určují člověku pohled 
na svět a životní hodnoty, nastavují 
mantinel, který se jmenuje pokora. 
Jsou pohlazením na lidskou bolístku, 
to vím z vlastní zkušenosti. Když se 
mě někdo ptá, proč mám rád létání, 

odpovídám, že to je právě pro onu 
poetičnost okamžiku, kdy vidíte 
nádhernou krajinu pod sebou,“ vyznal 
se jihočeský rodák, jenž za velké štěstí 
ve svém životě považuje okamžik, kdy 
se mu do cesty postavil básník Fran-
tišek Hrubín a byli mnoho let přátelé. 
„On vždycky říkával: Nemyslím si, že 
lidé moje básničky potřebují, ale přes-
to je budu psát, protože je s nimi život 
o něco hezčí.“ V současnosti osmde-
sátiletý herec spolupracuje s rozhla-
sovým redaktorem a básníkem Fran-
tiškem Novotným. Ten je pro něj 
Jaroslav Seifert 21. století. „Jeho knihy 
jsou beznadějně vyprodané. Používá 
nádhernou češtinu. Nedávno jsme 
spolu připravili profi lové CD s názvem 
Buďme blaženi. Autogramiáda trva-
la tři hodiny a účastnili se jí nejen ti 
starší. Je to důkaz toho, že lidé jdou za 
poezií, která je srozumitelná. Vím, že 
jsou tací, co si nastaví budík a poslou-
chají naše ranní pořady v rozhlase. 
A  když se večer pokouším usnout 
a přijde taková ta příjemná samota, 
kterou člověk má, když jsou všichni 
v pořádku doma – Barunka přijela 
ze zájezdu, manželka Jana i vnučka 
Anička spí – sáhnu po Františkových 
textech a  připomínám si je, čtu si 
v nich. Člověk by měl usínat s pocitem, 
že je na světě pěkně,“ uzavřel Munzar.

Text a foto: Monika Langrová

›   Při letošních PDP Luděk Munzar nejen zasadil svou růži do zámeckého ro-
zária, ale také převzal od starosty Ladislava Langra pamětní medaili města 
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KULTURA VE MĚSTĚ
26. 5. / Ne / 10.30
KOLONÁDNÍ KONCERT
Jazzové a dechové soubory ZUŠ Poděbrady
Kolonáda
2. 6. / Ne / 10.00–18.00
DEN DĚTÍ
Oslava Dne dětí spojená s Veletrhem dalšího vzdělávání aneb Tržištěm 
možností. Pro děti je připravena cesta plná zábavy a překvapení po stanovi-
štích a vernisáž výstavy výtvarné soutěže v rámci projektu OPVK Hozená 
rukavice.
Kolonáda
7.–8. 6. / Pá–So
SLAVNOSTI KRÁLE JIŘÍHO
Tradiční historické slavnosti – průvod městem, šermířské souboje, 
ohňová show, ukázky lidových řemesel, středověká hudba a tanec
9. 6. / Ne / 10.30
KOLONÁDNÍ KONCERT
JH Big Band Hradec Králové
Kolonáda
9. 6. / Ne / 16.00
SMÍŠENÝ PĚVECKÝ SBOR SV. CECÍLIE
Havířský kostelík
Cena vstupenky: 40 Kč
12. 6. / St / 10.00–19.00 
POHLED DO HISTORIE PODĚBRAD 
Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem pořádá 
v rámci Mezinárodního dne archivů výstavu některých originálních 
dokumentů z historie Poděbrad.
Zasedací síň radnice v Poděbradech
Vstup zdarma
14.–16. 6. / Pá–Ne
FINÁLE MISTROVSTVÍ ČR MAŽORETEK
Kolonáda
20. 6. / 19.30 
IVAN HLAS TRIO A SKUPINA KNEZAPLACENÍ
Cena vstupenky: 180 Kč (předprodej), 220 Kč (na místě)
Ostrov
21.–23. 6. / Pá–Ne
EVROPA HRAJE KMOCHA
Mezinárodní soutěžní přehlídka mládežnických orchestrů
Kolonáda

VÍCE INFORMACÍ NA WWW.IPODEBRADY.CZ

DIVADLO NA KOVÁRNĚ
25. 5. / So / 16.00 a 18.00
JEŽIBABY NA MOŘI – PREMIÉRA 
Původní pohádka Václava Charbuského
Veselé vyprávění o napravení tří ježibab a jednoho vodnického synka při 
putování na moři.
Režie: Roman Vlasák
Účinkují: členové DS Jiří a studenti GJP
Cena vstupenky: 60 Kč
Po představení pohár coly nebo vína a od 19.00 country skupina Daltoni

27. 5. / Po / 18.00
ZÁVĚREČNÝ KONCERT ZUŠ A JEJÍCH HOSTŮ
Vstupné dobrovolné

2. 6. / Ne / 19.30
DÁMA S KAMÉLIEMI
Velký romantický tragický příběh 
Alexandra Dumase inspiroval již 
mnohé autory. Slavná Verdiho 
opera La Traviata je toho nejlepším 
příkladem. Příběh kurtizány, která 
poznala pravou lásku, ale kvůli 
pokrytecké morálce společnosti 

30.–31. 5. / Čt–Pá / 19.00
PAŘBA NA TŘETÍ
Komedie / USA / titulky / od 12 let / 100 Kč
Nejdřív ztratili ženicha ve Vegas. Poté se jim povedlo to samé i s bratrem 
nevěsty. A nyní budou léčit zlomené srdce po smrti nejbližšího. Ujetému 
Alanovi zemře otec, a tak se partička rozhodne, že mu vymyje mozek 
pořádnou porcí alkoholu. Jejich snaha se samozřejmě zvrhne… Režie: 
Todd Phillips, hrají: Bradley Cooper, Jamie Chung, Ed Helms

1.–2.6. / So–Ne / 17.00
KRÁLOVSTVÍ LESNÍCH STRÁŽCŮ – 3D
Animovaný / USA / dabing / přístupný 
Příběh věčného boje dobra, jež chrání přírodu, a silami zla, které ji chtějí 
zničit. Když se jednoho dne malá teenagerka náhle probudí v podivném 
tajuplném světě, musí se spolu s partičkou zelených zábavných postaviček 
pokusit zachránit jejich tajný svět… a vlastně i ten náš. Režie: Chris 
Wedge, hrají: Amanda Seyfried, Josh Hutcherson, Beyoncé Knowles

1.–2. 6. / So–Ne / 19.00
IRON MAN 3
Akční / USA / titulky / od 12 let / 129 min.  
Svérázný geniální průmyslník Tony Stark je nucen čelit nepříteli, jehož dosah 
nezná hranic. Když je jeho rukou připraven o vše, čeho si v životě cení, vydá se 
na pouť s cílem nalézt toho, kdo je za jeho utrpení zodpovědný. Režie: Shane 
Black, hrají: Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow, Don Cheadle

3.–4. 6. / Po / 19.00
NO
Drama / Chile, Fr. / titulky / od 12 let / 118 min. 
Píše se rok 1988 a René se vrací ze stáže v USA, kde se učil, jak dobře 
prodat Coca-Colu. V rodném Chile vede kampaň demokratických 
stran proti stárnoucímu despotickému generálovi. Snímek nominovaný 
na Oscara za nejlepší neanglicky mluvený fi lm je lehkým, místy až 
groteskním pohledem na osmdesátá léta. Režie: Pablo Larraín, hrají: Gael 
García Bernal, Alfredo Castro, Antonia Zegers

4.–5. 6. / Út–St / 19.00
PRAVIDLA MLČENÍ
Th riller / USA / titulky / od 12 let / 125 min. 
Jim Grant je právník a osamělý otec, který vychovává dceru na poklidném 
newyorském předměstí. Když ale mladý reportér odhalí jeho skutečnou 
identitu bývalého protiválečného radikála, hledaného v sedmdesátých 
letech pro vraždu, jeho život vezme za své a on se dává na útěk. Režie: 
Robert Redford, hrají: Shia LaBeouf, Robert Redford, Susan Sarandon

