
Vyvolené Poděbrady
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Rozdáváme dárky
Rovnou dvě soutěže přichystaly PN 
pro své čtenáře. V „banku“ jsou dárkové 
balíčky a lístky do divadla a cirkusu.
  5+6

19. listopadu 2015

Ročník 24

Číslo 22

Cena 9 Kč

V
P
v
E

o 
íky 

Titul českého šampiona v rallye 
se do Poděbrad vrací po čtyřech 
letech. „Řadíme ho ale asi nejvý-
še, protože jsme celý rok bojovali 
se slabším vozem a přesto jsme to 
dokázali a vybojovali triumf po 
neskutečné bitvě,“ říká úvodem 
dvaatřicetiletý pilot Peugeotu 
208 R 2. 

Posádka Václav Dunovský, 
Petr Glössl letos sváděla až do 
posledního podniku napínavé 
boje se svými neúnavnými soky. 
A také s nástrahami, nehodami, 
smůlou a nesmlouvavými zákony 
rallye, sportu, kde jediná vteřina 
nepozornosti může pokazit celo-
roční snažení a tvrdou přípravu. 

Ostatně, okamžiků, při kterých 
„tuhla krev v žilách“, potkalo letos 
Dunovského více než dost. Jako 
třeba na květnové Rallye Český 
Krumlov. „Celý závod jsme jeli 
naprosto precizně a  v  těžkých 
podmínkách se vyvarovali jakéko-
liv chyby. Až na poslední rychlost-
ní zkoušce, zhruba dva kilometry 
před jejím cílem, jsme zjistili neza-
viněný defekt předního kola a do 
cíle dojeli po ráfk u. Ještě že byl náš 
náskok dostatečný,“ oddechne si 
při této vzpomínce hlavní hvězda 
týmu Rallyesport Poděbrad. 

Po šotolinové Rallye Hustopeče, 
kde Dunovského sužovaly problé-
my s  alergií, nastal v  létě pro 
poděbradského pilota tradiční 
vrchol roku  – Rallye Bohemia. 
„Opět nás přišlo podpořit velké 

množství fanoušků a  vzhledem 
k dosavadnímu vývoji sezony se 
od nás čekalo hodně. Předváděli 
jsme dobré výkony, jenže bohužel 
přišla má stupidní chyba asi kilo-
metr před cílem poslední noční 
zkoušky. V jedné ostré zatáčce jsem 

podřadil až na dvojku a možná až 
moc se soustředil, abych neškrtl 
o překážku uvnitř zatáčky. Dosud 
nevíme proč, ale najednou jsme 
přišli o  přilnavost a  sklouzli 
pravými koly mimo asfalt. Při 
snaze vyhrabat se zpět na cestu 

jsme trefi li povalený žulový patník 
a bylo hotovo,“ popisuje Dunovský 
konec jeho nadějí v Mekce českého 
rallye sportu. 

A  aby dramat letošní sezony 
nebylo málo, přidává obdivovatel 
Ayrtona Senny další „pompézní“ 

zážitek, tentokrát z Barum Czech 
Rallye ve Zlíně. „Byli jsme natěše-
ní, že se budeme tři soutěžní dny 
porovnávat s evropskou špičkou, 
ovšem hned druhá ‚erzeta‘ naše 
plány totálně změnila. V  rychlé 
pasáži z kopce a rychlosti kolem 
160km/h se nám rozbil přední 
brzdič a já prošlápl brzdový pedál 
až na podlahu. Ano, byl to zážitek 
jako z hororu, a že jsme to ustáli 
absolutně beze škod, bylo obrov-
ské štěstí. Zbytek zkoušky a celou 
následující jsme museli odjet pouze 
s funkční ruční brzdou.“

Může se to zdát až neuvěřitelné, 
ale přes všechny tyto problémy 
vyválčil Dunovský mistrovský 
titul ve skupině 2WD i  třídě 6. 
A  že talentovaný poděbradský 
pilot jezdil skutečně až „na dřeň“, 
dokládá i  sympatický čin ze 
zlínského závodu. „Většina členů 
týmu si tam nechala odebrat krev, 
podpořila projekt Jedu na dřeň 
a zapsala se tak do registru dárců 
kostní dřeně. Díky posádkám, 
fanouškům, pořadatelům a členům 
týmů jsme vytvořili rekord v počtu 
nově registrovaných osob během 
jedné akce,“ dodává Dunovský.

Další informace a zajímavosti 
k mistrovské sezoně poděbrad-
ského rallye týmu naleznete na 
straně 8.

Ani letos s sebou sice Martin sníh nepřivezl, z obla-
ků však seslal na zámecké nádvoří stovky „vloček“ 
sváteční atmosféry, ke které si přišly přivonět davy 
návštěvníků. Ti mohli třeba při cimbálové muzice 

ochutnat tradiční Svatomartinské víno nebo hojné 
pochoutky u řady „svůdných“ stánků.

Fotoreportáž z akce naleznete na straně 6.

Když se jede „na dřeň“: pilot Dunovský je českým šampiónem

Text:  Aleš Kubelka
Foto: František Dušek

Jeho revírem jsou záludné silnice, jeho tempo je 
vražedné, jeho protivníci jsou špičkoví jezdci rallye 
a zkušení matadoři lační po triumfální kořisti. Ne, 
žádné obavy, poděbradský pilot Václav Dunovský 
(na snímku vpravo) nepřesedl za volant německé 
dálniční policie, jak by mohla úvodní věta tohoto 
článku vyznít. Nicméně jeho poslední „případ“ má 
také pohádkový konec, stejně jako u fi ktivního 
detektivního seriálu. Případ, který má na první 
straně objemného šanonu nadpis „Jak se stát 
mistrem republiky v rallye.“

Čtyři jedničky v kalendáři značí neodmyslitelně svátek svatého Martina, který již tradičně 
doprovází na prvním zámeckém nádvoří v Poděbradech Svatomartinské trhy.

Text: (red) | Foto: www.fotovinc.cz

Soutěž

Svatý Martin 
pohostil i Poděbrady



2
19. listopadu 2015 www.podebradskenoviny.cz

Zpravodajství

Módní manufaktura Rodná Hrouda 
navrhla už v  nedávné minulosti 
kostýmy, se kterými se do exotických 
destinací vydaly dobývat svět mode-
lingu například české Miss Nikola 
Buranská, Tereza Skoumalová 
a Gabriela Franková.

O tom, že si české krásky podě-
bradskou Rodnou Hroudu oblíbily, 
není sporu. Posledním potvrzením 
této úspěšné chemie byla listopadová 
prezentace šatů vítězky České Miss 
Earth 2015 Karolíny Mališové. Před 
novináře a fotografy v prostorách 
Pentahotelu Prague se devatenácti-
letá křehká dívka ze Slezska oblékla 
i do šatů z Poděbrad. 

Finále Miss Earth se koná v rakous-
ké metropoli již 4. prosince a jednou 

z  disciplín na všech významných 
světových soutěžích krásy je i před-
vedení národního kostýmu. Ten 
již potřetí pro Českou Miss Earth 
vytvořila Marie Stará z poděbradské 
módní manufaktury Rodná Hrouda. 
Inspirací byla věčně usměvavá 
Vesna, slovanská bohyně jara, mládí 
a nespoutané lásky. „Karolína bude 
oblečena do téměř neviditelných 

okvětních lístků v jemných odstínech 
růžové, modré a zelené. Šaty se sklá-
dají z průsvitného topu s dlouhým 
rukávem a bohatě vyhlížející sukně 
s rozparkem. Šaty jsou částečně ušity 

z recyklovaných materiálů a splňují 
tak zadání s  ohledem na životní 
prostředí. Celek působí velmi něžně 
a étericky, stejně jako Karolína,“ řekla 
návrhářka Marie Stará.

Od 23. do 28. listopadu mají občané Poděbrad 
možnost odevzdat nepoužívané elektrospotřebiče, 
na oplátku získají praktickou kapesní LED svítilnu. 
Po vyplnění soutěžního kupónu se navíc zařadí do 
slosování o chytrý mobilní telefon. 

Akci s názvem „Podzimní úklid s ASEKOLEM 
aneb Vyměňte vysloužilé elektro za dárek“ pořádá 
nezisková společnost ASEKOL, která se zpětnému 
odběru starých elektrozařízení dlouhodobě věnuje. 
Vracet nepoužívané elektrospotřebiče je možné ve 
sběrném dvoře v ulici Kozinova v Poděbradech. 

Za poctivé třídění navíc lidé mohou být odměněni. 
Ti nejrychlejší získají kapesní LED svítilnu zdarma. 

Každý, kdo staré elektro odevzdá, má rovněž šanci 
vyhrát chytrý telefon Samsung Galaxy. „Rádi bychom 
občany motivovali, aby nepoužívané elektrospotře-
biče ekologicky likvidovali. Díky recyklaci je možné 
opětovně využít až 80 % použitých materiálů,“ říká 
Martina Ďaďová, manažerka komunikace společnosti 
ASEKOL. 

Sběr se vztahuje na přístroje, jako jsou počítače, 
televize, monitory, rádia, foťáky, kamery, hi-fi , tele-
fony, videa, notebooky, tiskárny, kamery i tablety. 

Nepoužívané mobily či počítače lze bezplatně 
odevzdávat během celého roku. Stačí navštívit webové 
stránky www.venujmobil.cz a www.venujpocitac.cz, 
kde ASEKOL sběr organizuje.

Průvodce městem
V rámci projektu „Konsolidace IT a nové služby TC Poděbrady“ vznikla jedna 
z nových služeb – mobilní aplikace City Guide. Tato aplikace vám poskytne 
tyto informace:

• aktuální přehled kulturních, sportov-
ních a společenských akcí pořádaných 
v Poděbradech,
• novinky z Poděbrad – nejdůležitější 
aktuality z  městského úřadu, jeho 
organizací a dalších subjektů,
• popis a kontaktní údaje městského 
úřadu (vedení města, jednotlivé odbory 
a další organizace),
• podrobné informace o místech, kde je 
možné v Poděbradech parkovat,
• SOS kontakty (záchranná služba, 
policie, hasiči, městská policie, havárie 
plynu, vody a další),
• průvodce městem Poděbrady (přes 
150 bodů zájmu – prameny a fontány, 
sochy a pomníky, architektonické, církevní, 
kulturní a technické památky, historicky 
významná místa, lázeňské hotely a kolo-
nády, památníky a muzea, přírodní zají-
mavosti a instituce provozované městem).

Tato mobilní aplikace je dostupná pro 
tři platformy (operační systémy):
• Android
• iOS (iPhone, iPad)
• Windows Phone

Informace o aplikaci naleznete na webových stránkách města Poděbrady, a to 
na titulní straně vpravo v tzv. E-službách pod odkazem „Mobilní aplikace“ nebo 
přímo na webové stránce htt p://www.eternal.cz/podebrady/ či v následujících 
„storech“ pod názvem „Poděbrady v mobilu“:
• Google play
• Windows Phone
• Apple Store

On-line přenosy
Na základě podnětů mnohých občanů se vedení města rozhodlo rozšířit 
možnosti sledování on-line přenosů ze zastupitelstva města na mobilní zařízení. 
Do současné doby bylo možné tyto přenosy sledovat pouze prostřednictvím 
webových stránek města Poděbrady. Některá mobilní zařízení podporující 
Adobe fl ash player přenos zvládaly přehrát, ale nyní došlo k upgradu tohoto 
známého přehrávače, kdy je zabezpečena bezproblémová funkčnost přenosů 
na mobilních zařízeních s operačními systémy Android, iOS a Windows Phone. 

Přenosy naleznete na titulní straně ofi ciálních webových stránek města 
Poděbrady pod odkazem „Videopřenosy“.

Rozklikávací rozpočet
Další novou službou je „Rozklikávací rozpočet“. 

Rozklikávací rozpočet vám umožní sledovat hospodaření města Poděbrady 
z různých úhlů pohledu, zejména v oblasti rozpočtu a účetnictví. 

