
Celá „telenovela“ s  tak trochu 
kocourkovským podtextem se 
začala odehrávat už v roce 2008.

Tehdy o převod částí městského 
pozemku na rohu Kunštátské 
a Jeronýmovy ulice, kde stávalo 
bezplatné parkoviště pro něko-
lik desítek aut, projevila zájem 
společnost Polabská stavební CZ 
za účelem výstavby garáží. Část 
pozemku byla pronajata této 
společnosti do konce dubna 2010. 
V září stejného roku, po dostavění 
parkovacího domu, pak rada města 
navrhla zastupitelstvu pozemky 
o celkové výměře 1 020 m2 zmíně-
né společnosti za 1,37 milionu Kč 
prodat. Pomineme   -li fakt, že si na 
prodej pozemku nenechali radní 
vyhotovit odhad, zdá se poněkud 
nesystematické, že byla závěrečná 
cena stanovena jako průsečík mezi 
nabídkou kupujícího a cenou, za 
kterou se před 20 (!) lety pozem-
ky na Žižkově prodávaly. Tak či 
onak, pár dní nato zastupitelé 

prodej pozemků posvětili a v říjnu 
2010, tedy pouhé 2  dny před 
komunálními volbami, podepsal 
starosta města Jozef Ďurčanský 
a prokurista společnosti Polabská 
stavební CZ Milan Točík kupní 
smlouvu. Ve stejnou chvíli zazněl 
ohlušující startov ní v ýstřel 
k dlouhému a náročnému běhu 
přes rostoucí překážky…

Chybějící břemeno
Zásadní listina, která měla a má 
výrazný podíl na tristní parkovací 
situaci dopravně předimenzova-
ného Žižkova, totiž postrádala 
jakoukoliv k lauzuli, která by 
kupujícímu nařídila v ytvořit 
náhradní bezplatné plochy nebo 
alespoň regulovat cenu parkovné-
ho po výstavbě rozlehlého parko-
vacího domu. Redakce PN měla 
možnost tuto smlouvu zhlédnout 
a bod IV tento důležitý nedostatek 
potvrzuje. „Kupující nepřejímá 
s převáděnou nemovitostí právní 
závady nebo břemena, a kdyby se 
snad nějaké takovéto právní záva-

dy dodatečně vyskytly, odstraní je 
prodávající ihned na své náklady,“ 
stojí ve smlouvě. Zásadní otázka 
tedy zní, proč tehdejší vedení 
města tuto podmínku do smlouvy 
nezaneslo. „Na místě bývalého 
starost y Ďurčanského bych 
takový požadavek po investorovi 
vyžadoval; zejména, když vím, 
jak složitá parkovací situace na 
Žižkově je. Město přece nebylo 
nuceno pozemek ke komerčnímu 
využití prodávat a mělo prioritně 
chránit zájmy zde bydlících 
lidí. Buď podmínkou, že jedno 
patro bude k dispozici místním 
za symbolickou cenu, nebo že 
investor umožní bezplatné parko-
vání na jiné ploše. Považuji to za 
poškození zájmů Žižkováků, což 
koneckonců potvrdila i  praxe,“ 
řekl Ladislav Langr, současný 
starosta Poděbrad.

PN se logicky pokoušely zjis-
tit pohled a  názor ex -starosty 
Ďurčanského. „No comment,“ 
zamítl současný zastupitel jaké-
koliv vyjádření i osobní schůzku 
s redaktorem PN. Taková reakce 
mrzí i proto, že bývalý starosta 
mohl své jednání vysvětlit a vnést 
tak do celé kauzy informace, které 
by přispěly k rozšifrování tehdej-
ších osudových kroků města.

Parkovné, věc majitele (?)
Čas plynul a v druhé polovině roku 
2010 byl parkovací dům na Žižkově 
otevřen. Nicméně cena parkov-
ného, kterou jeho provozovatel 
stanovil, velkou část moto-
ristů ze Žižkova odradila. 
Měsíčně by totiž museli 
do „úschovy“ svého 
vozu investovat 
1 200 Kč, což za 
rok dělá 14 400 Kč. 
„Cena je to vyso-
ká, to určitě. 
Sice si majitel 
může říct, kolik 
uzná za vhodné 
sám, ale tohle 
je už přeci jen 
drahé parková-
ní,“ řekl jeden 
z  Poděbraďáků, 
který bydlí pár 
metrů od parko-
vacího domu. Dle 
zdroje bl ízkého 
redakci PN skutečně 
značnou část zalidněné 
severní části Žižkova 
nastavená částka odradila, 
a proto prý není v parkovacím 
domě obsazená ani polovina míst.

 Pokračování na straně 2.