6. 6. / Čt / 19.00
ŠIMON A DUBY
Drama / Švédsko, Dánsko, Něm. / titulky / od 12 let / 122 min. 
Výpravný příběh o dvou rodinách, jejich přátelství a společném osudu ve 
švédském Göteborgu ve stínu 2. světové války. Film natočený podle stejnojmen-
ného románu mezinárodně uznávané a oblíbené autorky Marianne Fredriksson. 
Režie: Lisa Ohlin, hrají: Bill Skarsgård, Helen Sjöholm, Jan Josef Liefers

9. 6. / Ne / 19.00
ŠMEJDI
Dokumentární / ČR / od 12 let / 78 min. / Starší 65 let vstup zdarma!
Manipulace, nátlak, ponižování, agrese. Skryté kamery zachytily drsné 
pozadí předváděcích akcí pro seniory. Co se opravdu děje na populárních 
zájezdech s obědem zdarma? Promyšlená manipulace, jejímž cílem 
je donutit bezbranné lidi k nákupu předraženého zboží. Režie: Silvie 
Dymáková, hrají: Roman Vaněk, Ondřej Vetchý

10.–11. 6. / Po–Út / 19.00
STAR TREK: DO TEMNOTY – 3D
Sci-fi  / USA / titulky / od 12 let / 132 min.   
Posádka Enterprise je povolána domů. Náš svět je v krizi a za veškerý 
teror může nezastavitelná síla, která vzešla z vlastních řad fl otily. Kapitán 
Kirk se vydává do válečné zóny, aby polapil člověka, který má sílu zbraně 
hromadného ničení. Režie: J. J. Abrams, hrají: Chris Pine, Zachary Quinto, 
Zoe Saldana

Připravujeme:
12.–13. 6. JEN BŮH ODPOUŠTÍ
Krimi / Fr., Dánsko / titulky / od 12 let / 90 min. 
Režie: Nicolas Winding Refn, hrají: Ryan Gosling, Kristin Scott  Th omas, 
Yayaying

17.–18. 6. TRANS
Krimi / VB / titulky / od 12 let / 101 min.
Režie: Danny Boyle, hrají: James McAvoy, Vincent Cassel, Rosario 
Dawson

19.–20. 6. NEMAJÍ POKOJ SVÉVOLNÍCI
Th riller / Španělsko / titulky / od 12 let / 114 min. 
Režie: Enrique Urbizu, hrají: José Coronado, Rodolfo Sancho, Carlos 
Olalla

21.–22. 6. PODFUKÁŘI
Th riller / USA / titulky / od 12 let 
Režie: Louis Leterrier, hrají: Jesse Eisenberg, Mélanie Laurent, Mark 
Ruff alo

23. 6. MARTIN A VENUŠE
Komedie / ČR / přístupný / 120 min. / 100 Kč
Režie: Jiří Chlumský, hrají: Marek Taclík, Kristýna Boková-Lišková, 
Zuzana Stivínová ml.

24. 6. DIRCH
Životopisný / Dánsko / titulky / přístupný / 109 min. 
Režie: Martin Zandvliet, hrají: Nikolaj Lie Kaas, Lars Brygmann, Malou 
Reymann

25.–26. 6. PO ZÁNIKU ZEMĚ
Sci-fi  / USA / titulky / od 12 let
Režie: M. Night Shyamalan, hrají: Will Smith, Jaden Smith, Isabelle 
Fuhrman

27.–28. 6. SVĚTOVÁ VÁLKA Z – 3D
Sci-fi  / USA, Malta / titulky / od 12 let
Režie: Marc Forster, hrají: Brad Pitt , Mireille Enos, Matt hew Fox

29.–30. 6. HURÁ NA FRANCII
Komedie / Francie / dabing / přístupný / 97 min. / 90 Kč
Režie: Michaël Youn, hrají: José Garcia, Michaël Youn, Claude Perron
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ZÁMECKÝ BIOGRAF 
23.–24. 5. / Čt–Pá / 19.00
HYPNOTIZÉR
Krimi / Švédsko / titulky / od 12 let / 122 min. / 110 Kč 
V rodinném domku je nalezena surovým způsobem zavražděná téměř celá 
rodina a jediným přeživším je patnáctiletý chlapec. Detektivní inspektor 
uprostřed noci povolá známého odborníka na hypnózu, aby chlapce 
zhypnotizoval a zjistil, co se oné noci v domě stalo. Najednou se však věci 
zkomplikují a všichni se ocitnou ve víru nečekaných událostí. Režie: Lasse 
Hallström, hrají: Tobias Zilliacus, Mikael Persbrandt, Lena Olin

25.–26. 5. / So–Ne / 19.00
RYCHLE A ZBĚSILE 6
Akční / USA / titulky / od 12 let / 120 Kč
Agentu Hobbsovi se nedaří dopadnout zločineckou skupinu 
bezohledných námezdních řidičů. Proto vyhledá Dominica Torett a a jeho 
tým rychlých řidičů, kteří jako by se za volantem narodili. Výměnou za 
tuto službu jim budou prominuty veškeré trestné činy. Režie: Justin Lin, 
hrají: Gina Carano, Vin Diesel, Dwayne Johnson

27. 5. / Po / 19.00
FULMAYA, DĚVČÁTKO S TENKÝMA NOHAMA
Dokumentární / ČR / přístupný / 76 min. 
Hlavní postavou nového dokumentu je slovenská muzikantka a herečka Dorota 
Nvotová a její nepálské alter ego Fulmaya. Tato mladá, inteligentní žena se díky 
svému pojetí života stává ztělesněním polarity současného světa. Navzdory své 
pohodlné a poměrně úspěšné existenci v Evropě se vydala na dlouhou pouť až 
do podhůří Himalájí s cílem najít sebe sama. Režie: Vendula Bradáčová

28.–29. 5. / Út–St / 19.00
ROZKOŠ V OBLACÍCH
Komedie / Španělsko / titulky / přístupný / 90 min. / 100 Kč
Děj tohoto fi lmu nás zavede na palubu dopravního letadla. Náhlá 
technická závada kdesi nad Mexickým zálivem totiž nenechá pasažéry 
klidnými. Proto se začnou cestující ve strachu před smrtí svěřovat jeden 
druhému. Divák se začne dovídat velice zvláštní a bizarní příběhy. Režie: 
Pedro Almodóvar, hrají: Blanca Suárez, Cecilia Roth, Antonio de la Torre

Přijďte si do Kluku zahrát na indiány
Čekají na vás úkoly jako cesta kaktusovou stezkou, střílení na bizona, 
házení lasem, výroba indiánské čelenky a tajné mapy z kůže nebo rybolov. 
Indiánský dětský den se uskuteční v sobotu 25. května od 14 hodin na 
fotbalovém hřišti v Kluku.

TIC Poděbrady pořádá 
unikátní výstavu magnetek
V Turistickém informačním centru 
na Jiřího náměstí probíhá výstava 
„Největší sbírka magnetek Scene-
rie“. K vidění je výběr téměř 2 000 
magnetek, které fi rma Scenerie 
za dobu své existence vydala. Pro 
malé i velké návštěvníky je připra-
vena malá soutěž o  magnetky. 
Výstava potrvá do 30. června.

Libičtí zvou na premiéru pohádky Čarovný kámen
Divadelní spolek Vojan Libice nad Cidlinou nastudoval pohádku Čarov-
ný kámen. V příběhu nejde o klasický střet dobra se zlem. „Opět se však 
ukáže, že láska a smířlivost jsou nad všechna kouzla. Na jevišti se objeví 
zbrklý Matěj, líná Kristýnka, tři čarodějnice a rozvážný dědeček. Příběh 
je doplněn rytmickými písničkami,“ uvedl režisér Jaroslav Vondruška. 
Premiéra se uskuteční v neděli 2. června od 15 hodin v libickém kultur-
ním domě. 