Jednoduchou rozpadovou formou zobrazuje výši rozpočtovaných prostředků, 
které jsou dané schváleným či upraveným rozpočtem, a zároveň umožňuje 
sledovat vývoj čerpání výdajů a plnění příjmů. Prezentace dat je umožněna 
prostřednictvím internetového prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, 
Google Chrome, atd.). Aktualizace zobrazovaných dat je plně v rukou přísluš-
ných pracovníků Městského úřadu Poděbrady. 

Rok 2015 vám nabízíme v podobě, která ze zadaných dat v rozpočtu a zpraco-
vaných dat v účetnictví vygenerovala celou řadu srovnání. Je to bezesporu krok 
dopředu, ale ten další bude daleko důležitější. V roce 2016 chceme jednotlivé 
investiční akce nabízet veřejnosti ke kontrole, musíme však připravit a hlavně 
při zpracování, jak v rozpočtu, tak i skutečnosti, striktně dodržovat příslušné 
identifi kátory. Chceme, aby bylo možné průběžně sledovat realizace investičních 
akcí města nejen z pohledu rozestavěnosti, ale i průběžného fi nancování s jednot-
livými dodavateli. Věříme, že se nám tento cíl podaří naplnit v brzké době.

Rozklikávací rozpočet je dostupný na adrese http://rozpocet.mesto-podebrady.cz. 
Odkaz naleznete na titulní straně ofi ciálních stránek města Poděbrady nebo 
v sekci „Město“, pod odkazem „Rozpočet města“.

Miss Mališovou ozdobily okvětní lístky z Poděbrad

Třídit elektro se vyplatí!

Poděbrady 
v mobilu i počítači

Text: (aku)
Foto: www.rodnahrouda.cz

Text:  Asekol, a. s.

Text:  Bc. Pavel Knytl, DiS., vedoucí odboru informatiky,
Ing. Marie Dvorská, vedoucí odboru fi nančního

Text:  (lho) | Foto:  (aku)

Poděbradský módní salón si 
připsal další cenný úspěch. 
Jeho majitelka Marie Stará 
vytvořila kostým, se kterým 
vyrazí Česká Miss Earth 
Karolina Mališová na fi nále 
soutěže do Vídně.

Čeká vás podzimní úklid? Pak nezapomeňte na staré elektrozařízení! Jeho správné 
třídění vám může vynést i první vánoční dárek v podobě značkového telefonu. 

Hned několik novinek z oblasti IT přichystal pro 
Poděbraďáky i návštěvníky města odbor informatiky 
městského úřadu.

›  Karolína Mališová (Česká 
Miss Earth 2015) a fashion 
designerka Marie Stará (vlevo)

›  Slovanská bohyně Vesna, tentokrát v podání Miss Mališové

Kácení a řez rizikových stromů stromolezeckou technikou. 
Tel.: 606 527 091

Město Poděbrady 
získalo dotaci v rámci 
R e g i o n á l n í h o 
operačního programu 
Střední Čechy pro 
projekt „Rekonstrukce 
Městské knihovny 
v  Poděbradech. 
Původně vybraný 
uchazeč ARCHATT 
PAMÁTKY,  s.  r.  o., 
s  omluvou odstoupil 
ze zadávacího řízení. 
Uchazeč na druhém místě – fi rma Chládek a Tintěra Pardubice, a. s. – následně 
podepsal smlouvu o dílo a 30. 3. 2015 bylo dodavateli předáno staveniště a práce 
byly ihned zahájeny.

Odstoupením prvního uchazeče byl začátek rekonstrukce opožděn. Další 
časová prodleva celkové realizace vznikla z důvodu problémové rekonstrukce 
registrované kulturní památky. „U historického objektu nikdy nevíte, co se 
objeví po odkrytí svrchních konstrukcí; například v jedné z místností v prvním 
nadzemním podlaží byl odhalen původní trámový strop, u kterého bylo jedno-
hlasně rozhodnuto, že zůstane zachován, přiznán a nebude se dále zakrývat 
novým podhledem. Veškeré takové věci a podmínky jejich správného uchování 
a konzervace se musí konzultovat s odborníky,“ říká Valentina Lisková z odboru 
investic a majetku. Průběh stavby je neustále konzultován a kontrolován zástupci 
památkového úřadu, autorským dozorem spolu se statikem a technickým 
dozorem stavby.

Archeologové, památkáři… 
Vzhledem k tomu, že stará radnice je historickou památkou, jakýkoliv zásah do 
podloží a jakékoliv výkopové práce jsou nutně spojeny s archeologickým dohle-
dem, případně průzkumem. V původním průjezdu mezi Záložnou a starou 
radnicí (dnes knihovnou) byla nalezena historická skladba vjezdu a samozřejmě 
byla také podrobena archeologickému průzkumu, jehož výsledky město teprve 
obdrží. Zůstane zde však zachován vzorek skladby v jedné z místností. 

V budově je dále nově navržen výtah v místě, kde se předpokládá nález 
původní historické studny a tedy i zde je nutný dohled zástupců památkové 
péče a archeologů. S tím je spojena i složitost nového založení výtahové šachty 
pomocí mikropilotů.

Úprava fasády je v souladu s požadavky zástupců památkové péče a se staveb-
ně historickým průzkumem, který byl vypracován v roce 2002. Dodavatelem 
fasády je fi rma, která se specializuje na opravu původních fasád historických 
objektů nejvyšší složitosti. Výsledný barevný odstín (na snímku) byl vybrán 
na základě předložených vzorků a požadavku památkářů, přičemž došlo ke 
vzácné shodě všech zúčastněných. 

Termín dokončení stavby je do 15. 12. 2015. Změna termínu byla aktuálně 
projednána se zástupci poskytovatele dotace ROP Střední Čechy.

Do samotného závěru spěje generální rekonstrukce 
městské knihovny. Proč vznikly na stavbě časové 
prodlevy a jak vypadá situace v knihovně nyní?

Zeptali j e za vZeptali jsme se za vásZeptali jsmeme sse za vássZeptali jsme se za vás

Jak postupuje rekonstrukce 
knihovny?

VYMĚŇTE VYSLOUŽILÉ ELEKTRO 
NA SBĚRNÝCH DVORECH ZA CHYTRÝ 
TELEFON SAMSUNG A DALŠÍ DÁRKY!

Akce probíhá 
na sběrných dvorech:
ČESKÝ BROD: Průmyslová, Palackého
PODĚBRADY: Kozinova
NYMBURK: Drahelická
KUTNÁ HORA: Zelenkova

Přineste v období od 23. listopadu 
do 28. listopadu vysloužilý 
elektrospotřebič na sběrný dvůr 
a zařaďte se do slosování o chytrý 
telefon SAMSUNG. Navíc pro prvních 
sto je připraven drobný dárek: 
SVÍTILNA ASEKOL. 

Jedna osoba může na jednom sběrném dvoře získat pouze jeden dárek a vyplnit pouze jeden slosovatelný 
kupón. Dárky nelze získat za baterie, monočlánky a velké bílé spotřebiče (sporák, lednice, myčka, pračka).

íhá
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Zpravodajství

V roce 1997 byly na lázeňské kolo-
nádě k vidění hvězdy chodeckého 
sportu od Brazílie až po Austrálii. 
Světový pohár zviditelnil město 
Poděbrady na mapě evropských 
mítinků, a tak nebylo divu, že se 
Český atletický svaz rozhodl podat 
přihlášku na pořádání elitní konti-
nentální akce v roce 2017. A volba 
jiného českého města než Poděbrad 
ani nepřicházela v úvahu. Původně 
se čeští pořadatelé ucházeli o rok 
2019, neboť o  dva roky dříve se 
měla akce uskutečnit v  západo-
ukrajinském Ivano-Frankivsku. 
Vzhledem k bezpečnostní situaci 
na Ukrajině však bylo pořada-

telství znovu otevřeno pro nové 
kandidáty.

Začátkem listopadu tak zastupi-
telstvo Poděbrad rozhodlo o podání 
kandidatury a pár dní nato (po hlaso-
vání Výkonného výboru Evropské 

atletiky) mohl předseda Českého 
atletického svazu Libor Varhaník 
zvěstovat příjemnou zprávu: „Jsme 
velice rádi, že jsme uspěli s kandi-
daturou na pořádání Evropského 
poháru, město Poděbrady žije chůzí 

již od roku 1929,“ uvedl šéf české 
královny sportu. 

Chodecká špička, nejen domácí, 
se do středočeských lázní sjíždí rok 
co rok na otevřený republikový 
šampio nát. Za dva roky však přivítá 
akci, kterou sleduje takřka celý 
atletický svět. „Těší mě další pořada-
telství významné evropské akce pro 
Českou republiku. Český atletický 
svaz se osvědčil jako vynikající pořa-
datel halového mistrovství Evropy 
v Praze, které bylo v mnoha směrech 
rekordním. Věřím, že i poděbradský 
Evropský pohár v chůzi v roce 2017 
bude velmi zdařilou akcí,“ řekl před-
seda Evropské atletiky Svein Arne 
Hansen. 

Mistři světa Matěj Tóth ze 
Slovenska a Španěl Miguel López, 
ale třeba i česká sportovní „univer-
zálka“ Anežka Drahotová. Ti všichni 
by se mohli u květinových hodin 
postavit za dva roky na start závodu, 
jehož přenos či záznam poputuje 
z Poděbrad takřka do celého světa…

Z mého pohledu listopadové zastupitelstvo projednalo kromě jiného dva 
stěžejní body. Mezi tyto patřilo rozhodování o podpoře konání význam-
ných sportovních a kulturních akcí – Evropského poháru chodců 2017 
(EPCH) a Mezinárodního festivalu fi lmové hudby v letech 2016–2021 
(MFFH). Oba tyto projednané návrhy mají pro mě jednoho společného 
jmenovatele, kterým jsou fi nanční prostředky. Zatímco u konání EPCH 
se jedná o jednorázovou akci a s tím spojený závazek města poskytnout 
organizátorovi závodu Českému atletickému svazu jednorázovou fi nanční 
podporu ve výši 1 milion Kč, tak u MFFH se jedná o závazek na období let 
2016–2021 s celkovou fi nanční podporou města ve výši 11, 5 milionu Kč. 
Není asi třeba, nám obyvatelům Poděbrad připomínat, jak velkou mají 
tradici chodecké závody v našem městě. Proto jsem po zvážení nakonec 
tuto akci svým hlasem podpořil. 

Složitější situaci jsem však měl v podpoře připravovaného MFFH. Jako 
člověk, který se od mládí věnuje divadlu a fi lmové tvorbě, bych rád tuto 
akci podpořil. Je zde ale pro mne řada doposud nevyřešených otazníků. 
Z důvodu obavy o krásný lázeňský park nejsem zcela ztotožněn s místem, 
které by se mělo stát centrem festivalu. Tímto místem je totiž spodní část 
parku mezi nádražím a Libeňského kolonádou, takže existuje reálné 
nebezpečí poškození trávníků a dřevin v parku a jeho okolí. Ne nepod-
statnou roli v mém rozhodování sehrála i výše fi nančních prostředků, 
které by se město do tohoto připravovaného projektu muselo zavázat 
vložit. Ono totiž nejde jen o výše uvedenou přímou fi nanční podporu 
organizátorům festivalu (pozn.: zatím ještě právně neexistujícímu 
subjektu), ale i o náklady na straně města související s konáním festivalu 
(např. zvýšené náklady na zajištění úklidu, odstranění škod na trávníku, 
popř. na jiném majetku města, atd.). Jsem si vědom, že oproti těmto 
negativním skutečnostem existují samozřejmě i případné klady – zvýšení 
mezinárodní prestiže Poděbrad, zvýšení počtu sezonních pracovních 
míst. atd. Přesto jsem po zvážení všech kladů a záporů nakonec pro 
MFFH v Poděbradech prozatím ruku nezvedl. K tomuto rozhodnutí 
mě kromě již výše uvedených negativních skutečností vedl i fakt, že 
jsem doposud nebyl seznámen se smluvními podmínkami případné 
smlouvy o spolupráci mezi organizátory MFFH a městem Poděbrady. 
V souvislosti s touto smlouvou bych se chtěl zasadit, aby případný roční 
příspěvek města byl splatný až po konání příslušného ročníku s tím, že 
jeho vyplacení bude vázáno na splnění povinnosti organizátorů nahradit 
městu případné škody, za které by organizátoři byli odpovědní přímo ze 
zákona nebo z připravované smlouvy.  