Příběh parkovacího domu: rozjitřené vášně bez komentáře

Text a foto: Aleš Kubelka

Problém s dopravní situací u parkovacího domu 
na Žižkově v posledních týdnech výrazně bobtná. 
Nespokojení jsou tamní obyvatelé, rozhořčení ze sledu 
nedávných událostí neskrývá ani poděbradská radnice.
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Blesk z Polabí
V Poděbradech se zrodila 
sprinterská hvězda. Atlet 
Štěpán Hampl trhá jeden 
rekord za druhým.
 8

Soutěžní žně
V předprázdninových 
soutěžích PN můžete vyhrát 
reprezentační dres nebo lístky 
na festival Barvy léta.
 4, 6
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Ročník 25

Číslo 13

Cena 9 Kč

Tragický požár
Po požáru v panelovém domě 
v ulici Dr. Horákové byla nalezena 
tři mrtvá těla. Spletitý případ řeší 
kriminalisté.
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Izraelská pýcha
Středomořské letovisko 
Netanya, partnerské 
město Poděbrad, prožívá 
v současnosti svůj zlatý věk.
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Tradice velí jasně: když se blíží příchod astronomického léta, do 
Poděbrad vpochodují nejlepší mažoretky z  celé republiky. Ty opět 
okouzlily lázeňskou kolonádu a zbarvily centrum města pestrými odstíny 
elegantních kostýmů, kloboučků a třpytek.

Českými šampionkami se ve čtyřech věkových  kategoriích 
mažoretkových skupin staly dívky z  Ronova, Hranic, Postoloprt 
a Holešova. V ostré konkurenci se neztratily ani poděbradské mažoretky, 
které obsadily mezi seniorkami 7. místo. Titul Minimiss si z  Poděbrad 
odvezla Beatrice Horáková z Hranic.

Do Poděbrad zavanul uniformovaný šarm

JAK VYJDEME V LÉTĚ
Stejně jako v loňském 

roce budou PN vycházet 
v létě po třech týdnech:

PN 14: 14. 7.
PN 15: 4. 8.

PN 16: 25. 8.

TText: t: (re(red)d) | | FFoto: Arrnošt Mrázzzzekekekekekekekekkkekekekekkek
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Zpravodajství

Kontakt: 
Jiří Vantuch 
Tel.: 608 533 653 
jiri.vantuch@ceskapojistovna.cz

NA ADRESE: PALACKÉHO 1344, PODĚBRADY

A získejte finanční bonus při 
sjednání životního pojištění
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V úterý 7. června krátce po půl třetí 
odpoledne bylo na lince 158 ozná-
meno, že v ulici Dr. Horákové došlo 
k výbuchu v bytě. „Na místo jako 
první přijeli profesionální hasiči, 
kteří po uhašení požáru našli v bytě 
tři lidská těla. Jednalo se o muže, 
ženu a nezletilou osobu. Prvotním 
ohledáním místa činu se nepotvr-
dilo, že by na místě došlo k nějaké 
explozi,“ uvedla tisková mluvčí 
Policie ČR Nymburk Petra Potočná.

K určení přesné příčiny smrti osob 
byla nařízena soudní pitva, která pár 
dní po tragédii vnesla do případu 
nové indicie. „Malá dívka i  žena 

zemřely ještě před tím, než vypukl 
v bytě požár. Při něm zemřel pouze 
muž,“ konstatoval Jakub Vinčálek, 
mluvčí středočeských policistů.

Tragédie přitom mohla být ještě 
větší. „Hasičům se včasným zásahem 
podařilo zabránit rozšíření požáru 
do dalších pater dvanáctipodlažního 
domu. Příčina vzniku požáru je 
předmětem dalšího vyšetřování, 
prvotně hlášený výbuch plynu se 
na místě nepotvrdil,“ konstatoval 
mluvčí HZS Středočeského kraje 
Petr Svoboda.

V třípokojovém bytě, ve kterém 
požár vypukl, bydlel Jiří (†22) 
s manželkou Marcelou (†40) a dcer-
kou Haničkou (†3). Dvaadvacetiletý 
muž, který je hlavním podezřelým, 

v den neštěstí nedorazil do práce. 
„Někteří sousedé ho viděli, jak 
shání benzin,“ řekla jedna z tamních 
obyvatelek. Podle televize Nova 
sousedé později viděli, jak muž 

do bytu ve třetím patře skutečně 
nese kanystr a tvrdil, že v něm má 
benzin do sekačky. Další podrob-
nosti případu zatím policie odmítá 
komentovat.

 Pokračování z titulní strany

Při srovnání cen v  parkovacích 
domech v České republice a v tom 
poděbradském se nastavená částka na 
Žižkově na první pohled nejeví jako 
přemrštěná.

Příběhy těch druhých…
Například v Brně zaplatí řidiči za roční 
rezervované místo v parkovacím domě 
Pinki Park 18 000 Kč, v Karlových 
Varech 17 000 Kč. Nutno však jedním 
dechem dodat, že se jedná o nesrov-
natelně větší města a parkovací domy 
situované pár minut chůze od jejich 
historických center.

Cestou, kterou kdysi mohly 
jít Poděbrady, kdyby při prodeji 
pozemků stanovily majiteli možnost 
zásahů do cenové politiky parkov-
ného, jdou úspěšně mnohá česká 
města. Například v Hradci Králové 
zbudovalo město ve spolupráci se 
soukromým investorem hned 3 
parkovací domy. V  nich jsou ceny 
parkovacích karet regulovány rozhod-
nutím rady města a činí pro rezidenty 
2 400, 3600 a v nejdražších garážích 
8 760 Kč ročně. Zaparkovat zde 
mohou dlouhodobě jak tamní občané, 
tak krátkodobě i návštěvníci města. 
Ve středočeském Slaném je stání 
v parkovacím domě taktéž zřizováno 
tamní radnicí a celoroční parkovné je 
nastaveno na 8 000 Kč.