POZVÁNKY
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Text: Milan Čejka a Redakce PN | Foto: TIC Poděbrady
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inzerce

i vinou svého podlomeného zdraví ji nemohla naplno prožít, byl nejnověji 
zdramatizován ve Francii.
Divadlo A. Dvořáka Příbram
Autor: René de Ceccatt y 
Režie: Milan Schejbal
Hrají: S. Laurinová, H. Karochová, K. Fixová, P. Duspivová, J. Vojta, 
L. Král, J. Someš, L. Typlt, Č. Gebouský, P. Florián, Š. Knápek
Cena vstupenky: 360 Kč

3. 6. / Po / 19.00
ENSEMBLE MARTINŮ
Tango a jazz klasicky
Koncert v rámci Dvořákova festivalu
Cena vstupenky: 130 Kč

12. 6. / St / 17.00
KOUZLO SLOVA 
Vystoupení literárně dramatického oboru ZUŠ a hostů
Vstupné dobrovolné

18. 6. / Út / 17.00
RADOST V TANCI
Přehlídka tanečního oboru ZUŠ 
Cena vstupenky: 50 Kč
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Zpívání na Labi
1. června 2013 od 14.00 hod

Pěvecký sbor Kvítek při ZŠ 
Václava Havla v  Poděbradech 
spolupracuje již 10 let s německým 
sdružením Elbkinderland 
– Země dětí na Labi. Tento 
dlouholetý projekt podporuje 
ideu evropské sounáležitosti 
dětí a mládeže, kterou v  tomto 
případě spojuje řeka Labe. Malí 

zpěváci a zpěvačky si společně zazpívají nejen na koncertech, ale také 
zažijí spoustu krásných chvil, najdou si nové kamarády, využijí znalosti 
cizích jazyků. Představí kulturu, tradice, písničky a tance dětí, které 
žijí a působí ve sborech podél toku řeky Labe v Čechách i v Německu. 
V letošním roce Pěvecký sbor Kvítek, o. s., ZŠ Václava Havla a Městské 
kulturní centrum Poděbrady, pod záštitou starosty města PhDr. Ladi-
slava Langra, společně organizují setkání v Poděbradech ve dnech 
31. května – 2. června 2013. Kromě místních dětských pěveckých sborů 
Kvítek a Kvíteček se setkání zúčastní taneční soubor Jarošáček z Mělníka, 
děti z Gorch-Fock-Schule a Elbkinder- Grundschule z Hamburku.
Třídenní setkání k 10. výročí založení spolku Elbkinderland – 
Země dětí na Labi v Poděbradech vyvrcholí velkým koncertem 
1. června 2013 od 14.00 hodin na otevřeném pódiu na kolonádě. 
Samozřejmou součástí setkání bude oblíbený německý zpěvák Rolf 
Zuckowski, jehož písničky propojují všechny koncerty Země dětí 
na Labi. Z české strany jej doplní Ondřej Ruml, známý z několika 
muzikálů a třeba soutěže X faktor. 

Abonmá na sezonu 2013-2014
na www.divadlopodebrady.cz
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VYHRAJTE LÍSTKY 
NA VOTVÍRÁK!
Soutěžte s Poděbradskými novinami o 6 vstupenek 
na festival Votvírák. Tradiční otevření letní festivalové 
sezony se koná 14. – 16. června v Milovicích nedaleko 
Poděbrad a v areálu tamního bývalého vojenského 
letiště vystoupí největší české a slovenské hvězdy 
rocku, popu, hip-hopu, punku a dalších žánrů.

Soutěžní otázka: Která slovenská skupina vystoupí na festivalu 
Votvírák?
a) Elán
b) No Name
c) Team

Podmínky soutěže: Do 5. června 2013 nám zasílejte odpovědi na 
soutěžní otázku. A to buď emailem na adresu noviny@ipodebrady.cz 
(do předmětu napište „Votvírák“), nebo na korespondenčním lístku na 
adresu: Poděbradské noviny, Jiřího náměstí 1/I, 290 01, Poděbrady. 
Nezapomeňte přitom uvést své jméno a příjmení a telefonní číslo, na 
korespondenčním lístku potom heslo „Votvírák“. Z došlých správných 
odpovědí vylosujeme 3 výherce, kteří obdrží 3x2 vstupenky na festival 
Votvírák 2013.

Muzeum lázeňství 
nově „na domácí půdě“

Text a foto: Redakce PN

›   Soukromé muzeum historie lázeňství v Poděbradech, které bylo 
původně umístěno ve Vinotéce U Kostela, se nově nachází v příze-
mí Centrálních lázní. Expozice je volně přístupná denně od 7 do 19 
hodin (případně i déle)

Mám Poděbrady rád. 
Strávil jsem tady 
hezký kus života, říká 
Luděk Munzar
Poděbradské noviny přinášejí slibované povídání 
s hercem Luďkem Munzarem, které vzniklo při 
nedávných Poděbradských dnech poezie.

Koncert originálního smyč-
cového souboru Virtuosi 
di basso nadchl diváky 

Miss Polabí 2013: Adéla Siřinková a Monika Moravcová

V úterý 30. dubna prožili členové Společnosti Otakara 
Vondrovice a další příznivci krásné hudby v Divadle Na 
Kovárně večer plný radostné a krásné hudby.

Již 7. ročník soutěže Miss Polabí aneb přehlídka krásných dívek z Poděbrad a okolí zná své vítězky.

Postaral se o to dramaturg abonent-
ního cyklu prof. Jiří Navrátil, který 
pozval do Poděbrad originální 
soubor hlubokých smyčcových 
nástrojů Virtuosi di basso v  čele 
s koncertním mistrem České fi lhar-
monie Františkem Hostem. Devět 
violoncellistů a jeden kontrabasista 
vykouzlilo hudbu, která připomí-
nala zvuk symfonického orchest-
ru. Posluchači nevycházeli z údivu 
a odměňovali milé hosty za každou 
skladbu spontánním potleskem. 
Mne nejvíce uchvátila ta od přítom-
ného Tomáše Illeho – O, tempora. 
Byl to zkrácený, ale velmi zdařilý 

průřez dějinami hudby od středo-
věkého chorálu až po současný jazz.

Diváky potěšilo, že se na koncertním 
podiu opět objevil pan prof. Navrá-
til, který se nedávno musel navždy 
rozloučit se svojí milovanou ženou 
Boženkou. Na začátku měl hodně 
posmutnělé oči a dost jeho přátel mu 
ještě kondolovalo. Myslím, že během 
večera při své milované krásné hudbě 
poněkud ožil. Když soubor zahrál dvě 
části z Blodkovy opery V studni, které 
pro Virtuosi di basso instrumentoval, 
zcela zaplněný sál mu aplaudoval. 
Viděl jsem na jeho tváři záblesk radosti. 
Pane profesore, přejeme Vám, aby Vás 
krásná hudba, které jste zasvětil život, 
dokázala vrátit do života!

V Divadle Na Kovárně se v neděli 
12. května sešlo deset starších a stej-
ný počet mladších fi nalistek soutěže 
krásy a talentu Miss Polabí. V úvodu 
večera moderátor Alexander Hemala 
představil porotu, do které usedla také 
sopranistka a držitelka evropské ceny 
Gustava Mahlera Barbara Slezáková. 
Ta současně před zaplněným sálem 
zazpívala ústřední melodii z  fi lmu 
Misie od hudebního skladatele Ennia 
Morricone.