Na zastupitelstvu 4. 11. mě zaujaly tyto důležité 
momenty z jednání: 

1. Podpora návrhu uspořádat v Poděbradech v roce 
2017 Evropský pohár v chůzi. Promluvil PaedDr. Libor 
Varhaník, předseda Českého atletického svazu a člen 
Rady evropské atletické asociace, který oslovil starostu 
našeho města s nápadem uspořádat tento věhlasný 
závod právě v našem městě. Připomněl nám význam-
nou poděbradskou událost z roku 1997 – Světový 
pohár v chůzi, kterého se účastnilo 89 zemí světa. Za 
sebe mohu říct, že jsem potěšena a velmi si vážím této 
možnosti. Patřím k lidem, kteří mají rádi sport, a proto 
tuto akci podporuji. Všichni zastupitelé se vyjádřili 
souhlasně. 

2. Podpora projektu uspořádat Mezinárodní festival 
fi lmové hudby v letech 2016–2021, jehož cílem je před-
stavit významné hudební tvůrce a interprety, přiblížit 
také další umělecké obory jako sochařství, malování 
apod. Na tomto návrhu se mi líbí, že je označován jako 
rodinný festival. Bude určen všem věkovým katego-
riím, včetně rodin s dětmi. První ofi ciální ročník by se 
konal 24. –27. srpna 2017 a příspěvek města pořadateli 
by činil 1,5 milionu korun. Je třeba ještě vést diskusi na 
téma, kde umístit hlavní stan – velký zastřešený prostor 
pro 2 000–3 000 diváků pro konání zahajovacího 
ceremoniálu, slavnostního předávání cen a zakončení, 
koncertů světových hvězd a hlavního programu. Také 
musíme mít promyšlenu a prodiskutovánu rekultivaci 
poškozené zeleně, nutnost dalšího doprovodného 
zázemí, potřebu parkovacích míst, apod.

Obě akce budou přínosem pro město tím, že 
přitáhnou pozornost ze strany turistů a podnikate-
lů, přínos budou mít také pro obchodní rozvoj města 
a služeb. Dojde ke zviditelnění města Poděbrady 
v evropském měřítku. Žijeme v nádherném městě 
plném zeleně, kultury, sportu, cyklostezek a turis-
ticky atraktivních míst – važme si toho a nezapomí-
nejme být pokorní. Přeji občanům krásné, klidné 
a pohodové Poděbrady.

Poděbrady se v roce 2017 stanou evropskou chodeckou Mekkou

ÚHEL POHLEDU aneb zastupitelské dojmy...

Text a foto:  Aleš Kubelka

Po dvaceti letech se 
v Poděbradech uskuteční 
vrcholná evropská, 
potažmo světová 
atletická akce. 

V nové rubrice Poděbradských novin budeme vždy po aktuálním jednání městského zastupitelstva dávat prostor 
vybraným zastupitelům napříč politickým spektrem (vždy minimálně jeden opoziční zastupitel), aby se vyjádřili 
k tématům, která je na aktuálním zasedání městského zastupitelstva nejvíce zaujala.

Jednání zastupitelstva Poděbrad ze 4. 11. 2015 zhodnotili 
Stanislav Vavřička (ČSSD) a Jindra Dlabová (Volba pro Poděbrady).

›  Evropský pohár v chůzi se v Poděbradech uskuteční 21. května 2017

Jaké jsou vaše první 
dojmy z rozhodnutí, 
že za pořádající město 
Evropského poháru 
v chůzi 2017 byly zvoleny 
Poděbrady?
Osobně jsem velmi potěšen, že 
rozhodnutí výkonného výboru bylo 
jednohlasné. Věřím, že důvěru v nás 
vloženou nezklameme a že Evropský 
pohár v chůzi v roce 2017 bude skvě-
lou akcí, u které Česká republika, 
stejně jako při halovém mistrovství 
Evropy 2015 v  Praze, ukáže, že 
velké atletické závody umí pořá-
dat. Domnívám se, že právě úzká 
spolupráce s  městem Poděbrady 
bude jedním z důležitých měřítek 

úspěchu této akce. Již teď se těším 
na vzájemnou spolupráci.

Co podle vás rozhodlo o tom, že 
Poděbrady ve své kandidatuře 
uspěly v konkurenci dalších 
dvou měst?
Velkou roli určitě hrála naše připrave-
nost. Ale samozřejmě také obrovská 
tradice chůze v Poděbradech a dobře 
zpracovaná kandidatura vyhovující 
všem požadavkům Evropské atletické 
asociace. 

Jaký zvuk mají v atletickém 
světě Poděbrady; alespoň 
tedy z ohlasů, které se k vám 
dostávají?

Poděbrady mají výjimečnou tradici 
a  mimořádnou šanci stát se do 
budoucna nejprestižnějším chodec-
kým závodem v Evropě. Věřím, že 
Evropský pohár v chůzi k tomuto 
povědomí může velmi napomoci.

Jak velký rozdíl je mezi 
pořadatelstvím Světového 
poháru, který Poděbrady 
hostily v roce 1997, 
a Evropským pohárem – 
především z hlediska 
nákladů, popularity, počtu 
účastníků a logistické 
náročnosti akce?
Rozdíl je samozřejmě v  počtu 
zúčastněných zemí. Zatímco v roce 

1997 jsme oslovovali celý svět, nyní 
jde o země Evropy, tudíž náklady 
na pobyt a dopravu účastníků jsou 
přirozeně nižší. Co se týče logistické 
náročnosti, myslím, že je naprosto 
stejná. A jsem přesvědčen, že rozdíl 
prestiže evropského a  světového 
poháru není téměř žádný. 

V roce 2017 bude slavit 
česká atletika 120 let od 
svého založení, do Poděbrad 
se elitní chodecký závod 
vrací po 20 letech. Máte již 
plány, jak akci vzhledem 
k těmto výročím co nejvíce 
„zpropagovat“ a třeba do 
Poděbrad i nalákat vzácné 
hosty?
Ano, naším cílem je, aby chodecké 
Poděbrady byly jedním z hlavních 
bodů oslav 120. výročí založení české 
atletiky. Plány máme zatím spíše ve 
fázi nápadů a myšlenek, ale určitě se 
budeme snažit o to, aby byly pro účast 
vzácných hostů atraktivní, a přede-
vším abychom sami měli příležitost 
připomenout si úžasnou stodvaceti-
letou historii organizované atletiky 
na našem území. A k ní bezesporu 
chodecký poděbradský závod patří.

„Poděbrady mají šanci stát se nejprestižnějším 
chodeckým závodem v Evropě“

Text: Aleš Kubelka | Foto: CPA – Erben

„S pořádáním velké chodecké akce máme dobré 
zkušenosti již z roku 1997, kdy jsme hostili v Poděbradech 
Světový pohár,“ řekl mimo jiné předseda Českého 
atletického svazu Libor Varhaník v rozhovoru pro PN.

Poděbradská 
éra v zemích 
České koruny
25.—27. listopad 2015
Poděbrady, Kongresové 
centrum Lázeňská kolonáda

Historický ústav Filozofi cké fakulty Univerzity Hradec 
Králové a město Poděbrady Vás srdečně zvou na meziná-
rodní konferenci Poděbradská éra v zemích České koruny, 
která se koná 25. až 27. listopadu 2015 v Poděbradech. 

Akce proběhne za účasti významných zahraničních histori-
ček a historiků středověku. Posluchači se mohou samozřej-
mě těšit i na poutavé příspěvky doc. dr. Martina Šandery, 
prof. dr. Františka Musila či dr. Zdeňka Berana, akademických 
pracovníků HÚ FF UHK.

Dirt park: čekání je u konce
V brzké době má být v blízkosti ulice Pod Topoly a fotbalového stadionu 
Bohemie ofi ciálně otevřen dirt park. Jde o sportoviště určené pro adre-
nalinové skoky na BMX kolech. Zahájení provozu dirt parku je závislé 
na prohlášení o shodě, které povolí užívání skokových prvků, a tím dá 
„zelenou“ ke kolaudaci stavby a užívání parku. Poděbradští nadšenci kol 
BMX strávili na úpravě dirt parku úctyhodný počet hodin práce, a proto 
netrpělivě čekají na administrativní dokončení svého nového „stánku“.

Poděbradské nádraží v TOP 10
Ve středu 11. listopadu byly v pražském Valdštejnském paláci slavnostně 
vyhlášeny výsledky devátého ročníku soutěže o Nejkrásnější nádraží 
roku. Z celé republiky bylo letos nominováno 43 nádražních budov 
a díky hlasům cestující veřejnosti se do fi nále mezi deset nejkrásnějších 
nádraží dostaly i Poděbrady. Vítězem se stalo nádraží v Novém Jičíně. 

Poděbradské nádraží prochází letos rozsáhlou rekonstrukcí, která 
v těchto dnech spěje do samotného fi nále. „Ocenění na úplné špici by 
bylo určitě milé všem Poděbraďákům, ale pro mě je mnohem důležitější, 
že od roku 2011, kdy jsme začali vést velmi intenzivní dialog s Českými 
drahami o tolik potřebné rekonstrukci, jsme letos konečně došli vítězně 
do cíle. Poděbradské nádraží, první funkcionalistická nádražní budova 
ve střední Evropě z roku 1931, se opět zaskvělo ve své nebývalé kráse. 
A z toho mám upřímnou radost,“ komentoval výsledky soutěže starosta 
města Ladislav Langr.

Svoz bioodpadu začne na jaře
Svoz bioodpadu bude zahájen na jaře příštího roku. V současné době 
se řeší žádost o dotaci na nádoby pro bioodpad. V prosinci letošního 
obdrží občané města v pravidelném letáku o nakládání s odpady i nové 
informace o bioodpadech.

Výměna veřejných lamp
V ulici Za Nádražím proběhla v uplynulých týdnech výměna zbylého 
veřejného osvětlení. Doplní se ještě jedna zbylá lampa, a po jejím 
dodání bude veřejné osvětlení v  nedávno rekonstruované ulici 
Za Nádražím jednotné. 

Odstávka elektřiny ve Zboží
Dne 26. listopadu 2015 od 8.00 do 16.00 dojde k přerušení dodávky 
elektřiny ve Velkém Zboží – konkrétně v ulicích Poděbradská, Nová 
a Nádražní.

Uzavírka části ulice
V rámci stavebních prací je až do 27. 11. 2015 uzavřena místní komu-
nikace ulice Tyršova v úseku od č. p. 678 po náměstí T. G. Masaryka. 

Festival fi lmové hudby
Zastupitelé Poděbrad na svém listopadovém jednání schválili 
podporu projektu Mezinárodního festivalu fi lmové hudby, který by 
se v Poděbradech měl konat už od příštího roku. Město si však vyhradilo 
rozhodování o uzavření smlouvy s pořadatelem festivalu, který by se 
měl v Poděbradech uskutečnit (prozatím) do roku 2021, vždy poslední 
víkend v srpnu. Poděbradská radnice by měla poskytnout na konání 
festivalu v příštím roce 1,5 milionu Kč. 

Detaily pořádání této jedinečné, nicméně pro město Poděbrady 
i v mnoha ohledech náročné akce, se budou nyní zabývat dotčené 
komise a výbory města. 

Podrobnosti k tomuto tématu přineseme v příštím vydání PN.

Oklamaná veřejnost?
Značná kritika veřejnosti se 
snesla na rozhodnutí městského 
zastupitelstva, které odsouhlasilo 
přesunutí rozpravy veřejnosti 
z nynější 17. hodiny až před rozpravu 
zastupitelů. Ta je v programu jednání 
jako předposlední bod, což v praxi 

znamená, že se na příspěvky či dotazy veřejnosti může dostat až 
v pozdních večerních hodinách.

Hledáme prodavače/ku do trafiky v  Poděbradech. Podrobnosti na 
tel. 739 999 416 (po–pá) nebo prostřednictvím e-mailu cititabak@seznam.cz.