Můj dům, můj hrad
Vraťme se však k příběhu parkovacího 
domu v Poděbradech. Další milník 
v jeho historii a bohužel i v dalším 
zhoršení parkovacích podmínek na 
Žižkově nastal před třemi lety, kdy byl 
v jeho horním patře otevřen Fitclub 
Evo. Problém nastal při parkování jeho 
návštěvníků, kteří začali nechávat svá 
auta na okolních chodnících, zeleni 
a v přilehlých ulicích. Logicky by se 
nabízelo, že majitel poskytne parko-

vací místa pro návštěvníky ‚fitka‘ 
v útrobách parkovacího domu. To 
se však nestalo. Pouze při zakoupení 
půlroční permanentky do Fitness 
clubu nabízí klientům možnost 
parkování s padesátiprocentní slevou 
oproti standardnímu měsíčnímu 
poplatku; tedy za 600 Kč. „V tomhle 
majitele nechápu. I kdyby hostům té 
posilovny stanovil parkovné 20 nebo 
50 Kč, tak by to celou situaci vyřešilo. 
Nevím, proč to neudělá. Všichni 
tady říkají, že nám byl ten parkovací 
dům čert dlužen,“ podělil se o názor 
jeden ze starousedlíků z Blahoslavovy 
ulice. Tomu prý lidé parkují často před 
domem. „Když zaparkují na zatrav-
ňovací dlažbě mimo vjezd, tak mi to 
nevadí. Ale už se párkrát stalo, že jsem 
nemohl vyjet, protože mi stálo auto 
před vraty,“ líčil postarší senior.

Městská policie se s přestupky řidičů 
v blízkosti parkovacího domu setkává 
takřka denně. „V okolních ulicích jsme 
od začátku minulého roku řešili 420 
dopravních přestupků. Ve většině 
případů šlo o parkování před vjezdem, 
na přechodu pro chodce, na zeleni či 
na chodníku,“ sdělil velitel Městské 

policie Poděbrady Miloš Dlabal. Ten 
s místními nespokojenými občany 
hovoří o možných omezeních velice 
často. „A musím konstatovat, že co 
člověk, to názor. Někdo by uvítal zákaz 
vjezdu, někdo dodatkovou tabulku, 
jiný vjezd na povolení městského 
úřadu. A někdo se zase přiklání k síti 
jednosměrných ulic. Vše má svá pro 
a proti,“ uvedl dále šéf strážníků.

Bitva o sloupky
Popsané následky parkování vozů 
mezi stromy v ulici Jeronýmova i na 
samotné zeleni a chodnících na sebe 
nenechaly dlouho čekat. A tak se město 
rozhodlo instalovat na již značně poni-
čenou zeleň mezi chodníkem a silnicí 
regulační sloupky. Ty měly zabránit 
zejména vjezdu na chodník a na zele-
ný pás, jež jsou přejížděním vozidel 
neustále poškozovány. „Osazení 
sloupků bylo naše řešení, jak zabránit 
nelegálnímu parkování. Proti tomu 
podal žalobu k okresnímu soudu pan 
Točík s argumentem, že mu sloupky 
brání ve vjezdu na jeho pozemek. Ten 
však podle stavebního zákona nebyl 
nikdy připojen k veřejné komunikaci, 

takže z hlediska zákona neexistuje,“ 
konstatoval starosta Poděbrad Langr.

V  dané věci proběhlo zvláštní 
soudní řízení o žalobě z rušené držby. 
V něm Okresní soud v Nymburce 
uložil městu Poděbrady povinnost 
zdržet se bránění žalobci ve vjezdu na 
pozemky. Odvolací soud toto rozhod-
nutí potvrdil, čili je pravomocné. „Soud 
v tomto řízení není oprávněn zkoumat 
otázky právní, nýbrž se omezí jen na 
zjištění skutkového stavu. S ohledem 
na uvedené pravomocné rozhodnutí 
bylo město nuceno sloupky odstranit. 
Polabská stavební CZ měla právo se 
obrátit na soudní orgány, pokud se 
cítila jednáním města poškozena 
nebo krácena na právech. Nesporná 
však je i skutečnost, že přes její úspěch 
v soudním řízení dochází vjezdem na 
zelený pás a chodník k poškozování 
majetku města. Teď je na straně uvede-
né společnosti, jaký zaujme postoj 
v otázce poskytnutí adekvátní náhrady 
nebo kompenzace ve prospěch města 
a jeho občanů,“ vysvětlil průběh celé-
ho sporu právník Stanislav Vavřička.

Na tyto otázky a obecně na neutě-
šenou situaci v ulicích u parkovacího 
domu se PN pochopitelně zeptaly 
i jeho majitele Milana Točíka. Ten 
však v  telefonickém hovoru rázně 
jakoukoliv schůzku a  rozhovor  – 
navíc s nabídkou následné autorizace 
textu – rázně zamítl. „K ničemu se 
vyjadřovat nebudu a už vůbec ne do 
Poděbradských novin. Dokud budou 
na radnici sedět komunista a ‚převlí-
kač‘ kabátů, tak mě Poděbrady vůbec 
nezajímají. Už 20 let mi jen hází klacky 
pod nohy. To tam klidně napište!“ 
nepřístupně odbyl celou věc Točík, 
nicméně PN jeho přání plní.