Princeznovské šaty & judo
A pak už se rozjel samotný program. 
Jeho prvním bodem byl rozhovor se 
soutěžícími. Dvě loňské vítězky mlad-
ší kategorie vyzpovídaly letošní adept-
ky, své možné nástupkyně. Vtipnými 
dotazy je doplnil bravurní průvodce 
večera Hemala. Poté již přišla na řadu 
oblíbená módní přehlídka, při níž obě 
kategorie dívek sebevědomě předved-
ly letní modely dvou vybraných buti-
ků. Ty mladší pak ukázaly talent při 

různorodém tanci a zpěvu. Kulturní 
předěl obstaralo duo Circle Cirkus, 
které nadchlo diváky svými žonglér-
skými i akrobatickými kousky. Po nich 
se ke slovu dostaly opět slečny ze starší 
kategorie. Divadlo zhlédlo další vlnu 
tanců, zpěvu a dokonce i juda! Nako-
nec se všechny soutěžící předvedly 
v pohádkových šatech, což publikum 
ocenilo bouřlivým potleskem.

Missky, vicemissky…
To už nadešla očekávaná chvíle rozhod-
nutí o tom, která z dívek se bude pyšnit 
titulem Miss Polabí nebo vicemiss 
Polabí a Miss sympatie (volené přímo 
diváky.) Jako první porota vyhlásila 
za Miss sympatie 2013 v mladší kate-
gorii osmiletou Nelu Dobiášovou. Ta 
byla obdarována šerpou, korunkou, 
květinami, dalšími cenami a přede-
vším potleskem. Druhou vicemiss se 
stala Magdalena Šichová a jako první 
vicemiss byla dekorována opět Nela 
Dobiášová. A nejlepší na závěr: titu-
lem Miss Polabí se může celý rok pyšnit 
Adéla Siřinková. 

A jak dopadla kategorie starších 
dívek? Miss Press Polabí 2013 se 

stala Aneta Ludvíková a  druhou 
„neofi ciální“ kategorií „Miss TV Star 
Polabí 2013“ potom Nikolett e Foito-
vá, která předvedla při vystoupení 
fi nalistek své umění v judu. Za Miss 
sympatie byla v Divadle Na Kovárně 
vyhlášena slečna Martina Procház-
ková. Všechny dívky byly také obda-
rovány a ošerpovány a zbývalo už 
jen vyhlásit vicemiss a miss. Druhou 
vicemiss pro letošní rok je Barbora 
Formánková, první vicemiss Polabí 
2013 Martina Procházková, které 
tedy k šerpě s nápisem „Miss sympa-
tie“ přibyla i ta s titulem „1. vicemiss 
Polabí 2013“. Nastala chvíle napě-
tí, kdo bude vyhlášen nejkrásnější 
dívkou Polabí. Tato slečna obdržela 
briliantový prsten od zlatnictví RH 
Poděbrady a  poukázku na fotolet 
od Aeroklubu Kolín. Kdo se stal 
tou šťastnou? Monika Moravcová! 
Rodina Moniky z Ostré novou miss 
pyšně objala na pódiu. Ke slečnám 
do popředí přišla i Iveta Hodečková, 
hlavní organizátorka soutěže s ozná-
mením, že kromě věcných dárků, 
dostávají první tři fi nalistky poukaz 
na seskok padákem.

Text: Josef Bubeník

Text: Denisa Čechová | Foto: Jan Strnad

Votvírák láká na 
Müllera, unikátní bazén 
a malou „Stodolní“ 
Milovický Votvírák patří již několik let mezi nejnavštěvo-
vanější festivaly v naší zemi. Jaký bude letošní ročník? Na 
otázky Poděbradských novin odpovídala Martina Jab-
lanovská, produkční, dramaturg a PR manažerka festivalu.

Bude v něčem letošní 
Votvírák rozdílný od těch 
předešlých?
Rádi bychom navázali na předchozí 
úspěšné ročníky, nicméně k určitým 
změnám by mělo na festivalu dojít. 
Neustále se snažíme vylepšovat 
komfort pro návštěvníky, především 
pokud jde o zábavu, služby, přístup-
nost ke všemu, co právě potřebují, ale 
také sortiment jídla a pití. Podnikli 
jsme tímto směrem řadu kroků 
a věřím, že budou letošní hosté spoko-
jení. Mohu prozradit, že tentokrát se 
mohou návštěvníci zchladit i v bazé-
nu, což nabízí jen málo festivalů. 

Můžete uvést největší hvězdy 
nadcházejícího festivalu?
Z  hip-hopové scény sázíme na 
známá jména, mohu jmenovat 
například rappera Rytmuse. Na 
rockové stage jsme zase pyšní na 
Katapult, Iné Kafe, Vypsanou 
Fixu, Arakain i Metalindu. Z těch 
větších jmen jsme rádi za Richar-
da Müllera, navracející se Kryštof, 
slavíka Tomáše Kluse, nebo tradič-

ní účinkující No Name. A kromě 
tuzemských a slovenských špiček 
jsme mimo hlavní podia připravili 
velkou taneční zónu. Troufnu si 
říci, že půjde až o takovou menší 
„Stodolní“, takže na letišti se určitě 
spát nepůjde. 

S jakou návštěvou by byl tým 
Votvíráku letos spokojen?
S návštěvností festivalu jsme byli 
zatím vždy spokojeni, takže pokud 
se bude opakovat ta loňská (cca 
50 000 lidí, pozn. red.) nebo se nám 
ji dokonce podaří zvýšit, budeme 
moc rádi. 

Text: Aleš Kubelka | Foto: krystof.net

›   Jednou z největších hvězd Votví-
ráku 2013 bude kapela Kryštof 

Opravy a prodej jízdních kol 
Na Kopečku 81 (u kostela), tel.: 
325 615 011, www.authorshop.cz.

řádková inzerce

›   Trojlístek nejúspěšnějších dívek (zleva): druhá vicemiss Barbora For-
mánková, vítězka Miss Polabí 2013 Monika Moravcová a první vicemiss 
a současně držitelka titulu „Miss sympatie“ Martina Procházková

Všichni vědí, že Luděk Munzar je 
nejen skvělý herec a recitátor, ale také 
bývalý automobilový závodník a spor-
tovní pilot. Ostatně v mládí měl sen 
stát se vojenským stíhačem, ale nako-
nec dal přednost herectví a vystudoval 
pražskou DAMU. Třiatřicet let byl 
členem pražského Národního diva-
dla, ztvárnil velký počet fi lmových 
rolí, je známý jako dabér i průvodce 
televizních cyklů Paměť stromů nebo 
Zpět k pramenům. Na Poděbradských 
dnech poezie byl poprvé v roce 1994, 
aby zde převzal ocenění Křišťálová 
růže. To už znal město na Labi jako 
svoje boty. „Mám k Poděbradům jiný 
vztah než jen přes poezii. Byl to můj 
druhý domov poté, co se mi nevyda-
řilo první manželství. Pobýval jsem 
tu víc než rok u Pýchových, kteří se 
o mě starali. V pět ráno jsem byl na 
jízdárně, abych odjezdil koně, potom 
do auta a směr Praha na zkoušky, večer 
odehrát a po představení zase zpát-
ky,“ zavzpomínal Munzar a podotkl, 
že i dnes se zde cítí jako doma. Jeho 
cesta k poezii prý byla v podstatě velmi 
jednoduchá. „To se tak přihodí, že si 
básně zamilujete a máte k nim blíz-
ko celý život. Určují člověku pohled 
na svět a životní hodnoty, nastavují 
mantinel, který se jmenuje pokora. 
Jsou pohlazením na lidskou bolístku, 
to vím z vlastní zkušenosti. Když se 
mě někdo ptá, proč mám rád létání, 

odpovídám, že to je právě pro onu 
poetičnost okamžiku, kdy vidíte 
nádhernou krajinu pod sebou,“ vyznal 
se jihočeský rodák, jenž za velké štěstí 
ve svém životě považuje okamžik, kdy 
se mu do cesty postavil básník Fran-
tišek Hrubín a byli mnoho let přátelé. 
„On vždycky říkával: Nemyslím si, že 
lidé moje básničky potřebují, ale přes-
to je budu psát, protože je s nimi život 
o něco hezčí.“ V současnosti osmde-
sátiletý herec spolupracuje s rozhla-
sovým redaktorem a básníkem Fran-
tiškem Novotným. Ten je pro něj 
Jaroslav Seifert 21. století. „Jeho knihy 
jsou beznadějně vyprodané. Používá 
nádhernou češtinu. Nedávno jsme 
spolu připravili profi lové CD s názvem 
Buďme blaženi. Autogramiáda trva-
la tři hodiny a účastnili se jí nejen ti 
starší. Je to důkaz toho, že lidé jdou za 
poezií, která je srozumitelná. Vím, že 
jsou tací, co si nastaví budík a poslou-
chají naše ranní pořady v rozhlase. 
A  když se večer pokouším usnout 
a přijde taková ta příjemná samota, 
kterou člověk má, když jsou všichni 
v pořádku doma – Barunka přijela 
ze zájezdu, manželka Jana i vnučka 
Anička spí – sáhnu po Františkových 
textech a  připomínám si je, čtu si 
v nich. Člověk by měl usínat s pocitem, 
že je na světě pěkně,“ uzavřel Munzar.