STANISLAV 
VAVŘIČKA

JINDRA
DLABOVÁ

Zprávy z města

Zprávy ze zastupitelstva

Text: (aku)

Text a foto: (red)

řádková inzerce

Foto:  archiv
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UPOZORNĚNÍ: Za účelem zkvalitnění úrovně čtenářských příspěvků 
a  odstranění případné skryté anonymity, si redakce PN při pochybnostech 
o  pravosti jména pisatele vyhrazuje právo znát jeho úplné kontaktní údaje. 
Tímto krokem se redakce PN nesnaží umlčet svobodné názory, ale zvýšit 
kultivovanost a věrohodnost příspěvků v PN. Samozřejmostí je, že kontaktní 
informace přispěvatelů nebudou zveřejňovány. Redakce PN

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

PODĚBRADSKÉ NOVINY – TERMÍNY VYDÁNÍ

Číslo PN redakční uzávěrka pro přispěvatele termín vydání
PN 2 11. 1. 21. 1.
PN 3 25. 1. 4. 2.
PN 4 8. 2. 18. 2.
PN 5 22. 2. 3. 3.

Číslo PN redakční uzávěrka pro přispěvatele termín vydání
PN 22 9. 11. 19. 11. 
PN 23 23. 11. 3. 12.
PN 24 7. 12. 17. 12.
PN 1 28. 12. 2015 7. 1. 2016 

Lidé  / Názory

Co se skrývá za prodejem 
ČOV Poděbrady?
V pořadí 6. zasedání zastupitelstva 
města konané dne 4. 11. 2015 
se stalo fraškou, když dospělo 
k jednacímu bodu č. 4 „Postup ve 
věci Čistírny odpadních vod“. Celé 
jednání postrádalo jasnou koncepci 
ze strany předsedajícího pana 
Langra a tak jejich „vysvobozením“ 
z nepříjemně se vyvíjející situace 
bylo ukončení diskuse. 

O  co běží? Radnice si nechce 
přidělávat práci o starost se strate-
gickým majetkem města – Čistírna 
odpadních vod (dále jen ČOV). 
Proto ho rozdává. Přesněji řečeno 
prodává již od roku 2010 s tím, že 
nechala provozovatele Vodovodů 
a kanalizací Nymburk, a. s. (dále 
jen VaK), volně hospodařit s majet-
kem města a defi novat jeho vlastní 
podmínky pro rekonstrukci ČOV. 
O dalších důvodech převodu ČOV 
do majetku VaK lze jen spekulovat. 
Ale myslím si, že i ty jsou. Je zjevné, 
že radní „kopou“ za VaK, nikoli za 
město Poděbrady. Zasedání zastu-
pitelstva skončilo rozhodnutím 
ČOV prodat, a to i přes závažné 
údaje obsažené ve znaleckém 
posudku pana Ing. Alexy. Diskuse 
byla z rozhodnutí většiny zastupite-
lů ukončena bez zásadního návrhu 
a situace kolem ČOV se nechává 
„vyhnít“ do 1. řádného zasedání 
zastupitelstva v roce 2016.

Zmíněný znalecký posudek 
fakticky zablokoval prodej ČOV 
do vlastnictví VaK a  zamezil 
odčerpávání významného majetku 
z města do privátní společnosti, byť 
vlastněné akcionáři, kde druhým 
největším jsou Poděbrady.

Posudek pana Ing. Alexy „hodil 
vidle“ i vedení VaK a zpochybnil 
vhodnost koncepce likvidace 
odpadních vod Poděbrad i okol-

ních obcí stahováním splaškové 
vody do centra Poděbrad. Tím, že 
se ČOV staví podle projektu, jehož 
zadání defi noval VaK, nikoli město 
Poděbrady, a několika odbornými 
posudky byla zpochybněna 
kvalita technologického řešení, 
se stává dokončení projektu ČOV 
podle zpracovaného projektu 
pro Poděbrady problémem. 
Rozumným řešením by bylo 
přerušení této stavby, urychlené 
vyjasnění vlastnických vztahů 
k ČOV a přepracování technolo-
gie projektu tak, aby to skutečně 
odráželo zájmy a potřeby města 
a nikoliv zájmy VaKu.

Vedení města v  diskusi samo 
přiznalo, že je bezradné nalézt 
nejlepší řešení v  této otázce. 
Osobně si myslím, že to není 
upřímné sdělení, ale póza, která 
má zakrýt dlouhodobé úmysly 
vedení města. Radní považuji za 
inteligentní osoby, které velice 
dobře vědí, co činí, a s informacemi 
spíše manipulují či je zkreslují. 

Že není řešení? Těch je několik. 
Jen se o nich nemluví a diskuse se 
„utínají“ a  smysluplné závěry se 
nečiní. Ani zastupitelé, kteří nestojí 
o  diskusi a  nalezení konceptu 
dalšího řešení v této otázce ze sebe 
nesnímají odpovědnost za celou 
situaci. Budoucnost na ně ukáže. 
Do jejich svědomí jim ale zasahovat 
nebudu. 

Zatím to vypadá, že konečné 
řešení zůstane na rozhodnutí 
soudu.   

Nezbývá, než vyzvat občany, aby 
se hlasitě vyjádřili ke svým zvole-
ným zástupcům a dali jasně najevo, 
že vedení města a zastupitelé jsou 
povinni zastupovat zájmy města, 
tedy i jejich zájmy, a chovat se jako 
dobrý hospodář.

František Třeštik, Poděbrady

Píšete nám dopis

Počet účastníků byl sice téměř 
stejný jako v minulých letech, ale 
přišli noví lidé středního věku, 
kteří si uvědomili, že pro samou 
práci nemají ani čas zjistit svoji 
fyzickou kondici. Test jim nabídl 
prostřednictvím indexu zdatnosti 
porovnání se současnou populací 
a zároveň slovní vyjádření o kvalitě 

zdatnosti. A  co ti starší? Proč se 
snižuje jejich počet? To je písnička 
o postupném ubývání sil a uvědo-
mování si daného procesu. Jen 
několik jednotlivců se snaží s tímto 
procesem bojovat. Z tohoto úhlu 
pohledu to vypadá jakoby se počet 
účastníků ustálil. Ukázala se však 
nová cesta: rodinná soutěž mezi 

babičkou a vnukem. Radost vnuka, 
když zjistil, že je lepší než babička 
(vnuk – výborný, babička – dobrá), 
by mohla více zpopularizovat tento 
test. Lékařský dohled nad účastníky 

měla MUDr. R. Ulrychová. Akce 
byla realizována s podporou města.

Zde jsou bezprostřední dojmy čtveřice 
účastníků:

F. Juran (75): „Tradičně dobře 
připravená trať, výborná organizace 
a dobrý teplý čaj. Zúčastnil jsem se 
již tří ročníků a mohu říct, že jsou po 
každé lepší.“

Z. Hůla (62): „Dobrý nápad. Škoda, že 
se nezúčastnila školní mládež.“

Matyáš Štěpán (8): „Líbilo se mi to. 
Příští rok přijdu a budu ještě rychlejší.“

Jiří Vosáhlo (46): „Bylo to super, 
propříště se pokusím přivést 
kamarády.“

Jedním z proudů jsou žáci unášeni 
v  rámci výuky přírodovědných 
předmětů. Zde jsou seznamováni 
s ekologickými principy, s důsledky 
lidského konání na životní prostředí 
a s možnými alternativami řešení 
globálních problémů. V  druhém 
proudu se pak ocitají dle svého 
uvážení. Jedná se především 
o jejich rozhodnutí podílet se 
svými aktivitami na environ-
mentálním chování. 

Škola v tomto roce nabízí žákům 
a  jejich rodičům desítky aktivit 
spojených s  environmentálním 
vzděláváním, výchovou a osvětou. 
Jsou to zejména exkurze, soutěže, 
výjezdy do přírody a připomenutí 
ekologicky významných dní. Žáci si 

například během Evropského týdne 
mobility připomenuli důsledky stále 
narůstající automobilové dopravy, 
procvičili své dovednosti a vědo-
mosti na dopravním hřišti, vytvo-
řili sbírku nápadů alternativních 
dopravních prostředků a uskuteč-

nili anketu týkající se dopravování 
žáků a  učitelů do školy. Během 
podzimních měsíců byl vyhlášen 
sběr tradičních druhotných surovin 
a bylin. 

Naše škola je také zapojena do 
recyklačního programu pod záštitou 
MŠMT – nově také ve sběru mono-
článků. Během krátké doby žáci nasbí-
rali překvapivé množství přesahující 
půl tuny. Pokud vám tedy ovladače 
nepřepínají, rádia nehrají a budíky 
nezvoní, pravděpodobně byly jejich 
monočlánky též zrecyklovány. Ale i to 
je důkazem toho, že naše děti smýšlejí 
environmentálně.

V sobotu 24. října se konal již čtvrtý podzimní test fyzické 
zdatnosti, který se lišil od těch minulých. V čem byl jiný? 

Na ZŠ TGM je environmentální výchova uplatňována 
hned ve dvou proudech. 

Text a foto: Spolek pro aktivní život Poděbrady

Text a foto: Mgr. Veronika Jeníková, koordinátorka EVVO

Touha po poznání, 
nebo jen zvědavost?

Žáci Základní školy T. G. Masaryka 
smýšlejí environmentálně

V letošním školním roce se naší škole 
podařilo v rámci výzvy č. 56 OP VK 

zajistit účast dvaceti žáků na zahra-
ničním jazykově-vzdělávacím pobytu 
s výukou německého jazyka. Cílem 
bylo zlepšení jazykových kompetencí 
žáků a  prohloubení jejich znalostí 
o zemi, kde kurz probíhá. 

Jako zemi pobytu jsme vybrali 
Rakousko, konkrétně Vídeň, kde 
jsme strávili pět dnů nejen výukou 

v rakouské základní škole. Dopoledne 
probíhala výuka němčiny s  místní 
lektorkou, odpolední program pak byl 
věnován historii a památkám Vídně. 
Při pěších procházkách městem jsme 
obdivovali Stephansdom, Karlskirche, 
Hof burg, Hundertwasserhaus, 
Staatsoper, Parlament, Rathaus, 
Burgtheater, Belveder a  další. 
Nezůstalo pouze u prohlídek exterié-
rů, ale měli jsme možnost navštívit 

také některá vídeňská muzea. Nejvíce 
se nám líbilo Naturhistorisches 
Museum s jeho bohatými sbírkami. 
Jedno celé odpoledne jsme strávili 
v areálu zámku Schönbrunn a prošli 
se v přilehlých zahradách. Velkým 
fi nále byla prohlídka interiéru tohoto 
historického skvostu. Nezapomněli 
jsme ani na jízdu vídeňským metrem 

a v praxi procvičili němčinu při nákupu 
jízdenek. 

Pobyt splnil svůj účel a naše očeká-
vání. Všichni jsme měli možnost slyšet 
a používat jazyk, který se rok nebo dva 
učíme, a zažít atmosféru evropského 
velkoměsta, jež je tak úzce spjato s naší 
historií. 

Naše poděkování patří také panu 
Matouškovi, který celý pobyt zajišťoval 
a Vídní nás provázel.

Fyzika všemi 
smysly

V pondělí 26. října se na ZŠ Václava 
Havla uskutečnila netradiční výuka 

fyziky. Žáci osmých a devátých roční-
ků zažili fyzikální divadlo s názvem 
„Fyzika všemi smysly“, při kterém 
měli možnost vidět velký počet fyzi-
kálních experimentů jako například 

• experimenty s  infračerveným 
zářením

• elektrostatické hrátky 
• skládání barev pomocí vrtačky
• netradiční kulinářství s indukčním 

vařičem
• svět pohledem USB mikroskopu 
• magdeburské polokoule trochu 

jinak 
• zvuky neobvyklých hudebních 

nástrojů 

Show organizačně zajišťovali 
studenti vyšších ročníků učitelství 
fyziky na MFF UK.

Z dění na ZŠ Václava Havla

Za němčinou 
do Vídně
Text:  Žáci ZŠ Václava Havla 

Poděbrady
Foto: ZŠ V. Havla

Text a foto:  Iveta Vaiglová

UK.
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Lidé / Události

Už jste navštívili expozici historických 
kol v poděbradské pasáži Atrium na 
Palackého ulici? Pokud ne, najděte 
si volnou chvilku a  vychutnejte si 
pohled na „pradědečky“ dnešních 
kol a ponořte se tak jejich prostřed-
nictvím do 19. století.