A  tak končí příběh, který však 
v praxi určitě ještě několik poutavých 
kapitol napíše. Příběh, jehož motivem 
a cílem nebylo pořádat „hon na čaro-
dějnice“ v podobě prokuristy Točíka 
či ex -starosty Ďurčanského, ale popsat 
čtenáři reálný děj a předložit fakta, 
která jej provázela.

Tři bezvládná těla našli hasiči po požáru v panelovém 
domě v ulici Dr. Horákové. Oheň však za rodinnou 
tragédií nestojí.

Tragédie v paneláku. Až pitva potvrdila fámy

Příběh parkovacího domu: rozjitřené vášně bez komentáře

Text: Aleš Kubelka
Foto: HZS Středočeského kraje

›  Hasiči zveřejnili fotografii bytu po zásahu

STRÁŽCI ZELENĚ › Poděbradská radnice osadila již značně poničenou zeleň 
mezi chodníkem a silnicí před parkovacím domem železnými sloupky

Podchod vyzdobily malby

V podchodu pod železnicí přibyly na zdech vkusné malby s poděbradskými 
motivy mapující historii města. Velkoformátová malba má 90 metrů na délku 
a 2,40 m na výšku. Jejím autorem je Lukáš Kladívko, který 2 měsíce celý projekt 
připravoval se třemi pomocníky. Naprostá většina maleb je nanášena sprejem. Ve 
výtvarném zvelebování podchodu plánuje město pokračovat i v příštích letech.

Text a foto: (red)
Text a foto: Aleš Kubelka
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Městská knihovna 
v Poděbradech

bude od 4. července do 2. září 2016 
uzavřena z důvodu stěhování. V provozu 

bude pouze čítárna, v pracovní dny od 8.30 
do 12 h. V době uzavření knihovny bude 

otevřena pobočka na Žižkově dle aktuální 
otvírací doby. Dále bude otevřena pobočka 

v Přední Lhotě každý čtvrtek (15–18 h.).

Od 9. 6. 2016 nebude možno objednávat 
knihy z on                  -line katalogu a dovážet je 

ze skladu. Meziknihovní služba nebude 
rovněž poskytována.

Zpravodajství

Podpořit uspořádání „testova-
cího“ ročníku přehlídky fi lmové 
hudby a multimédií se rozhodli 
i středočeští radní. „Festival, který 
představuje jiný segment kultury 
než třeba fi lmové festivaly, nemá 
v naší zemi dosud obdoby. Bude 
nabízet zábavu pro celou rodinu, 
od živ ých orchestrů, nejlepší 
fi lmové hudby, až po multimedi-
ální show a doprovodný program 
v ulicích města,“ uvedl radní pro 
oblast kultury a památkové péče 
Zdeněk Štefek.

Soundtrack Poděbrady předsta-
ví big bandy, pop a rock kapely, 

elektroprojekt y nebo hudbu 
z počítačových her a populární 
video mapping. „Věřím, že tato 
unikátní kulturní akce osloví 
hned několik cílových skupin – 
rodiny, filmové a hudební nadšen-
ce, studenty, ale i  profesionály 
a IT specialisty, kteří se budou 
věnovat hrám, multimédiím, 
aplikacím i  dalším novinkám 
v oboru. Zároveň by tento festi-
val mohl podpořit cestovní ruch 
v  Poděbradech, podobně jako 
Středočeské kulturní léto v Kutné 
Hoře,“ konstatoval hejtman 
Miloš Petera.

Festival se uskuteční letos 
27. srpna, další ročníky pak vždy 
o posledním prázdninovém víken-

du. Veřejnoprávní smlouvu na 
dotaci ve výši dvou milionů Kč musí 
ještě schválit zastupitelstvo kraje.

Festival fi lmové hudby 
čeká (před)premiéra

Text: (aku) | Foto:  BrainZone Promotion

Již za pár týdnů zvedne oponu nultý ročník Festivalu 
fi lmové hudby Soundtrack Poděbrady. PN postupně 
přinášejí novinky týkající se této jedinečné kulturní 
akce a postupně představují osobnosti, které na letošní 
„trailer“ festivalu zamíří.

HVĚZDY FESTIVALU SOUNDTRACK
(DÍL DRUHÝ)

David Koller
Rockový zpěvák, skladatel a bubeník. Patří k významným muzikantům 
střední generace českého bigbítu. Autor mnoha dnes již klasických hitů se 

nejvíce proslavil jako lídr rockové skupiny Lucie, kde působil v letech 1987 až 
2005. Účinkoval i v dalších rockových formacích (Kollerband, Pusa, Žentour, 

Jasná Páka, Blue Eff ect). Spolu s Michalem Dvořákem složili hudbu k fi lmům Amerika, Poslední přesun a Mrtvej 
brouk. Lucii překvapivě opustil v listopadu 2005 kvůli neshodám se spoluhráči Robertem Kodymem a P. B.CH. 

Poté působil například jako bubeník ve skupině Chinaski. Společně s výtvarníkem Davidem Černým a fi lmařkou 

Alicí Nellis stál za vybudováním kulturního centra MeetFactory, otevřeného v roce 2007.