Text a foto: Monika Langrová

›   Při letošních PDP Luděk Munzar nejen zasadil svou růži do zámeckého ro-
zária, ale také převzal od starosty Ladislava Langra pamětní medaili města 
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Kultura / Akce

KULTURA VE MĚSTĚ
26. 5. / Ne / 10.30
KOLONÁDNÍ KONCERT
Jazzové a dechové soubory ZUŠ Poděbrady
Kolonáda
2. 6. / Ne / 10.00–18.00
DEN DĚTÍ
Oslava Dne dětí spojená s Veletrhem dalšího vzdělávání aneb Tržištěm 
možností. Pro děti je připravena cesta plná zábavy a překvapení po stanovi-
štích a vernisáž výstavy výtvarné soutěže v rámci projektu OPVK Hozená 
rukavice.
Kolonáda
7.–8. 6. / Pá–So
SLAVNOSTI KRÁLE JIŘÍHO
Tradiční historické slavnosti – průvod městem, šermířské souboje, 
ohňová show, ukázky lidových řemesel, středověká hudba a tanec
9. 6. / Ne / 10.30
KOLONÁDNÍ KONCERT
JH Big Band Hradec Králové
Kolonáda
9. 6. / Ne / 16.00
SMÍŠENÝ PĚVECKÝ SBOR SV. CECÍLIE
Havířský kostelík
Cena vstupenky: 40 Kč
12. 6. / St / 10.00–19.00 
POHLED DO HISTORIE PODĚBRAD 
Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem pořádá 
v rámci Mezinárodního dne archivů výstavu některých originálních 
dokumentů z historie Poděbrad.
Zasedací síň radnice v Poděbradech
Vstup zdarma
14.–16. 6. / Pá–Ne
FINÁLE MISTROVSTVÍ ČR MAŽORETEK
Kolonáda
20. 6. / 19.30 
IVAN HLAS TRIO A SKUPINA KNEZAPLACENÍ
Cena vstupenky: 180 Kč (předprodej), 220 Kč (na místě)
Ostrov
21.–23. 6. / Pá–Ne
EVROPA HRAJE KMOCHA
Mezinárodní soutěžní přehlídka mládežnických orchestrů
Kolonáda
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DIVADLO NA KOVÁRNĚ
25. 5. / So / 16.00 a 18.00
JEŽIBABY NA MOŘI – PREMIÉRA 
Původní pohádka Václava Charbuského
Veselé vyprávění o napravení tří ježibab a jednoho vodnického synka při 
putování na moři.
Režie: Roman Vlasák
Účinkují: členové DS Jiří a studenti GJP
Cena vstupenky: 60 Kč
Po představení pohár coly nebo vína a od 19.00 country skupina Daltoni

27. 5. / Po / 18.00
ZÁVĚREČNÝ KONCERT ZUŠ A JEJÍCH HOSTŮ
Vstupné dobrovolné

2. 6. / Ne / 19.30
DÁMA S KAMÉLIEMI
Velký romantický tragický příběh 
Alexandra Dumase inspiroval již 
mnohé autory. Slavná Verdiho 
opera La Traviata je toho nejlepším 
příkladem. Příběh kurtizány, která 
poznala pravou lásku, ale kvůli 
pokrytecké morálce společnosti 

30.–31. 5. / Čt–Pá / 19.00
PAŘBA NA TŘETÍ
Komedie / USA / titulky / od 12 let / 100 Kč
Nejdřív ztratili ženicha ve Vegas. Poté se jim povedlo to samé i s bratrem 
nevěsty. A nyní budou léčit zlomené srdce po smrti nejbližšího. Ujetému 
Alanovi zemře otec, a tak se partička rozhodne, že mu vymyje mozek 
pořádnou porcí alkoholu. Jejich snaha se samozřejmě zvrhne… Režie: 
Todd Phillips, hrají: Bradley Cooper, Jamie Chung, Ed Helms

1.–2.6. / So–Ne / 17.00
KRÁLOVSTVÍ LESNÍCH STRÁŽCŮ – 3D
Animovaný / USA / dabing / přístupný 
Příběh věčného boje dobra, jež chrání přírodu, a silami zla, které ji chtějí 
zničit. Když se jednoho dne malá teenagerka náhle probudí v podivném 
tajuplném světě, musí se spolu s partičkou zelených zábavných postaviček 
pokusit zachránit jejich tajný svět… a vlastně i ten náš. Režie: Chris 
Wedge, hrají: Amanda Seyfried, Josh Hutcherson, Beyoncé Knowles

1.–2. 6. / So–Ne / 19.00
IRON MAN 3
Akční / USA / titulky / od 12 let / 129 min.  
Svérázný geniální průmyslník Tony Stark je nucen čelit nepříteli, jehož dosah 
nezná hranic. Když je jeho rukou připraven o vše, čeho si v životě cení, vydá se 
na pouť s cílem nalézt toho, kdo je za jeho utrpení zodpovědný. Režie: Shane 
Black, hrají: Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow, Don Cheadle

3.–4. 6. / Po / 19.00
NO
Drama / Chile, Fr. / titulky / od 12 let / 118 min. 
Píše se rok 1988 a René se vrací ze stáže v USA, kde se učil, jak dobře 
prodat Coca-Colu. V rodném Chile vede kampaň demokratických 
stran proti stárnoucímu despotickému generálovi. Snímek nominovaný 
na Oscara za nejlepší neanglicky mluvený fi lm je lehkým, místy až 
groteskním pohledem na osmdesátá léta. Režie: Pablo Larraín, hrají: Gael 
García Bernal, Alfredo Castro, Antonia Zegers

4.–5. 6. / Út–St / 19.00
PRAVIDLA MLČENÍ
Th riller / USA / titulky / od 12 let / 125 min. 
Jim Grant je právník a osamělý otec, který vychovává dceru na poklidném 
newyorském předměstí. Když ale mladý reportér odhalí jeho skutečnou 
identitu bývalého protiválečného radikála, hledaného v sedmdesátých 
letech pro vraždu, jeho život vezme za své a on se dává na útěk. Režie: 
Robert Redford, hrají: Shia LaBeouf, Robert Redford, Susan Sarandon

6. 6. / Čt / 19.00
ŠIMON A DUBY
Drama / Švédsko, Dánsko, Něm. / titulky / od 12 let / 122 min. 
Výpravný příběh o dvou rodinách, jejich přátelství a společném osudu ve 
švédském Göteborgu ve stínu 2. světové války. Film natočený podle stejnojmen-
ného románu mezinárodně uznávané a oblíbené autorky Marianne Fredriksson. 
Režie: Lisa Ohlin, hrají: Bill Skarsgård, Helen Sjöholm, Jan Josef Liefers