V minulém článku o historii vyná-
lezu kola jsme skončili u tak zvaného 
kostitřasu, tedy v období před rokem 
1870. Jeho zástupce – krasavec 
Michaux v červeném provedení – je 
k vidění na výstavě v pasáži Atrium 
(na snímku) a současně se k němu 
váže druhá soutěžní otázka. 

Kostitřas neboli velocipéd s dřevě-
nými nebo  kovovými obručemi 
po obvodu kol a s pedály na přední ose 
však měl jepičí život, neboť ve Francii 
se již v roce 1869 objevilo první vysoké 
kolo, které se do Čech dostalo o deset 
let později. Na rozdíl od kostitřasů 
bylo celokovové a mělo drátová kola 
opatřená pryžovou obručí. Jízda na 
něm byla podstatně lehčí a pohodl-
nější (ale ne až tak bezpečná...). Na 
výstavě můžete obdivovat vysoké 
kolo vyrobené strojníkem Kohoutem, 
jenž vlastnil na Smíchově továrnu na 
výrobu mlýnských strojů a vysoká 
kola původně sestrojoval pro své syny.

V roce 1880 vznikl na Smíchově 
u Prahy první Český klub velocipe-
distů. Pro zajímavost, cena jednoho 
kola se v té době pohybovala kolem 
150 zlatých, což představovalo roční 
plat dělníka. V Poděbradech byl klub 
velocipedistů založen roku 1893, jeho 
prvním předsedou se stal vrchní berní 
inspektor Josef Sokol.

Dá se říci, že moderní kolo, jak ho 
známe dnes, se objevilo poté, co John 
Dunlop v roce 1888 vynalezl pneuma-
tiky a vozidlo poháněné lidskou silou 
„obul“.  Pneumatiky, lehká, tenkými 
dráty vypletená kola a pohon řetězem 
na zadní kolo, byly zásadní faktory, 
které přispěly ke  skutečnosti, že 

bicykly se začaly daleko více použí-
vat, čímž se v 90. letech 19. století 
raketově zvýšila jejich výroba. Navíc 
se staly plnohodnotným dopravním 
prostředkem, byly praktičtější než 
dopravní prostředky tažené koňmi, 
efektivnější než chůze a znamenaly 
revoluci v  mobilitě jednotlivce. 
I když se na začátku 20. století tento 
prudký rozvoj s nástupem automo-
bilů a hromadné dopravy zpomalil, 
kolo zůstalo součástí každodenního 
života dodnes. Návštěvníci našeho 
města si nemohou nevšimnout, že 
v Poděbradech je právě bicykl velmi 
často používaný dopravní prostředek 
a to v podstatě celoročně.

Také z  tohoto důvodu jsme pro 
vás v pasáži ATRIUM vystavili něko-
lik zajímavých exponátů historických 
kol a současně připravili hravou soutěž 
s Poděbradskými novinami. 

Přeji všem čtenářům krásný 
předvánoční čas a těším se na setká-
ní při předávání cen vylosovaným 
čtenářům.

Marcela Ulvrová

SOUTĚŽ o 10 cen 
„Jízdní kolo a pasáž ATRIUM“

PODMÍNKY 
SOUTĚŽE
Soutěž obsahuje celkem 
2 otázky (první byla uveřej-
něna v PN 5. 11.). Do slosování 
bude zařazen každý, kdo odpoví 
aspoň na jednu z nich správně.

Otázka 2: Reliéf které-
ho zvířete se nachází 
na řidítkách červené-
ho kostitřasu?

Odpověď najdete v pasáži 
Atrium, Palackého 46/13. 

Čeká vás 10 odměn – dárko-
vých balíčků, které potěší vás 
či vaše blízké, můžete vyhrát 
i vstupenky na kulturní akce 
v divadle. Dárky a odměny 
jsou vystaveny v  pasáži 
Atrium.

Uzávěrka soutěže je 30. 11. 

Vylosování výherců proběh-
ne 4. 12. v pasáži Atrium.

Odpovědi na obě dvě 
soutěžní otázky (z PN 5. 11. 
a  19.  11.) zasílejte od 19. 11. 
do 30. 11. emailem na adresu 
n ov iny @ip o d e b r a dy. c z
(do předmětu napište 
„ Soutěž“ ) ,př ípadně n a 
korespondenčním lístku 
(či pohledu) na adresu: 
Po dě br ad s ké  nov i ny, 
Jiřího náměstí 1/I, 290 01 
Poděbrady. Nezapomeňte 
přitom uvést své jméno 
a příjmení a telefonní číslo, 
na korespondenčním lístku 
pak heslo „Soutěž“.

inzerce

V  letošním roce jsme uspěli ve 
výběrovém řízení „Výzva 56“. 
V rámci této výzvy již realizujeme 
Čtenářské dílny ve dvou ročnících 
1. stupně (2. a 3. ročník) a ve dvou 
ročnících 2. stupně (6. a 7. ročník). 
Cílem je posílit zkvalitnění čtenář-
ství a čtenářské gramotnosti žáků.  
Současně probíhají zahraniční 
pobyty žáků 2. stupně na jazykových 
kurzech na podporu rozvoje indivi-
duálních ústních komunikačních 
dovedností žáků v oblasti německého 
a anglického jazyka.

Dalším otevřeným projektem je 
Erasmus+, konkrétně Mobilita osob 
pracovníků ve školním vzdělávání.  
Pan ředitel Vlastimil Špinka, paní 
zástupkyně Dana Havlasová a paní 
učitelky Martina Radoňová a Věra 
Froňková vyjeli na Slovensko, 
konkrétně do ZŠ národní umělkyně 
L. Podjavorinské s MŠ Bzince pod 
Javorinou. Cílem odborné stáže bylo 
porovnávání vzdělávacích systémů 
ČR a SR, vzájemné obohacování, 
stínování výuky slovenského jazyka 

jako jazyka mateřského, sledování 
metod a  postupů při realizaci 
vzdělávacího procesu, příprava na 
hodinu, následná diskuze s vyuču-
jícími o  sledovaných hodinách. 
Učitelé navštívili převážně hodiny 
na 1.  stupni (slovenský jazyk, 
matematiku, vlastivědu, hudební, 
výtvarnou a tělesnou výchovu), pan 
ředitel slovenský jazyk na 2. stupni. 
Tvořivé a velmi přínosné pro učitele 
obou škol bylo setkání na metodic-
kém sdružení a návštěva místního 
muzea národní umělkyně Ludmily 
Podjavorinské, významné předsta-

vitelky slovenské dětské literatury. 
Příjemná atmosféra ve škole byla 
doprovázena podzimním projek-
tem žáků všech ročníků. Vzhledem 

k  tomu, že v  minulém školním 
roce slovenští učitelé již navštívili 
ZŠ Václava Havla v Poděbradech 
v  rámci projektu ER ASMUS+, 
stínování práce učitelů v partnerské 
škole, bylo setkání pedagogů z obou 
škol velice přátelské. Toto přátelství 
bylo umocněno společným výstu-
pem na Velkou Javorinu, nejvyšší 
horu chráněné krajinné oblasti Bílé 
Karpaty, kde se každoročně v létě 
pořádá tradiční Slavnost bratrství 
Čechů a Slováků.

Poděkování za vřelé přijetí a za 
bezproblémový průběh společ-

né aktivity patří panu řediteli 
Mgr.  Martinu Samekovi a  všem 
pedagogům partnerské základní 
školy v Bzincích pod Javorinou.

Naše poděbradská Základní 
škola Václava Havla často 
reaguje na vypsané 
projekty EU, a pokud jsou 
podané žádosti schváleny, 
aktivně se do nich zapojuje. 

Text:  Mgr. Dana Havlasová 
a Mgr. Věra Froňková

Foto: Mgr. Vlastimil Špinka

Hotelová škola Poděbrady Vás srdečně zve na 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

středa 9. prosince 2015 
od 13.00 do 18.00 v budově školy.

Chceš se stát vzdělaným a úspěšným manažerem?
Absolvovat zahraniční praxe?
Naučit se perfektně jazyky?

V tom případě je tato škola právě pro TEBE!
Přijď se podívat!

pozvánka

Stínování 
v praxi aneb 
projekt 
Erasmus+ na 
ZŠ Václava 
Havla 
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OBRAZEM: Svatomartinské trhy aneb vydařená tradice

Pokud nahlédneme do slovníku, dozvíme se, že tradice 
Svatomartinského vína vychází především z barvitosti 
Moravy. Svůj název tady dostalo podle pravidelného 
otvírání a prvního ochutnávání v den svatého Martina, 
tedy jedenáctého listopadu.

Otevření lahví s prvním letošním vínem si ve středu 
11. 11. v symbolických 11.11 hodin nenechalo ujít několik 
desítek návštěvníků Svatomartinských trhů na poděbrad-
ském zámku (foto 1). Lidé tradičně mohli po celý den 
ochutnávat nejen aromatická a letos zvláště vydařená mladá 
vína (foto 2), ale také slané a sladké dobroty všeho druhu. 
K dostání byly dále přírodní doplňky do bytu, kuchyňské 
náčiní a vlněné oděvy nebo třeba čokoládové nářadí, které 
bylo k nerozeznání od lehce zrezivělého skutečného, či 
zdravé sirupy z rakytníku (foto 3 a 4). Zatímco rodiče za 
poslechu skvělé Cimbálové muziky Réva (foto 5) ochut-
návali a nakupovali, jejich děti se mohly usadit v kině, kde 
nepřetržitě běžel několikahodinový blok animovaných 
pohádek. Šestnáct minut po čtvrté hodině odpoledne přijel 
přítomné pozdravit svatý Martin na bílém koni. 

Podzimní dění ve městě je už 
neodmyslitelně spjaté s trhy plnými 
dobrot a ochutnávkou mladého vína.

Text: Monika Langrová | Foto: www.fotovinc.cz a (mol) 

„Vedle pravidelných nedělních 
bohoslužeb výhledově plánujeme 

mše na pravoslavné velké svátky 
podle tak zvaného starého kalendáře,“ 
upřesnil Švancara. Uvedl i možnou 
návštěvnost bohoslužeb. „Nejbližší 
pravoslavnou církevní obcí je Kolín, 
kam z Poděbrad dojíždí určitý počet 
věřících. Navíc v  okolí Poděbrad 
žije také celkem dost lidí původem 
z postsovětských republik. Třetí kate-
gorií potencionálních návštěvníků 
bohoslužeb jsou lázeňští hosté, což 
potvrzují zkušenosti z jiných lázeň-
ských měst. Nakonec i věřící z Prahy 
si podle mých zpráv rádi udělají výlet 

do Poděbrad nejen na bohoslužbu. 
Osobně jsem rád, že má pravoslaví 
vazbu i na místní dějiny a také hřbitov 
v Kluku, díky tak zvaným ukrajin-
ským studentům. Velmi si vážím, 
že nám město Poděbrady umožnilo 
používat právě kapli v areálu zdejšího 
jedinečného hřbitova, která tak najde 
pravidelné využití, pravoslavní věřící 
místo pro setkání, a snad se ji časem 
podaří i zvelebit,“ podotkl Švancara. 

První bohoslužba pravoslavné círk-
ve se uskuteční v neděli 22. listopadu 
od 10.00 v hřbitovní kapli v Kluku. 

David Glockner: Císařův prezident 
Císař František Josef I. a  prezident Tomáš Garrigue 
Masaryk – mají tyto dvě významné osobnosti našich 
dějin něco společného? Již od počátku minulého století se 
vynořují teorie o Masarykově pravém otci. Některé chtěly 
Masaryka zdiskreditovat a zesměšnit, jiné zdůraznit jeho 
jedinečnost a velikost. Všechny však časem vyšuměly – 
až na jednu. A právě tato teorie se stala tématem knihy 
Císařův prezident. Autoři se vydali po stopách Masarykova 

biologického otce, aby odhalili tajemství nádherného muže, příběh, který 
stojí za to číst. 