Dasha
Česká zpěvačka a muzikálová herečka. Jedna z nejtalentovanějších 

českých zpěvaček současnosti. Po studiu zpěvu na Pražské konzervatoři 
se od roku 1998 stala doprovodnou zpěvačkou Karla Gotta, později začala 
spolupracovat i s Helenou Vondráčkovou. Vystupovala na mnoha významných 

českých hudebních scénách včetně Hudebního divadla v Karlíně nebo na jevišti Plzeňského divadla J. K. Tyla, 
kde ztvárnila postavu Máří Magdaleny ve světově proslulém muzikálu Jesus Christ Superstar. Za tuto roli v roce 

2010 obdržela Cenu Thálie. Jako sólistka vystupuje i samostatně v kapelách Moondance Orchestra a Pájky Pájk 

kapelníka a svého přítele Martina Kumžáka.

Kupuji STARÉ peřiny a nedrané peří. Tel.: 606 514 445.

řádková inzerce

inzerce

Ranní Region 
po–pá | 5.00–9.00 
ranní informační servis

Marek Čihák

Dopolední Region 
po–pá | 9.00–12.00 
užitečné poradny

Iveta Chlumská

Tandem 
pá | 11.00–12.00 
talk show

Jan Rosák

Odpolední Region 
po–pá | 14.00–16.00 
rozhovory, pozvánky

Pavel Kučera

Humoriáda 
po–pá | 16.00–17.00 
scénky na přání

Patrik Rozehnal

Česko – země neznámá 
po–pá | 13.00–14.00 
populárně-naučný kvíz

Pavel Kudrna

Vysíláme 
pro MILION 

Středočechů
Poděbrady | 100.7 FM 

Vzájemná smlouva o partnerství 
obou měst vzdálených 3 500 km 
byla podepsána starosty obou 
měst  – Ladislavem Langrem 
a  Miriam Ikar -Feirbergovou  – 
7. dubna 2014 v Izraeli. Poděbrady 
se tak zařadily po bok takových 
metropolí, jako je například němec-
ký Dortmund či Cincinnati v USA.

Oáza, která vstala z prachu
Město Netanya bylo založeno tepr-

ve v roce 1929. Rozhodnutí zřídit 
v centru Šaronské planiny a v ústí 
vyschlého koryta vádí Nachal 
Poleg novou židovskou osadu padlo 
v roce 1926 na zasedání společnosti 
Bnej Binjamin. Vedení akce se 
ujali Oved Ben Ami a Itamar Ben 

Avi, kteří cestovali po Spojených 
státech amerických a vybírali od 
tamních Židů potřebné fi nanční 
prostředky. V září 1929 započala 
výstavba prvních deseti domů. 
Následujícího roku se v Netanye 

otevřela první mateřská škola 
a  obchod, v  roce 1931 následo-
vala první škola. Během 30.  let 
20. století zpracoval britský archi-
tekt Holiday územní plán nového 
města, které bylo od počátku konci-
pováno se zaměřením na turistický 

ruch, ale i  zemědělskou výrobu 
a  podnikání. Tehdy zde vyrostl 
první hotel, synagoga (Šonej 
Halachot), továrna (potravinářský 
podnik Primazon) a pokračovalo 
rozrůstání obce o  nové čtvrtě. 

K  rozvoji přispělo i  dokončení 
nového silničního spojení mezi 
Netanyou a městem Tulkarm, čímž 
se Netanya napojila na pobřežní 
komunikace. Roku 1939 začal ve 
městě působit průmysl zpracování 
diamantů (fi rma Ofi r), který se 
pak stal jedním z hlavních pilířů 
domácí ekonomiky.

Poválečný vzestup
„Davidova ráje“
V meziválečném období se Netanya 
stala se svým rozsáhlým pásem 
pobřežních pláží častým místem 
vyloďování ilegálních židovských 
imigrantů. Roku 1940 získala status 
místní rady, tedy malého města 
s vlastní samosprávou. V následují-
cích letech byla Netanya svědkem 
vyostřující se nacionální konfrontace 
mezi Židy a Araby a také britskými 
úřady. Během války za nezávislost 
byla Netanya trvale kontrolována 
židovskými silami a v roce 1948 se 
stala součástí státu Izrael.

Po válce, kdy byly k městu připoje-
ny sousední opuštěné arabské vesni-

ce a Netanya povýšena na město, 
se jeho populace rychle rozrůstala 
a  posiloval se jeho velkoměstský 
charakter, přičemž původní země-
dělské zaměření zcela ustoupilo 
průmyslové výrobě. Na ekonomice 
města se značnou částí podílí rovněž 
cestovní ruch, Netanya je totiž díky 

svým 14 kilometrům pláží velmi 
populární turistickou destinací.

V současnosti je Netanya prospe-
rujícím městem s celoevropským 
přesahem, k čemuž přispívá ideální 
poloha na březích Středozemního 
moře i  v  blízkosti metropole 
Tel Avivu.

Netanya: svůdná kráska 
s odérem mořských vln

םיאבה םיכורב

Text: Aleš Kubelka
Foto: www.netanya.muni.il
Zdroje: en.wikipedia.org, www.govisitisrael.com

V těchto dnech přicestovala do Poděbrad delegace z partnerského města 
Poděbrad – izraelské Netanye. Významné středomořské letovisko, které začalo psát 
své dějiny teprve v minulém století, prožívá v současnosti svůj dynamický rozkvět.