9. 6. / Ne / 19.00
ŠMEJDI
Dokumentární / ČR / od 12 let / 78 min. / Starší 65 let vstup zdarma!
Manipulace, nátlak, ponižování, agrese. Skryté kamery zachytily drsné 
pozadí předváděcích akcí pro seniory. Co se opravdu děje na populárních 
zájezdech s obědem zdarma? Promyšlená manipulace, jejímž cílem 
je donutit bezbranné lidi k nákupu předraženého zboží. Režie: Silvie 
Dymáková, hrají: Roman Vaněk, Ondřej Vetchý

10.–11. 6. / Po–Út / 19.00
STAR TREK: DO TEMNOTY – 3D
Sci-fi  / USA / titulky / od 12 let / 132 min.   
Posádka Enterprise je povolána domů. Náš svět je v krizi a za veškerý 
teror může nezastavitelná síla, která vzešla z vlastních řad fl otily. Kapitán 
Kirk se vydává do válečné zóny, aby polapil člověka, který má sílu zbraně 
hromadného ničení. Režie: J. J. Abrams, hrají: Chris Pine, Zachary Quinto, 
Zoe Saldana

Připravujeme:
12.–13. 6. JEN BŮH ODPOUŠTÍ
Krimi / Fr., Dánsko / titulky / od 12 let / 90 min. 
Režie: Nicolas Winding Refn, hrají: Ryan Gosling, Kristin Scott  Th omas, 
Yayaying

17.–18. 6. TRANS
Krimi / VB / titulky / od 12 let / 101 min.
Režie: Danny Boyle, hrají: James McAvoy, Vincent Cassel, Rosario 
Dawson

19.–20. 6. NEMAJÍ POKOJ SVÉVOLNÍCI
Th riller / Španělsko / titulky / od 12 let / 114 min. 
Režie: Enrique Urbizu, hrají: José Coronado, Rodolfo Sancho, Carlos 
Olalla

21.–22. 6. PODFUKÁŘI
Th riller / USA / titulky / od 12 let 
Režie: Louis Leterrier, hrají: Jesse Eisenberg, Mélanie Laurent, Mark 
Ruff alo

23. 6. MARTIN A VENUŠE
Komedie / ČR / přístupný / 120 min. / 100 Kč
Režie: Jiří Chlumský, hrají: Marek Taclík, Kristýna Boková-Lišková, 
Zuzana Stivínová ml.

24. 6. DIRCH
Životopisný / Dánsko / titulky / přístupný / 109 min. 
Režie: Martin Zandvliet, hrají: Nikolaj Lie Kaas, Lars Brygmann, Malou 
Reymann

25.–26. 6. PO ZÁNIKU ZEMĚ
Sci-fi  / USA / titulky / od 12 let
Režie: M. Night Shyamalan, hrají: Will Smith, Jaden Smith, Isabelle 
Fuhrman

27.–28. 6. SVĚTOVÁ VÁLKA Z – 3D
Sci-fi  / USA, Malta / titulky / od 12 let
Režie: Marc Forster, hrají: Brad Pitt , Mireille Enos, Matt hew Fox

29.–30. 6. HURÁ NA FRANCII
Komedie / Francie / dabing / přístupný / 97 min. / 90 Kč
Režie: Michaël Youn, hrají: José Garcia, Michaël Youn, Claude Perron
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ZÁMECKÝ BIOGRAF 
23.–24. 5. / Čt–Pá / 19.00
HYPNOTIZÉR
Krimi / Švédsko / titulky / od 12 let / 122 min. / 110 Kč 
V rodinném domku je nalezena surovým způsobem zavražděná téměř celá 
rodina a jediným přeživším je patnáctiletý chlapec. Detektivní inspektor 
uprostřed noci povolá známého odborníka na hypnózu, aby chlapce 
zhypnotizoval a zjistil, co se oné noci v domě stalo. Najednou se však věci 
zkomplikují a všichni se ocitnou ve víru nečekaných událostí. Režie: Lasse 
Hallström, hrají: Tobias Zilliacus, Mikael Persbrandt, Lena Olin

25.–26. 5. / So–Ne / 19.00
RYCHLE A ZBĚSILE 6
Akční / USA / titulky / od 12 let / 120 Kč
Agentu Hobbsovi se nedaří dopadnout zločineckou skupinu 
bezohledných námezdních řidičů. Proto vyhledá Dominica Torett a a jeho 
tým rychlých řidičů, kteří jako by se za volantem narodili. Výměnou za 
tuto službu jim budou prominuty veškeré trestné činy. Režie: Justin Lin, 
hrají: Gina Carano, Vin Diesel, Dwayne Johnson

27. 5. / Po / 19.00
FULMAYA, DĚVČÁTKO S TENKÝMA NOHAMA
Dokumentární / ČR / přístupný / 76 min. 
Hlavní postavou nového dokumentu je slovenská muzikantka a herečka Dorota 
Nvotová a její nepálské alter ego Fulmaya. Tato mladá, inteligentní žena se díky 
svému pojetí života stává ztělesněním polarity současného světa. Navzdory své 
pohodlné a poměrně úspěšné existenci v Evropě se vydala na dlouhou pouť až 
do podhůří Himalájí s cílem najít sebe sama. Režie: Vendula Bradáčová

28.–29. 5. / Út–St / 19.00
ROZKOŠ V OBLACÍCH
Komedie / Španělsko / titulky / přístupný / 90 min. / 100 Kč
Děj tohoto fi lmu nás zavede na palubu dopravního letadla. Náhlá 
technická závada kdesi nad Mexickým zálivem totiž nenechá pasažéry 
klidnými. Proto se začnou cestující ve strachu před smrtí svěřovat jeden 
druhému. Divák se začne dovídat velice zvláštní a bizarní příběhy. Režie: 
Pedro Almodóvar, hrají: Blanca Suárez, Cecilia Roth, Antonio de la Torre

Přijďte si do Kluku zahrát na indiány
Čekají na vás úkoly jako cesta kaktusovou stezkou, střílení na bizona, 
házení lasem, výroba indiánské čelenky a tajné mapy z kůže nebo rybolov. 
Indiánský dětský den se uskuteční v sobotu 25. května od 14 hodin na 
fotbalovém hřišti v Kluku.

TIC Poděbrady pořádá 
unikátní výstavu magnetek
V Turistickém informačním centru 
na Jiřího náměstí probíhá výstava 
„Největší sbírka magnetek Scene-
rie“. K vidění je výběr téměř 2 000 
magnetek, které fi rma Scenerie 
za dobu své existence vydala. Pro 
malé i velké návštěvníky je připra-
vena malá soutěž o  magnetky. 
Výstava potrvá do 30. června.

Libičtí zvou na premiéru pohádky Čarovný kámen
Divadelní spolek Vojan Libice nad Cidlinou nastudoval pohádku Čarov-
ný kámen. V příběhu nejde o klasický střet dobra se zlem. „Opět se však 
ukáže, že láska a smířlivost jsou nad všechna kouzla. Na jevišti se objeví 
zbrklý Matěj, líná Kristýnka, tři čarodějnice a rozvážný dědeček. Příběh 
je doplněn rytmickými písničkami,“ uvedl režisér Jaroslav Vondruška. 
Premiéra se uskuteční v neděli 2. června od 15 hodin v libickém kultur-
ním domě. 