David Lewman: 
SpongeBob: Houba na suchu 
V Zátiší Bikin se šíří panika: někdo ukradl tajný recept 
na krabí hambáče! SpongeBob se musí spojit s nepříte-
lem Planktonem, aby přišli na to, kdo zničil klid jejich 
městečka. Aby dopadli hamižného piráta Hambivouse 
a zachránili sami sebe, musí se spolu s přáteli změnit ve 
fi lmové hrdiny a vydat se na samotnou souš!

 Další novinky na www.knihovna-pdy.cz

Soutěžní otázka:
V jakém roce se narodil 
majitel a zakladatel cirkusu 
Jaromír Joo?
1.  1955
2.  1965
3.  1975

Podmínky soutěže:
Do 24. listopadu 2015 nám zasílejte 
odpovědi na soutěžní otázky. A to buď 
emailem na adresu noviny@ipodebrady.cz 
(do předmětu napište „Soutěž“), nebo na 
korespondenčním lístku (pohledu, příp. 
dopisu) na adresu: Poděbradské noviny, 
Jiřího náměstí 1/I, 290 01 Poděbrady. 
Nezapomeňte přitom uvést své jméno 
a příjmení a telefonní číslo, na korespon-
denčním lístku pak heslo „Jo-Joo“. Po 

ukončení soutěže vylosujeme 5 výherců 
rodinných vstupenek a 10 výherců, kteří 
obdrží 2 vstupenky. 

Informace o programu:
První český Národní cirkus Jo-Joo před-
stavuje v roce 2015 zcela nový program 
inspirovaný filmem Madagaskar 
v cirkusu. 

Jde o rodinnou show plnou veselých 
a  komických situací, které nečekaně 
nastávají i při klasických cirkusových 
disciplínách, jakými jsou artistika, 
akrobacie či výcvik zvířat.

V představení, které je tematicky 
zaměřené s  bohatou scénickou 
výpravou, diváci uvidí širokou škálu 
domestikovaných, ale i volně žijících 
zvířat (papoušky ara, minipony, tygry 
sibiřské, pumy americké atd.). Z akro-
batických vystoupení diváci zhlédnou 
akrobacii na visutých šálách, výcvik 
velkých koní a velbloudů. Místo klaunů 
uvidí entertainery, kteří tvoří parodie 
na jednotlivá vystoupení nebo jen na 
podstatné prvky programu.

Termíny představení:
27. 11. / začátek v 17.00
28. a 29. 11. / začátek ve 14.00 
V neděli 29. listopadu se uskuteční 
derniéra pro tento rok. 
Délka představení je 135 min.

Zájemci o  zvláštní tamburašskou 
hudbu téměř zaplnili prostory 
modlitebny a vyslechli celou řadu 

melodických skladeb. „Historicky 
vzato, počátky tohoto hudebního 
projevu lze hledat na balkánském 
poloostrově, u jižních Slovanů. První 
tamburašský soubor byl založen 
v polovině 19. století v chorvatském 
Osijeku. Odtud se tato hudba postup-
ně šířila do dalších zemí, a tedy i do 
Čech. V Poděbradech se vyznavači 
tamburašských melodií dali dohro-
mady po první světové válce a soubor 
vydržel až do roku 1975. Jak známo, 
v šedesátých letech se začaly prosa-
zovat zcela jiné druhy hudby, hlavně 
jazz, folk, pop a podobně. Zájem o tu 
tamburašskou se u mladé generace 
zcela vytratil,“ vysvětlil František 
Kříž. Shodou okolností se však 

dochovaly čtyřstrunné tamburašské 
nástroje poděbradského souboru. 
A právě brač, bisarnica nebo buga-
rije v rukou členů současné skupiny 
navodily skvělou náladu. Vedle 

chorvatských melodií 
zazněly i  upravené 
české písničky. Koncert 
vyvrcholil improvizo-
vaným vystoupením 
známé sopranistky Jany 
Ryklové. Při uvedení 
známé Kmochovy melo-
die Muziky, muziky se 
ke zpěvačce spontánně 
připojila i většina poslu-
chačů. „Máme všichni 
radost, že se koncert 

vydařil. Dobře však víme, že vybrané 
peníze na opravu Glorietu nebudou 
stačit, proto zřejmě požádáme krajský 
úřad o dotaci,“ doplnil farář sboru 
Martin Fér.

V hřbitovní kapli v Kluku 
se budou vždy v neděli 
od 10 hodin konat setkání 
pravoslavných věřících. 
Bohoslužby povede vojenský 
kaplan kpt. Mgr. Marek 
Maxim Švancara, Ph.D. 

První český Národní cirkus 
Jo-Joo opět po čase navštíví 
Poděbrady. Vystoupení se 
budou konat u stadionu Jiskra 
od 27. do 29. listopadu 2015 
a s našimi novinami můžete 
vyhrát 5 rodinných poukazů 
(2 dospělý + 2 děti a dále 
vstup do zoo, foto se zvířetem 
a suvenýr) a 10 × 2 vstupenky. 

Poděbradští tamburaši se 
o druhé listopadové neděli 
představili na Benefi čním 
koncertě v sále místního 
sboru ČCE. Vystoupení 
bylo uspořádáno za účelem 
důkladné opravy historické 
kulturní památky, tedy 
altánu Gloriet, nacházející 
se na zahradě sboru. 

Novinka: bohoslužby pravoslavné církve v Kluku

Městská knihovna doporučuje 
aneb přečtěte si… 

Benefi ční koncert ve prospěch opravy Glorietu

Vyhrajte lístky 
do cirkusu!

1 3

5

2

4

Text: (red) | Foto: archiv

Text: Redakce PN 
Foto: Cirkus Jo-Joo

Text a foto: Milan Čejka

PŘIJĎTE SE ZAHŘÁT A POMOCI DOBRÉ VĚCI!
Členové Rotaract clubu Poděbrady, za podpory Rotary clubu 

Poděbrady a Vinotéky u Bílého lva a pod záštitou starosty 

města Poděbrady, by rádi všechny čtenáře Poděbradských 

novin pozvali na náš již tradiční Vánoční svařák. Výtěžek akce 

poputuje Karolínce Hájkové ze Speciální školy v Poděbradech. 

Při rozsvícení vánočního stromečku v neděli 29. 11. nás najdete 

celkem na 4 místech:
 – Na Jiřího náměstí před Vinotékou U Bílého lva
 – Na Jiřího náměstí na vánočních trzích

 – Na kolonádě před Hotelem Bellevue

 – Na žižkovské ulici V Aleji

Každý následující víkend se na Vás budeme těšit před Hotelem Bellevue!
Předem děkujeme a přejeme krásně prožitý předvánoční shon!

P O Z V Á N K A  N A  V Ý S T A V U

PETR KRYŠTŮFEK

OBRAZY A GRAFIKY

26.11. - 31.12.2015
Divadlo Na Kovárně

(spodní foyer)
Jiřího náměstí 1

Poděbrady

Výstava je otevřena pouze v 
době probíhajících 

divadelních akcí.

noviny.indd   1 13.11.2015   11:57:59

Soutěž

Kultura / Akce
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DIVADLO NA KOVÁRNĚ
25. 11. / St / 19.30 — KRÁLOBRANÍ
Historická divadelní hra autora Ladislava Langra

Divadelní představení Králobraní při respektování historických faktů mapuje 
bezprostřední dny a týdny po smrti krále Jiřího z Poděbrad, kdy začala velká politická 
hra o královskou korunu prosperujícího Českého království. Hra přivádí na jeviště 
všechny vážné české i evropské uchazeče o český trůn a nabízí tak divákovi velmi 
přehledný, autentický pohled do zákulisí středověké politiky, přičemž zejména se 
zaměřuje na královnu vdovu Johanu z Rožmitálu, která byla dle svědectví kronikářů 
velmi silná a ambiciózní žena.
Účinkuje: Divadelní spolek Jiří
Režie: Lumír Olšovský 
Cena vstupenky: 80 Kč

1. 12. / Út / 19.00 — PRAGUE CELLO QUARTET
Účinkují: Ivan Vokáč, Jan Zemen, Petr Špaček, Jan Zvěřina
Pořadatel: Společnost Otakara Vondrovice, o. s.
Cena vstupenky: 100 Kč

2. 12. / St / 19.30 — DRUHÁ SMRT 
JOHANKY Z ARKU – ABONENTNÍ 
PŘEDSTAVENÍ
Potřebuje lidstvo hrdiny? Jistě, je dobré čas od 
času pohnout kolem dějin a změnit stávající 
prohnilý systém. Časem ovšem může bezúhonný 
hrdina začít někomu překážet. Jak ho ale šikovně 
odstranit, když nežijící mučedník může být 
nebezpečnější než živý?
Golden Archer Productions
Režie: Světlana Lazarová
Účinkují: V. Cibulková, L. Mrkvička, S. Lehký
Cena vstupenky: 300 Kč

6. 12. / Ne / 15.00 — ZACHRAŇTE SNĚHURKU – PREMIÉRA
Divadelní pohádka
Účinkuje: Divadelní spolek Jiří
Cena vstupenky: 60 Kč

7. 12. / Po / 19.30 — TECHTLE MECHTLE – VÁNOČNÍ SPECIÁL
Travesti show
Cena vstupenky: 260 Kč (předprodej) / 280 Kč (na místě)

13. 12. / Ne / 15.00 — ZACHRAŇTE SNĚHURKU
Informace viz 6. 12.

14. 12. / Po / 18.00 | 15. 12. / Út / 18.00 — TANEČNÍ NADÍLKA
Vánoční vystoupení tanečního oboru ZUŠ Poděbrady
Cena vstupenky: 50 Kč

16. 12. / St / 18.00 — VÁNOČNÍ KONCERT
Vánoční vystoupení ZUŠ Poděbrady
Vstupné dobrovolné

18. 12. / Pá / 19.30 — KONCERT EVY PILAROVÉ
Známou českou zpěvačku doprovodí Golden Big Band Prague 
s kapelníkem Petrem Sovičem
Cena vstupenky: 290 Kč (předprodej), 330 Kč (na místě)

20. 12. / Ne / 15.00 — ZACHRAŇTE SNĚHURKU
Informace viz 6. 12.

VÍCE INFORMACÍ NA WWW.DIVADLOPODEBRADY.CZ

mladou Španělku čeká adrenalinová jízda metropolí a boj o holý život. Sonne a jeho 
parta jsou totiž okolnostmi donuceni provést narychlo bankovní loupež. 
Režie: Sebastian Schipper, hrají: Laia Costa, Frederick Lau, Franz Rogowski

26.–27. 11. / Čt–Pá / 19.00 
BLACK MASS: ŠPINAVÁ HRA – PREMIÉRA
Krimi / USA / titulky / od 12 let / 122 min. / 110 Kč
John Connolly a James „Whitey“ Bulger spolu vyrůstali v ulicích jižního Bostonu. 
O desítky let později se měli znovu setkat. V té době byl Connolly jednou z hlavních 
postav bostonské kanceláře FBI a Whitey se stal kmotrem organizace Irish Mob. 
Proběhla mezi nimi špinavá dohoda týkající se obchodních tajemství a současně 
likvidace bostonsko-italské mafi e, která se vymkla kontrole, což vedlo k vraždám, 
obchodu s drogami a vydírání. 
Režie: Scott  Cooper, hrají: Johnny Depp, Joel Edgerton, Benedict Cumberbatch

28.–29. 11. / So–Ne / 17.00 — ALDABRA – 3D
Rodinný / ČR / přístupný / 73 min. / 140 Kč
Výlet do míst, kam lidská noha takřka nemá možnost vkročit, příběh plný fascinujících 
dobrodružství zdejšího přírodního světa. Působivý rodinný snímek nabízí unikátní 
osudové příběhy podivuhodných živočichů, kteří obývají atol Aldabra, rodí se zde, 
vytvářejí společenství, přivádějí na svět mladé i bojují o své přežití. 
Režie: Steve Lichtag, hrají: Oldřich Kaiser (vypravěč)

28.–29. 11. / So–Ne / 19.00 — GANGSTER KA: AFRIČAN
Krimi / ČR / od 12 let / 100 min. / 130 Kč
Po nepochopitelném útěku přímo z rukou policie opouští Kraviec Českou republiku. 
Začíná nová etapa jeho zločinného života. Káčko už nemá co ztratit. Teprve teď 
začíná vyplouvat na povrch veškerý odpad, který po něm zbyl. Káčko se usazuje na 
Seychelských ostrovech, v rukou má směnku na 80 milionů, která z fl eku může položit 
premiéra i vládu. Režie: Jan Pachl, hrají: Hynek Čermák, Predrag Bjelac, Filip Čapka