 POMNÍK HRDINŮ › Jedním z nejnavštěvovanějších míst ve městě 
je Památník vítězství, který symbolizuje porážku nacistického 
Německa Rudou armádou

RIVIÉRA IZRAELE › Největším turistickým lákadlem Netanye je 4,5 km dlouhá plážová promenáda 
lemovaná útesy a množstvím hotelů

VIZITKA MĚSTA

Poloha: Centrální část 
státu Izrael
Nadmořská výška:
35 m n. m.
Rozloha: 28,95 km²
Počet obyvatel: 202 400
Rok založení: 1929

Vedení města: starostka Miriam Ikar-
-Feirbergová (1. žena ve funkci hlavy města 
v jeho historii), místostarosta Eli Dalal

PROČ „NETANYA“?

Město Netanya bylo 
pojmenováno na počest 
amerického obchodníka 
a fi lantropa Nathana 
Strause (1848–1931).

Rodák z židovské rodiny v německém 
Bavorsku, pozdější spoluvlastník sítě 
obchodních domů Macy’s a prezident 
představenstva zdravotnické rady New York 
City věnoval v meziválečném období dvě 
třetiny svého jmění ve prospěch Židů a Arabů 
v Palestině. Straus, jenž se jen shodou mnoha 
okolností vyhnul plánované cestě na palubě 
legendárního Titanicu, po dobu svého života 
výrazně podporoval vznik státu Izrael.

NETANYA“?
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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 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 14 4. 7. 14. 7.

PN 15 25. 7. 4. 8.

PN 16 15. 8. 25. 8.

Lidé / Názory

Kromě přípravy výzdoby zaměřené 
na život Karla IV. a  jeho rodiny se 
6. až 8. ročníky v hodinách hudební 
výchovy zaměřily na hudební pásmo 
inspirované známým muzikálem 
Noc na Karlštejně od režiséra Zdeňka 
Podskalského s  písněmi skladatele 
Karla Svobody. Žáci představili 
jednotlivé písně v dobových kostý-

mech, zazněla také báseň Romance 
o Karlu IV. od Jana Nerudy, nazkouše-
ná v hodinách češtiny, a v přestávkách 
mezi písněmi 9. ročníky prezentovaly 
krátké dějepisné animace k  životu 
a  době významného Lucemburka. 
Vystoupení ve školní tělocvičně mělo 
patřičný ohlas, povedlo se a zdařile 
připomnělo tuto významnou událost.

Zakončením celého projektu se 
stala vernisáž výtvarných prací dětí 

z prvního stupně pod patronací paní 
učitelky Šturmové. Žáci připravo-
vali nejen výzdobu naší školy, ale 
i galerii nejlepších obrázků na téma 
700.  výročí narození Otce vlasti. 
Tyto výtvarné práce jsou k vidění do 

konce června v atriu Městského úřadu 
v Poděbradech.

Článek o výjezdu žáků ZŠ 
Václava Havla do Itálie najdete 
na www.podebradskenoviny.cz 
v rubrice „Organizace“.

Slavnostní akt s názvem Graduatio 
se konal v  dopoledních hodinách 
ve sváteční atmosféře Divadla Na 
Kovárně. Jeho součástí byla rekapi-
tulace významných událostí celého 
školního roku, ocenění nejlepších 
studentů a  asi nejbezprostředněji 
působila taneční a pěvecká vystou-
pení jednotlivců i  skupin. Všichni, 
i když – jak přiznávali – jim Poděbrady 
přirostly k  srdci, písněmi i  tancem 
představovali hlavně typický folklor 
své země. Strhující byl například tanec 
s názvem Pozdrav z Angoly i nám bližší 
waltz. To, že výuka češtiny byla úspěš-
ná, dokazovala skutečnost, že převláda-
jícím jazykem akce byla čeština. Prostě 
jsme si všichni rozuměli.

Důstojnost celému ceremoniálu 
dodal závěrečný projev k ukončení 
akademického roku 2015/2016 

ředitelky ÚJOP UK Poděbrady 
Ing. Daniely Vlkové a její poděkování 
všem zaměstnancům studijního stře-
diska v podobě rudé růže. Při podma-
nivých tónech studentské hymny 
Gaudeamus igitur se dojetí ubránil 
jen málokdo. Následně pak už jen a jen 
radostně působilo shromáždění všech 
u starobylé kašny na prvním nádvoří 
zámku, mávání „rourami“ a hlasité 

projevy štěstí. To vše zaznamenal 
fotograf z ptačí perspektivy.

Za prolog ke každoročním podě-
bradským slavnostem krále Jiřího lze 
také považovat páteční odpolední 
neformální setkání zaměstnanců 
ÚJOP UK Poděbrady s  letošními 
studenty i s těmi, kteří v ÚJOP UK 
Poděbrady studovali v minulých letech 
a do Poděbrad se rádi vracejí.

Tak opět každý konec obsahuje 
začátek něčeho nového, a  proto, 
studenti, naši přátelé, mnoho štěstí!