POZVÁNKY

VÍCE INFORMACÍ NA WWW.KINOPODEBRADY.CZ

Text: Milan Čejka a Redakce PN | Foto: TIC Poděbrady

VÍCE INFORMACÍ NA WWW.IPODEBRADY.CZ

inzerce

i vinou svého podlomeného zdraví ji nemohla naplno prožít, byl nejnověji 
zdramatizován ve Francii.
Divadlo A. Dvořáka Příbram
Autor: René de Ceccatt y 
Režie: Milan Schejbal
Hrají: S. Laurinová, H. Karochová, K. Fixová, P. Duspivová, J. Vojta, 
L. Král, J. Someš, L. Typlt, Č. Gebouský, P. Florián, Š. Knápek
Cena vstupenky: 360 Kč

3. 6. / Po / 19.00
ENSEMBLE MARTINŮ
Tango a jazz klasicky
Koncert v rámci Dvořákova festivalu
Cena vstupenky: 130 Kč

12. 6. / St / 17.00
KOUZLO SLOVA 
Vystoupení literárně dramatického oboru ZUŠ a hostů
Vstupné dobrovolné

18. 6. / Út / 17.00
RADOST V TANCI
Přehlídka tanečního oboru ZUŠ 
Cena vstupenky: 50 Kč

VÍCE INFORMACÍ NA WWW.DIVADLOPODEBRADY.CZVÍCE INFORMACÍ NA WWW.DIVADLOPODEBRADY.CZ

Zpívání na Labi
1. června 2013 od 14.00 hod

Pěvecký sbor Kvítek při ZŠ 
Václava Havla v  Poděbradech 
spolupracuje již 10 let s německým 
sdružením Elbkinderland 
– Země dětí na Labi. Tento 
dlouholetý projekt podporuje 
ideu evropské sounáležitosti 
dětí a mládeže, kterou v  tomto 
případě spojuje řeka Labe. Malí 

zpěváci a zpěvačky si společně zazpívají nejen na koncertech, ale také 
zažijí spoustu krásných chvil, najdou si nové kamarády, využijí znalosti 
cizích jazyků. Představí kulturu, tradice, písničky a tance dětí, které 
žijí a působí ve sborech podél toku řeky Labe v Čechách i v Německu. 
V letošním roce Pěvecký sbor Kvítek, o. s., ZŠ Václava Havla a Městské 
kulturní centrum Poděbrady, pod záštitou starosty města PhDr. Ladi-
slava Langra, společně organizují setkání v Poděbradech ve dnech 
31. května – 2. června 2013. Kromě místních dětských pěveckých sborů 
Kvítek a Kvíteček se setkání zúčastní taneční soubor Jarošáček z Mělníka, 
děti z Gorch-Fock-Schule a Elbkinder- Grundschule z Hamburku.
Třídenní setkání k 10. výročí založení spolku Elbkinderland – 
Země dětí na Labi v Poděbradech vyvrcholí velkým koncertem 
1. června 2013 od 14.00 hodin na otevřeném pódiu na kolonádě. 
Samozřejmou součástí setkání bude oblíbený německý zpěvák Rolf 
Zuckowski, jehož písničky propojují všechny koncerty Země dětí 
na Labi. Z české strany jej doplní Ondřej Ruml, známý z několika 
muzikálů a třeba soutěže X faktor. 

Abonmá na sezonu 2013-2014
na www.divadlopodebrady.cz
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Sport

Od začátku listopadu do konce března 
trénovaly poděbradské krasobruslařky 
také v Kolíně. Tamní led hostí pouze 
hokejový klub, a tak i vedení zimního 
stadionu uvítalo osvěžující přítomnost 
krasobruslařek. Výkony našich spor-
tovkyň přilákaly zájemce o bruslení. 
Výuky se účastnily děti ze širokého 
okolí.

I  když se trénink na kolínském 
ledě konal pouze jednou týdně, 
doplnil přípravu krasobruslařek 
tak, že mohly startovat v soutěžích 
(Mladoboleslavský pohár, Nymburská 
stuha, Ještědská brusle) a úspěšně 
reprezentovat naše město. Nyní po 
ukončení hlavní hokejové sezony 
krasobruslařky trénují opět dvakrát 
týdně v Nymburce.

Krasobruslařský klub děkuje městu 
Poděbrady za finanční podporu 
těchto tréninků a rodičům bruslařek 

za pochopení a  trpělivost. Všichni 
doufají, že příští sezona se uskuteční 
na vysněném domácím ledě.

Poděbradsko-zlínská posádka Jiří 
Vantuch – Petr Motz (na snímku) 

odstartovala svoji závodní sezonu 
s vozem Honda Civic VTi při Rallye 
Šumava Klatovy. Ačkoli to byla pro 
posádku Rallyesportu Poděbrady 
premiéra v  seriálu mezinárodního 
mistrovství ČR, v cíli na ni čekalo 
příjemné překvapení v podobě 2. místa 
ve třídě 9. 

„Na Šumavu jsme odjížděli 
především s cílem dojet do cíle. Ale 
samozřejmě jsme se chtěli poprat 
o umístění na bedně. Závod jsem si 
moc užil, i když byla celá soutěž pěkně 

zablácená. Rychlostní zkoušky byly 
pěkné a kromě RZ 2/5 mi dobře sedly. 
Jsem moc rád za tak parádní výsledek 
při naší premiéře a také, že mé koleno 
vydrželo tu zátěž,“ řekl Vantuch.

Detailnější informace o poděbradském 
pilotu rallye Jiřím Vantuchovi naleznete 
v některém z dalších vydání PN.

Pokud jde o  celkové údaje, tak 
v zimním období jsme z plánovaných 
10 celostátních turnajů uskutečnili 
celkem 9 (zrušen byl pouze CT 
dorostenek). Těchto devíti turnajů se 
zúčastnilo celkem 138 tenistů z celé 
republiky, z  čehož bylo 87  hráčů 
a  51  hráček. Nutno konstatovat 
velmi malý zájem domácích hráčů, 
protože těchto turnajů se zúčastnilo 
pouze 12 hráčů a 5 hráček TJ LTC 
Poděbrady. Zisk činil částku převyšu-
jící  28 000 Kč.

Z uvedených turnajů byly 2 kate-
gorie B – a to CT žen (účast 21 žen, 
kategorie turnaje  8) a CT mužů (účast 
18 mužů, kategorie turnaje 9).

A  nyní již k  úspěchům našich 
hráčů na domácích zimních halových 
turnajích:

CT C mladší žákyně: účast 
11 hráček, kategorie turnaje 4.

Velice úspěšná byla Daniela 
Vocásková, když ve dvouhře zvítězila 
ve finále nad Jungwirtovou  4:6, 6:3. 
12:10, přičemž za stavu 7:10 v super tie-
-breaku odvracela 3 mečboly. Daniela 
prokázala obrovskou bojovnost.

Ve čtyřhře už takové štěstí neměla, 
když se spoluhráčkou Roháčovou ve 
finále prohrály po velikém boji s dvojicí 

Jungwirtová, Navrátilová  0:6, 7:6 (5), 
8:10.

  CT C starší žákyně: účast 
19 hráček, kategorie turnaje 4. 

Na tomto turnaji prokázala svoje 
kvality Anna Štroblová, když ve 
dvouhře v  semifinále prohrála 
těsně o 2 míče až v super tie-breaku 
s Matochovou 6:4, 3:6, 8:10.

Naopak ve čtyřhře s partnerkou 
Procházkovou ve finále zvítězily nad 
dvojicí Pečenková, Dunajčáková  5:7, 
6:4, 10:7 po dramatickém souboji 
rovněž až v super tie-breaku.

CT B mužů: účast 18 hráčů, kate-
gorie turnaje 9.

Nejúspěšnějším hráčem na tomto 
velice kvalitně obsazeném turnaji 
(startovalo 5 hráčů do 50. místa 
v ČR) byl domácí odchovanec Tomáš 
Kalužík,  když ve dvouhře prohrál až 
ve finále s Lukášem Maršounem (23. 
hráč v ČR)  5:7, 2:6.

Další úspěch slavili i Martin Votík, 
který prohrál v boji o postup do semi-

finále právě s T. Kalužíkem 4:6, 3:6 
a Vít Vrbenský, který prohrál rovněž 
o postup do semifinále s Poláčkem 
(28. hráč v ČR) 6:2, 4:6, 5:7. Je to pro 
něj bezesporu velký úspěch, protože 
po prodělané nemoci se vrátil na 
tenisové dvorce ve výborné formě.

Vynikajícího úspěchu dosáhl 
ve čtyřhře Martin Votík, když se 
spoluhráčem Čepkem z Nymburka 
zvítězili ve finále nad dvojicí Noha, 
Vojtěchovský 6:2, 6:4.