30. 11.–1. 12. / Po–Út / 19.00 — OTCOVÉ A DCERY
Drama / USA, Itálie / od 12 let / 116 min. / 110 Kč
Jack Davis se musí po tragické smrti své manželky sám postarat o pětiletou dcerku 
Katie. Jack je slavný spisovatel, držitel Pulitzerovy ceny, který trpí depresemi a duševní 
poruchou. Po smrti ženy svádí boj nejen sám se sebou, ale i s výchovou Katie. 
Režie: Gabriele Muccino, hrají: Aaron Paul, Amanda Seyfried, Russell Crowe

2. 12. / St / 19.00 — VATIKÁNSKÁ MUZEA – 3D
Dokumentární / USA / titulky / přístupný / 80 min. / 190 Kč
Nevšední výprava za poznáním působivé umělecké sbírky budované více než 2 tisíce 
let. Film diváky nechá nahlédnout do Sixtinské kaple, do historie jednoho z nej-
známějších světových muzeí a historie nás všech. Na čtyřicet profesionálů natáčelo 
nejvzácnější umělecká díla světa napříč kulturami i historickými epochami. 
Režie: Marco Pianigiani

3.–4. 12. / Čt–Pá / 19.00 — MOST ŠPIÓNŮ – PREMIÉRA
Drama / USA / titulky / od 12 let / 135 min. / 120 Kč
Uplynulo už více než deset let od porážky nacistického Německa a lidstvo teď ohro-
žuje studená válka, napětí mezi USA a SSSR je téměř hmatatelné. Když v roce 1957 
FBI zatkne Rudolfa Abela, sovětského špióna žijícího v New Yorku, strach a mocenská 
nedůvěra se ještě více vystupňují. 
Režie: Steven Spielberg, hrají: Tom Hanks, Mark Rylance, Amy Ryan

5.–6. 12. / So–Ne / 19.00 — GANGSTER KA: AFRIČAN
Info viz 28.–29. 11.

7.–8. 12. / Út / 19.00 — SPECTRE
Akční / VB / titulky / od 12 let / 150 min. / 120 Kč
James Bond dostane záhadný odkaz z minulosti, který ho přivede na stopu známé 
zločinecké organizace. Postupně rozplétá složitou pavučinu lží, aby nakonec odhalil 
děsivou pravdu o SPECTRE. 
Režie: Sam Mendes, hrají: Daniel Craig, Ben Whishaw, Ralph Fiennes

9. 12. / St / 19.00 — AMERIKA
Dokumentární / ČR / přístupný / 70 min. / 80 Kč
Bára je dcerou kanadských imigrantů a do Čech přijela, aby poznala zemi svých 
rodičů. Honza je z Prahy, zpívá a hraje na kytaru. Vždy toužil odjet do New Yorku a být 
tak trochu Bob Dylan. Bára a Honza se vydávají na vandr do tradičních míst trampů, 
starých bezmála sto let. Režie: Jan Foukal, hrají: Barbara Adler, Jan Foukal

10.–11. 12. / Čt–Pá / 19.00 — KRAMPUS: TÁHNI K ČERTU
Horor / USA / titulky / od 12 let / 96 min. / 110 Kč
Kdo se nikdy nebál, že ho na Mikuláše odnese čert, ten ať hodí vánoční ozdobou. 
A to jste přitom nenarazili na nejstrašlivějšího z pekelníků, na Krampuse. Temný 
protipól všech vlídných symbolů údajně nejkrásnějších svátků v roce dokáže vyděsit 
nejen děti, ale i nevěřící dospělé. 
Režie: Michael Dougherty, hrají: Adam Scott , Toni Collett e, Allison Tolman
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ZÁMECKÝ BIOGRAF
19.–20. 11. / Čt–Pá / 19.00
HUNGER GAMES: SÍLA VZDORU 2. část – 2D – PREMIÉRA

21.–22. 11. / So–Ne / 19.00
HUNGER GAMES: SÍLA VZDORU 2. část – 3D
Dobrodružný / USA / titulky / od 12 let / 135 min. / 120 Kč (2D), 150 Kč (3D)
V poslední kapitole nepůjde jen o přežití, ale bude se bojovat o budoucnost oby-
vatel celého Panemu. Konečné zúčtování s nenáviděným prezidentem Snowemse 
se blíží. Reprodrozd Katniss spolu se skupinou nejbližších přátel povede rebely 
v jejich boji za svobodou. 
Režie: Francis Lawrence, hrají: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth

23.–24. 11. / Po–Út / 19.00 — STÁŽISTA
Komedie / USA / titulky / přístupný / 121 min. / 110 Kč
Sedmdesátiletý vdovec si uvědomil, že odchod do důchodu není až tak skvělý, jak se 
říká. Využije příležitosti vrátit se znovu do hry a stane se vedoucím stážistou módního 
webu, který založila a provozuje Jules Ostinová. 
Režie: Nancy Meyers, hrají: Anne Hathaway, Robert De Niro, Nat Wolff 

25. 11. / St / 19.00 — VICTORIA
Drama / Německo / titulky / od 12 let / 140 min. / 90 Kč
Film natočený na jeden záběr. Stříbrný medvěd – Cena za mimořádný umělecký 
výkon. Victoria přijíždí pracovat do Berlína a užívat si noční život. Na konci jedné 
párty potká Sonneho a jeho kamarády. Namísto mátožného opileckého rána ale 

POZVÁNKY
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Foto: Golden Archer Productions

AKCE VE MĚSTĚ
22. 12. / Út / 19.00 / Kostel Povýšení sv. Kříže
J. J. RYBA: ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
Účinkují: Sbor a orchestr GJP, um. vedoucí Jaroslava Dunovská
Pořadatel: Společnost Otakara Vondrovice, o. s.
Cena vstupenky: 100 Kč

23. 12. / St / 16.00 / Jiřího náměstí — BETLÉMSKÉ SVĚTLO 
A ZPÍVÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU

24. 12. / Čt / 22.30 / Jiřího náměstí  — PŮLNOČNÍ POD ŠIRÝM NEBEM

31. 12. / Čt / 16.00 / Jiřího náměstí — SILVESTROVSKÁ AOS
Zábavná automobilová orientační soutěž pro veřejnost
Startovné: 50 Kč/posádku

31. 12. / Čt / 24.00 / Lázeňská kolonáda — SILVESTROVSKÝ OHŇOSTROJ 

1. 1. 2016 / Pá / 17.00 / Zámecké nábřeží — NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ

VÍCE INFORMACÍ NA WWW.DIVADLOPODEBRADY.CZ

Divadelní spolek Vojan nabídne českou premiéru
V rámci festivalu Libický divadelní podzim uvede Divadelní spolek 
Vojan českou premiéru hry Vladimíra Zajíce Mistr Jan aneb Naše 
kaše. Inscenace zavede diváky k Lipanům, večer před osudovou bitvou 
29. května 1434, která způsobila zásadní obrat v husitských válkách. 
Skupina komediantů se ocitne shodou okolností mezi ležením Panské 
jednoty a radikály husitského hnutí. Herci spolu během noci vedou diskuze 
a hádky o svízelné situaci v Čechách. Zároveň vstupují do rolí známých 
historických postav a přehrávají si klíčové situace té doby. Režie se ujal 
Jaroslav Vondruška a první premiéra se uskuteční v sobotu 28. listopadu od 
18 hodin v libickém kulturním domě. Druhá premiéra je pak na programu 
v sobotu 12. prosince opět od 18 hodin. (čej) 

Za ptáky za polárním kruhem 
Polabské muzeum v Poděbradech zve 2. prosince od 17.30 hodin na 
přednášku přírodovědce a cestovatele Zdeňka Součka o výpravě na norský 
poloostrov Varanger. Zážitky a fotografi e z letošní cesty nás zavedou na 
sever Norska a Finska. Zavítáme do tajgy, na magické místo Nesseby, do 
ptačího ráje na útesech v Ekkeroy, až na konec silnice v Hamningbergu 
a uvidíme noční fotografování modráčků. Vstupné je 30 korun. (red)

Kultura / Akce

Adventní a vánoční koncerty 

Pěveckého sboru, Orchestru 

Gymnázia Jiřího z Poděbrad, 

sboru absolventů Collegium 2010 

a komorního souboru KviMtet

♫
Pátek 27. 11. 2015 – benefiční  koncert, 

kostel Mcely, 18.00 hodin

♫
Sobota 28. 11. 2015 – benefiční koncert, kostel 

Českobratrské církve evangelické Poděbrady, 17.00 hodin

♫
Neděle 29. 11. 2015 – zahájení adventního času, 

Odřepsy,  18.00 hodin

♫
Čtvrtek 10. 12. 2015 – divadlo, 

Nová Paka, 18.00 hodin

♫
Sobota a neděle 12. a 13. 12. 2015 – koncertní cesta 

do Rakouska

♫
Sobota 19. 12. 2015 – Jakub Jan Ryba:  Česká mše vánoční, 

zámecká kaple Loučeň, 14.00 hodin

♫
Úterý 22. 12. 2015 – Jakub Jan Ryba:  Česká mše vánoční, 

kostel Povýšení sv. Kříže Poděbrady 18.00 hodin
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Sport

„Měli jsme perfektně připravený vůz 
i zázemí, byli jsme oba se spolujezd-
cem Petrem Glösslem ve skvělé kondi-
ci, což přímo souvisí se soustředěním 
a výdrží na dlouhých soutěžích, měli 
jsme vždy precizně připravený rozpis 
a v závěru jsme do toho podle mě dali 
nejvíce srdíčka,“ vypočítává mladý 
jezdec hlavní důvody letošního 
triumfu. 

A o čem dále mistr republiky 
Dunovský v rozhovoru pro PN 
hovořil?

O posledních testech
„První kilometry těsně před startem 
sezony jsme paradoxně neabsolvovali 
s Peugeotem, protože jednoduše ještě 
nebyl k dispozici. Poslední březnový 
víkend jsme v rámci ofi ciálního před-
sezonního testování v Žiželicích used-
li do Škody Fabia Kit Car, což je vůz 
podobných parametrů jako Peugeot. 
Žiželice jsou pro nás vlastně domácí 
podnik, a tak nás navštívilo obrovské 
množství fanoušků. Několika z nich 
jsme rádi dopřáli i jízdu na sedadle 
spolujezdce.“ 

O zámeckém triumfu
„Po vítězství v úvodním podniku na 
Rallye Šumava jsme v polovině května 
odjeli nádhernou, ale nevyzpytatel-
nou Rallye Český Krumlov. Během 
seznamovacích jízd lilo jako z konve, 
první etapa byla komplet na suchu, 
přes noc opět pršelo, ráno bylo všude 

spousta bláta a v závěru se pro změnu 
spustil liják… My jsme však zajeli 
soutěž snů, když jsme zvítězili ve třídě 
6 i skupině 2WD. Jeli jsme naprosto 
precizně a v těžkých podmínkách se 
vyvarovali jakékoliv chyby. Tedy až 
na poslední rychlostní zkoušku, kde 
jsme zjistili defekt kola a dojeli do cíle 
po ráfk u. Ale náš vybudovaný náskok 
byl dostatečný. O to více jsme si mohli 
užít slavnostní vyhlášení vítězů v Jelení 
zahradě pod krumlovským zámkem.“

O show v Bohnicích
„Čas před dalším mistrovským 
podnikem jsme vyplnili účastí 
na akci Legendy v Praze. V areálu 

bohnické léčebny se konal druhý 
ročník monstrózní výstavy a prezen-
tace toho nejlepšího, co na dvou či 
čtyřech kolech jezdí po silnicích nebo 
závodních tratích. Byla to opravdová 
show. Na krátké zabezpečené trati 
bylo navíc možné vybrané exponáty 
předvést v plné rychlosti. Jako čestné 
hosty jsme v našem týmu měli první 
tři fi nalistky letošního ročníku MISS 
Polabí. Děvčatům to moc slušelo 
a budily zaslouženou pozornost.“