Všichni se těšili na nové zážitky, a tak 
cesta rychle ubíhala. U moře nás čeka-
la zprvu zamračená obloha a chladná 
voda, ale to se naštěstí v dalších dnech 
změnilo. Na příjemné písečné pláži 
jsme se slunili a příjemné osvěžení 
nám dopřávaly mořské vlny. U moře 
jsme pouze nelenošili, ale hráli beach 
fotbal, beach volejbal, házeli freesbee, 
pouštěli draka, stavěli stavby z písku 
a prováděli spoustu jiných aktivit. 

Vyvrcholením byla oslava Dne dětí, 
která se nesla ve znamení soutěží 
družstev a sladkých odměn. Velmi 
hezký byl výlet do Barcelony po 
stopách jejích nejznámějších památek 
a výlet do botanické zahrady Pinya de 
Rosa. Všichni si výjezd maximálně 
užili a málokomu se chtělo od moře 
domů.

Hlavním cílem těchto zahraničních 
výjezdů je domluvit se cizím jazykem 
v běžných každodenních situacích, 
podporovat multikulturalitu, spolu-

pracovat mezi sebou, poznávat zvyky 
a tradice navštívené země, všímat si 

zajímavostí daného státu a samozřej-
mě aktivně se hýbat.

BLAHOPŘÁNÍ
Dne 30. června oslaví osmdesátiny Zdeňka Formánková. 
Její láska k turistice a cestování ji s batohem provedla celou 
Českou republikou, Evropou a částí světa. V Poděbradech 
založila oddíl mládeže Robinsoni, který funguje téměř 
50 let. Dodnes je hlavní hybatelkou a aktivní vedoucí 
akcí a výletů poděbradského odboru Klubu českých 

turistů. Založila tradici oblíbeného Pohádkového lesa 
pro děti a turistického pochodu Tour de Poděbrady 
s celorepublikovým dosahem.

Do dalších let Ti, Zdeňko, přejeme pevné zdraví, sílu 
a nezlomnost. Děkujeme Ti za obrovskou energii, kterou 
věnuješ turistice a veřejnému životu. A posíláme velký 
obdiv tomu, jak hrdě kráčíš životem.

Blahopřejí tomíci a turisté z Poděbrad

HRÁTKY S PIRÁTY
Letní tábor s DDM Symfonie Poděbrady
pro děti od 7 do 15 let | Termín: 10.–23. 7. 2016
Místo konání: Zhořec u Manětína | Cena: 4 600 Kč

Poslední volná místa!
Přihlášky a více informací na www.ddmpodebrady.cz, tel. 325 614 326

Potkávali jste třetí červnový den v poděbradských ulicích 
společensky oblečené mladé lidi? Chlapce v tmavých 
oblecích a dívky v elegantních šatech s jasně červenými 
tubusy v rukou? Tak to s největší pravděpodobností byli 
zahraniční studenti ÚJOP UK Poděbrady, kterým byl 
předán certifi kát o vykonání závěrečných zkoušek.

Dne 27. května se vydala třicítka žáků z osmých a devátých 
tříd spolu s pedagogickým doprovodem do Španělska.

Čtrnáctého května tohoto roku uplynulo 700 let 
od narození českého krále Karla IV. z rodu 
Lucemburků. Naše Základní škola Václava Havla 
si toto významné výročí připomněla celoročním 
projektem „Já, Otec vlasti“, kterého se účastnila 
každá třída ve všech ročnících.

Graduatio v poděbradském divadle

Zahraniční výjezd žáků ZŠ T. G. Masaryka do Španělska

Já, Otec vlasti – Karel IV.

PODĚKOVÁ N Í
Obecní úřad v Koutech uspořádal v neděli 5. června dětský den. Příchozí 
kluci a holky s nadšením soutěžili a závodili, a hlavně se dobře bavili. Mohli 
si například zastřílet ze vzduchovky nebo prohlédnout policejní a vojenskou 
techniku, velký zájem byl o výtvarnou dílničku s barevným pískem. Každé 
dítě si za účast v soutěžích odneslo domů tašku s cenami. K občerstvení byly 
přichystané limonády, pivo a guláš. Pro ty menší pak oblíbené Tvaroháčky, 
které Polabské mlékárny, a. s., poskytly na akci jako sponzorský dar. Touto 
cestou děkujeme obchodní ředitelce jmenované společnosti Drahomíře 
Vybíralové a také zaměstnankyním podnikové prodejny. Závěrem si zaslouží 
poděkování i všichni ostatní sponzoři a hlavně koutecký obecní úřad za 
přípravu vydařeného dětského dne.

Marie Havlinová za obyvatele obce Kouty

Každoročně pořádá 
Jindřiška Kantorová zájezd 
do Vysokých Tater. Nejinak 
tomu bylo i letos, kdy nás do 
hor odjelo sedmapadesát. 
Autobus s prima řidičem 
zůstal v místě našeho poby-
tu, takže jsme mohli pořádat 
výlety po památkách 
a okolí. V hotelu Hutník 
byl příjemný personál, jídlo 
na jedničku s hvězdičkou! Stejně tak naše delegátka byla velmi milá a snažila 
se nám vyhovět, poskytla nám zajímavé tipy na výlety. Někteří vyjeli na 
Lomnický štít, jiní vyšli třeba na Zelené pleso nebo ze Štrbského na Popradské 
pleso. Prostřednictvím PN chceme velmi poděkovat paní Kantorové za 
uskutečnění pobytu, jehož skvělý průběh podtrhlo i krásné počasí.