Ostatních turnajů se domácí 
hráči buď neúčastnili, nebo prohráli 
v prvních kolech. 

Úspěšná 4. zimní halová sezona 
skončila složením přetlakové haly 
v sobotu 13. 4. 2013, abychom ji zase 
postavili 12. 10. 2013 do další, v pořadí 
již 5. zimní halové sezony.

Přejeme domácím hráčům hodně 
vítězných „fiftýnů“ i v začínající letní 
sezoně při mistrovských utkáních 
i při krajských přeborech a  letních 
turnajích.

Nominace proběhla před časem v Ústí nad Orlicí. 
Všichni naši hráči obsadili oceněná místa. V kate-
gorii dívek 10–12 let získala Sára Hušnerová pěkné 
čtvrté místo. V kategorii chlapců do 9 let obsadil 
Ondra Král páté místo. V kategorii dívek do 9 let 
vybojovala Rozárka Znamínková páté místo 
a stejnou kategorii jednoznačně vyhrála Natálka 
Urbánková. Stala se tak mistryní ČR v bowlingu 
dívek v kategorii děvčat do devíti let. Všichni oceně-
ní si zaslouží pochvalu a velké poděkovaní patří 
i jejich oblíbenému trenérovi panu Pavlu Pitauerovi.

Poděbradské sportovní dny
25. – 26. května

Jezero Poděbrady
Běh krále Jiřího na 10 km, závody 
dračích lodí, XXII. ročník 
poděbradského triatlonu.
 
Přijďte povzbudit sportovce! 

Po Nymburku se druhým azylovým ledem poděbradských krasobruslařek stal zimní 
stadion v Kolíně.

Kromě Václava Dunovského mají Poděbrady dalšího 
jezdce v závodech rallye.

V krátkosti bych si dovolil zhodnotit úspěšnou zimní halovou sezonu tenisového 
klubu TJ LTC Poděbrady z pohledu účasti a výsledků domácích hráčů.

V neděli 28. dubna 2013 vyrazila 
skupinka dětí z poděbradské 
bowlingové školičky (na snímku) 
okusit prostředí republikového 
šampionátu v bowlingu do 
Chomutova. 

Poděbradské krasobruslařky okouzlily Kolín

Vantuchovi premiéra vyšla

Jaká byla čtvrtá halová sezona v LTC Poděbrady?

Mistrovství ČR v bowlingu

Text: Dagmar Mikolandová
Foto: Eva Březnová

Text: Zuzana Eliášová, Aleš Kubelka
Foto: archiv

Text: Václav Zítko
Ilustrační foto: archiv

Text a foto: Michaela Znamínková

Tento rok se vyhlášená soutěž 
Poděbradská brána zařadila do 
Bohemia Aerobic Tour. Ta zakotvila 
tentokrát v Nymburce a pořádal ji 
oddíl aerobiku T. J. Sokol Poděbrady.

Na soutěž v pódiových skladbách, 
která se do loňského roku jmeno-
vala Poděbradská brána, přijelo 
1503 závodníků a 131 týmů z celé 
republiky.

Od rána do večera se na ploše 
vystřídalo několik věkových skupin, 
od čtyřletých až po dospělé ženy, 
cvičících v  několika kategoriích 
podle druhu a náročnosti – step, 
aerobik team show, fitness team, 
zumba, pon pon´s, komerční 
aerobik. 

Náš oddíl soutěž v rámci Tour nejen 
pořádal, ale samozřejmě jsme i zde měli 
svá želízka v ohni. Šest skladeb našeho 
oddílu si přivezlo 5 zlatých a 1 stříbr-
nou medaili.  Dopoledne zvítězila naše 

děvčata se skladbou China Town ve 
velké konkurenci. Chvíli po nich se 
povedl stejný úspěch i jejich mladším 
kolegyním se skladbou Na pláži. 

Odpoledne pak získal další zlato 
Cheerleaders Falcon Team jako jediný 
zástupce kategorie Pon Poń s. Mladší 
dívky stanuly se skladbou Neon 

Zumba také na nejvyšším stupínku. 
Na závěr soutěže až kolem páté 

odpolední přišla na řadu naše 
Kovbojská škola a byla z toho opět 
zlatá medaile. 

Snažíme se pro děti, trenéry a rodi-
če vytvořit vždy pěkný sportovní 
zážitek. Je jasné, že zvítězit nemůže 
vždy každý, ale od nás si úplně každý 
závodník odveze nějakou památku 
– letos náramek s  logem soutěže 
a pohlednici.

Hradecká „zlatíčka“
Páté kolo soutěže Bohemia Aerobic 
Tour zamířilo tentokrát do Hradce 
Králové. Náš oddíl vyslal všech šest 
soutěžních skladeb, tj. 78 závod-
nic. Dařilo se nám opět na výbornou.

Skladba Na pláži nám tentokráte 
přinesla bronz. Starší dívky opět při 
skladbě China Town nezaváhaly 
a  svým soupeřkám nedaly šanci. 
Potvrdily tak svou neporazitelnost 
a vybojovaly zlaté medaile. 

Cheerleaders Falcon Team měl 
tentokráte slušnou konkurenci 
v hradeckých oddílech, přesto nenašel 
přemožitelky. Mladší „zumbistky“ 
se skladbou Neon Zumba  získaly 
opět 1. místo a jejich starší kolegyně 
z  Falcon Zumba 2013 stanuly na 
výborném 2.místě. Děvčata porazila 
své největší soupeřky a dokázala pora-
zit i „zumbistky“ z věkové kategorie 

nad 35 let. Až v odpoledních hodinách 
došla řada na komerční aerobik a na 
naši Kovbojskou školu. Tato skladba 
je také letos neporazitelná.  Naše 
nejmladší závodnice si tak přivezly 
již šesté zlaté medaile v řadě. Toto byl 
poslední závod Tour a my můžeme 
hrdě prohlásit, že všechny naše týmy 
postoupily do červnového finále, které 
se koná opět v Hradci Králové.

Poděbradské mažoretky se na západě Čech rozhodně 
neztratily. 

Klára Doležalová vybojovala v kategorii senior vítězství 
(sólo pochodové) a 2. místo (sólo s rekvizitou). 

Mladší juniorka Daniela Průšová byla bronzová (sólo 
s rekvizitou) a ve stejné kategorii i soutěži skončila Tereza 
Krejčíková na 6. místě.

Kristýna Beranová dosáhla v kategorii starších juniorek 
(sólo s rekvizitou) na 5. pozici.

Duo Klára Doležalová a Iva Semerádová bralo 2. místo 
v pochodovém duu a 4. místo v duu s rekvizitou.

Všechny mažoretky postupují na mistrovství České 
republiky. 

Gratulujeme a přejeme hodně štěstí. 

Dívky z oddílu poděbradského aerobiku sbírají i nadále 
cenné kovy po celé republice.

Ve dnech 27. a 28. dubna se konalo v Klatovech 
mistrovství Čech v sólech a duech mažoretek.

Poděbradský aerobik „rýžoval“ zlato na Labi

Mažoretky se blýskly v Klatovech

Text: Monika Sobotková
Foto: Aerobik Poděbrady

Text: Josef Husák | Foto: Karel Grasl

›  Zlaté poděbradské kovbojky

›  Neon zumba v podání lázeňských dívek

›  Poděbradské mažoretky už vyhlížejí červnový domácí 
šampionát

›  Poděbradské krasobruslařky na kolínském ledě

inzerce

KČT Poděbrady za finanční 
podpory města Poděbrady 
pořádá 

v sobotu 25. 5. 2013 již 38. ročník 
turistického pochodu a cyklojízdy

„Tour de Poděbrady“

Trasy pěší: 5, 10, 20, 30 km
Trasy cyklo: 40, 60 km
Start: Poděbrady nádraží ČD 
7:00–10:00
Cíl: Poděbradský městský ostrov 
do 16:00
V cíli opékání špekáčků