O noční „štrapaci“
„O  dva týdny později jsme se 
přesunuli na jižní Moravu, na Rallye 

Hustopeče. Specifi cké silničky mezi 
vinicemi a úseky po šotolině jsou její 
specialitou. Mně bohužel po celý 
víkend sužovaly problémy s alergií, 
teklo mi z  nosu a  trochu jsem to 
všechno protrpěl. Ale Petr nás do cíle 
dovlekl, postaral se, abychom udrželi 
koncentraci. Hlavně díky němu jsme 
slavili další vítězství ve třídě 6 a stříbro 
ve 2WD. Namále jsme měli jen jednou 
v noci, kdy jsem při vjezdu do ostré 
zatáčky začal brzdit později a dostal 
se mimo ideální stopu. Přišli jsme 
o přední nárazník a jen s velkým štěs-
tím nám na kapotě zůstala přídavná 
světla. Bez nich bychom ve zbytku 
noční etapy ztráceli mnoho času.“

O zpropadeném patníku
„Vrcholem sezony pro nás měla 
být červencová Rallye Bohemia 
s  centrem v  Mladé Boleslavi. 
Náročné tratě v  okolí Tanvaldu, 
Železného Brodu a Sychrova nám 
seděly. Bohužel asi kilometr před 
cílem poslední noční rychlostní 
zkoušky přišla má hloupá chyba, po 
které jsme v ostré levé šikaně přišli 
o  adhezi (přilnavost pneumatik, 
pozn. aut.) a sklouzli pravými koly 
mimo asfalt. A když jsme se snažili 
vyhrabat zpět na cestu, tak jsem 
trefi l povalený žulový patník. No, 
a bylo hotovo…“

O prošláplé brzdě
„Na konci srpna jsme vyrazili do Zlína 
na Barum Czech Rallye. Letošní 
ročník nám připravil doslova pekel-
né zážitky. Byli jsme natěšení, že se 
budeme tři soutěžní dny porovnávat 
s  evropskou špičkou, ovšem hned 
druhá ‚erzeta‘ naše plány totálně 
změnila. V rychlosti kolem 160km/h 
se nám při prudkém brždění poničil 
přední brzdič a já s hrůzou v očích 
prošlápl brzdový pedál až na podlahu. 
Ano, byl to zážitek jako z hororu, a že 
jsme to ustáli beze škod, bylo obrovské 
štěstí. Zbytek testu jsme museli odjet 
pouze s  funkční ruční brzdou! Ve 
Zlíně a okolí navíc celý týden panovala 
šílená vedra a v autě bylo okolo 50°C. 
Změněnou taktiku jsme však dodrželi 
do puntíku a v cíli z toho bylo nakonec 
vítězství ve třídě 6.“

O thrilleru a matematice
„Závěrečný díl šampionátu obstarala 
Rallye Klatovy. Zlínská soutěž tabul-
ku kategorie 2WD totálně překopala 
a my jsme klesli na druhé místo. Do 
hry tak vstoupila bodová matematika. 
Abychom brali titul, museli jsme dojet 
nejhůře třetí a navíc před průběžně 
první posádkou. Tentokrát už nebyl 
prostor na vtípky a vše muselo fungo-
vat na 110 %. Špička byla ale nesku-
tečně vyrovnaná, pořadí se přelévalo 
a rozdíly byly vteřinové. Do závěru 
soutěže a vlastně i celé sezony jsme 
šli s náskokem titěrné půl vteřiny na 
naše soupeře v boji o titul v kategorii 
2WD. V předposlední ‚erzetě‘ jsme na 
ně dalších pár vteřin najeli, a ačkoliv 
nás v posledním testu dotahovali, 
udrželi jsme do cíle šestisekundový 
náskok a mohli tak konečně nechat 
průchod emocím, navíc přímo do 
kamer České televize. Právě jsme 
se totiž stali mistry České republiky 
v rallye ve třídě 6 i kategorii 2WD.“

O setkání s legendou
„V pátek 6. listopadu jsme si během 
slavnostního večera v Kongresovém 

centru brněnského výstaviště 
převzali poháry za oba letošní tituly. 
K našemu potěšení se tak stalo přímo 
z rukou legendy světové rallye, mistra 
světa a vítěze Rallye Dakar Ariho 
Vatanena. Během večera jsme měli 
možnost s ním pohovořit a můžeme 
říct, že je to moc příjemný člověk; 
okamžitě se nám snažil poradit, jak 
po takovém úspěchu směřovat naše 
závodění dál.“

O dobrých skutcích
„Během zimní pauzy nás čekají 
příjemné aktivity, kdy spolu s dalšími 
jezdci z rallye navštívíme na Mikuláše 

dětské oddělení mladoboleslavské 
nemocnice, a také odehrajeme hoke-
jové utkání, jehož výtěžek půjde na 
dobročinné účely. Samozřejmě bude-
me pokračovat v propagaci projektu 
Jedu na dřeň. Na to se moc těšíme.“

O slovech díků
„Celý tým v čele s Petrem na místě 
spolujezdce fungoval naprosto 
perfektně, proto děkujeme našemu 
vedení a mechanikům. Stejně tak 
děkujeme našim rodinám za podpo-
ru a trpělivost, skvělým fanouškům 
a partnerům za důvěru, kterou do nás 
před sezonou vložili.“

Do tohoto klání se probojovalo 
ze dvou základních skupin šest 
nejlepších okresních týmů včetně 
domácího FK Bohemia Poděbrady 
(na snímku).

Po odehrání zápasů systémem 
každý s každým se utkaly 2 bodově 
nejlepší mančaft y ve fi nále. Bohužel 
po dvou úvodních prohrách se nedo-
stalo do vyvrcholení soutěže mužstvo 
domácích mladíčků, které nakonec 
obsadilo 3. příčku. 

Bronzová pozice zůstala za očeká-
váním trenéra Tomáše Zimy. „Po 
výhře nad ligovým Kolínem jsme 
pomýšleli na lepší umístění, ale po 
počátečních nezdarech bylo již těžké 
postoupit do fi nále. Přesto nám kluci 
ukázali mnoho krásných fotbalových 
momentů,“ řekl Zima. 

Prvenství získala přípravka ze 
Strak, která si v boji o turnajový triumf 
poradila s družstvem z Vykáně.

Veliké poděkování patří podě-
bradskému fotbalovému klubu, který 
zajistil vynikající organizaci a zhruba 
dvěma stům diváků, kteří vytvořili 
báječnou atmosféru. Technické záze-
mí v Poděbradech umožňuje realizaci 
dalších podobných akcí i v zimních 
měsících. 

Zkouška na lednové fi nále vyšla na 
jedničku a hala nápor 300 závodnic 
z  celé České republiky vydržela. 
Zajímavostí jistě je, že nejmladší 
závodnici soutěže byly pouhé tři roky, 
zatímco nejstarší účastnice se narodila 
v roce 1967. 

V jednotlivých kategoriích se bojo-
valo o účast ve fi nále, a závodnice, které 
již do fi nále postoupily, se utkaly mezi 
sebou. Během celého dne soutěžily 
postupně všechny věkové kategorie 
v aerobiku a poprvé se v tour předsta-
vila i Zumba Show 1+1. Tuto kategorii 
jsme připravili pro maminky a děti, 

sourozence, kamarádky a pro všech-
ny, co si chtějí zacvičit nebo zatančit. 
Sledovat radost z pohybu a dobrou 
náladu bylo opravdu nakažlivé, a i když 
šlo také o medaile, tak v této kategorii 
to opravdu nebylo vůbec důležité. 

Na pořádání soutěže se podílely 
nejstarší členky oddílu aerobiku 
T. J. Sokol Poděbrady, kolektiv trené-
rek a stálých spolupracovníků. 

Kromě organizačních prací většina 
našich členek také závodila. Nejvyšší 
ocenění v nejmladší kategorii do 6 let 

vybojovala Sára Jamborová, která 
skončila třetí. V kategorii 7–8 let si 
další své prvenství vychutnala Julinka 
Vrchotová a svoji vysněnou bronzovou 
medaili konečně vybojovala Anetka 
Bedrnová. 

V kategorii 9–11 let se z 2. pozice 
mohla radovat Bett y Hujerová, kterou 
na stupních vítězů doplnila bronzová 
Nela Dobiášová. 

V kategorii 12–15 let triumfovala 
naše kamarádka cvičící za Aerobik 
Čelákovice Nela Vohradská a třetí 
skončila Sára Štěpánková. Další 
medaile „cinkly“ u  starších dívek: 
Marie Marková brala bronz v kategorii 
16–20 let a Simona Sluťáková stříbro 
mezi slečnami nad 20 let. 

Soutěž Zumba Show 1+1 zcela 
ovládly poděbradské závodnice. 
Vyhrála dvojice Helena Kroupová 
a Zuzana Klikarová, 2. místo patřilo 
duu Adriana Crkalová, Viktorie 
Hovorková a  bronz pak sestrám 
Anetce a Simoně Sluťákovým. 

Děkujeme všem divákům a rodi-
čům za výbornou atmosféru při 
soutěži a těšíme se na 17. ledna 2016, 
kdy na stejném místě proběhne velké 
fi nále Bohemia Aerobic Tour. My totiž 
v Poděbradech JEDEME NAPLNO!

Rychle a zběsile po čtyřech letech. Pilot Dunovský je mistrem republiky

Fotbaloví 
benjamínci 
vybojovali 
doma bronz

Aerobik Tour: „Zatěžkávací 
zkouška“ vyšla parádně

Text:  Aleš Kubelka
Foto: F. Dušek, D. Benych

Text a foto:  Richard Havránek

Text a foto:  Monika Sobotková

Poděbradský pilot Václav 
Dunovský se může 
po nervy drásajícím 
fi nále letošní sezony 
opět radovat z poháru 
pro českého šampiona 
závodů rallye. 

Poslední říjnový den se 
uskutečnil na stadionu 
U Radiostanice podzimní 
fi nálový turnaj o Pohár 
starosty města Poděbrady 
ve fotbale starších přípravek.

V neděli 8. listopadu se v městské sportovní hale BIOS 
konalo 4. postupové kolo soutěže Bohemia Aerobic Tour 
ve cvičení podle lektora.

Co ukrývá auto šampiona?
Tak trochu kokpit letadla připomíná vnitřek 
závodního speciálu rallye. Václav Dunovský poodhalil, 
co jeho Peugeot 208 R2 ukrývá za „tajemství“.

Foto:  Rallyesport 
Poděbrady

RADOST Z POHYBU › Soutěž v hale BIOS si náramně užily i „princezny“ 
z domácího oddílu aerobiku E. Jamborová a K. Děčková

DANIELA 
PRŮŠOVÁ JE 
VICEMISTRYNÍ 
EVROPY!

› 
Další úspěch si do své již 
tak bohaté sbírky připsala 
poděbradská mažoretka 
Daniela Průšová. Jako 
každý rok musela Daniela 
ukázat své kvality 
nejdříve v oblastním 
kole v Dobrovicích 
a v republikovém 
klání v Ronově nad 
Doubravou. 
Po náročných 
trénincích a za velké 
podpory trenérky Kláry 
Doležalové vyrazily 
s titulem vicemistryně 
České republiky na 
evropský šampionát do 
italského Lignana. V Itálii 
okouzlila Průšová porotu 
výborným výkonem 
a tématem „Zachraňte 
Willyho“ natolik, že domů 
odjížděla s krásným 
pocitem, pohárem 
a titulem vicemistryně 
Evropy 2015.

Text a foto: (red)

SYMFONII ZAPLNILI 
MLADÍ ŠACHISTÉ
›  DDM Symfonie Poděbrady 

uspořádal v sobotu 7. listopadu 
3. ročník šachového turnaje 
O královnu a krále Symfonie. 
Zúčastnilo se jej 81 dívek 
a chlapců ve věkových 
kategoriích 10, 12, 14, 16 let a také 
junioři Středočeského kraje. 

Text: (ydo)
Foto: DDM Symfonie

›  V Klatovech si mohl pilot Dunovský užít zasloužených oslav titulu

›  Peugeot Václava Dunovského se letos mnohokrát „prolétl“ nad asfaltem