Marie Havlinová za všechny zúčastněné turisty

Text:  Mgr. Andrea Kostelecká, vyučující ÚJOP UK Poděbrady
Foto:  Ing. Ilya Rudomilov

Text a foto:  Mgr. Jitka Hubálková

Text a foto: Mgr. Luboš Flesar

Česká složka UEFA 
Grassroots fotbalu, 
která zaštiťuje úspěš-
né projekty Můj 
první gól nebo Měsíc 
náborů, věnovala do 
soutěže tři kvalitní 
míče PUMA (veli-
kost 3) a tři dětská trička od stejného 
sponzora s logem Můj první gól.

A aby fotbalových 
dárečků nebylo 
málo, Fotbalová 
asociace České 
r e p u b l i k y  v e 
spolupráci s  PN 
přichystala pro 
1 výherce originální 
dres fotbalové repre-
zentace (v hodnotě 
2 000 Kč, dospělá 

velikost), ve kterém „válčí“ na 
EURU Rosický a spol.

Soutěžní otázka:
Jaké číslo nosí na reprezen-
tačním dresu poděbradský 
rodák Bořek Dočkal?

a) 23
b) 9
c) 7

Podmínky soutěže:
Do 10. července 2016 nám 
zasílejte odpovědi na soutěž-
ní otázku. A to buď emailem 
na adresu noviny@ipodebrady.cz 
(do předmětu napište „EURO“), 
nebo na korespondenčním lístku 
(pohledu, příp. dopisem) na adre-
su: Poděbradské noviny, Jiřího 
náměstí 1/I, 290 01, Poděbrady. 

Nezapomeňte přitom uvést své 
jméno a příjmení a telefonní číslo, 
na korespondenčním lístku pak 
heslo „EURO“. Po ukončení soutěže 
vylosujeme 4 výherce. Jeden z nich 
obdrží dres české reprezentace 
a zbylí 3 míč a tričko PUMA.

Mistrovství Evropy ve fotbale, které hostí francouzské 
stadiony, je v plném proudu. A Poděbradské noviny 
rozdávají k svátku kopané fůru dárků pro fanoušky.

Fotbalová horečka: vyhrajte originální 
dres reprezentace nebo míče PUMA!

Text: Redakce PN
Foto:  FAČR

S
o

u
těž

Co na to občané 
a co politici?
Lázeňská sezona v Poděbradech je 
již v plném proudu, slunce svítí na 
lázeňské hosty korzující po kolonádě. 
Málokdo z nich i málokdo z podě-
bradských rezidentů ví, že necelých 
500  metrů od lázeňské kolonády 
se v  centru Poděbrad připravuje 
stavba, která svým rozsahem a obje-
mem převyšuje vše, co bylo kdy 
v Poděbradech postaveno minimálně 
za posledních 50  let. Od podzimu 
loňského roku probíhá na stavebním 
úřadu v Poděbradech územní řízení 
o umístění stavby přístavba sklárny 
Crystal Bohemia Poděbrady. Je jenom 
škoda, že ani při jednom jednání o tak 
velké investici se na jednáních nezú-
častnil ani písemně nevyjádřil nikdo 
ze zastupitelstva města, ani nikdo za 
Český inspektorát lázní a zřídel.

Stavební záměr se v první etapě týká 
pozemků v jižní části areálu skláren 
souběžně s Jiráskovou ulicí, kde jsou 
dnes sklady maximálně 6 m vysoké. 
Investor chystá na celkové ploše 
3 800 m2, až do výšky 14 metrů vysta-
vět skladové a administrativní budovy. 
V druhé etapě, zatím neofi ciál ní, má 
investor ještě záměr vystavět ubytovnu 
na zbývajících pozemcích na ploše 
okolo 1 400 m2 až k budově Bílého 
kříže včetně a vytvoří tím monolitní 
blok budov v délce 152 m do výšky 4. 
nadzemního patra, to je okolo 12 až 14 
metrů podél velké části Jiráskovy ulice.

Podle územního plánu, platného do 
konce minulého roku, jak konstatuje 
stavební úřad, je v dotčené lokalitě 
území označené jako „území městské 
smíšené – určené pro bydlení, umís-
tění zařízení drobné výroby a služeb, 
která neruší bydlení, jsou přípustné 
obytné budovy do 4 nadzemního 
podlaží a  rodinné domy, drobná 
zařízení pro výrobu a produkci všeho 

druhu, nezbytné objekty technické-
ho vybavení, parky a veřejná zeleň“. 
Plánovaný záměr investora však není 
ani malý, ani pro bydlení nebo pro 
drobnou výrobu a služby a je tedy zcela 
v rozporu s územním plánem města 
Poděbrady.

Pamětníci si jistě vzpomenou, že 
na konci minulého režimu se připra-
voval záměr na přestěhování sklářské 
výroby mimo centrum lázeňského 
města. Protože ekologická zátěž 
životního prostředí ve formě exhalací 
a kontaminace spodních vod v centru 
lázní už i generálům minulého režimu 
připadala neúnosná. Revolucí a s ní 
spojenou změnou politických a ekono-
mických poměrů tento záměr padl. 
Ekologické zátěže z této výroby však 
ani dnes nejsou dostatečně řešeny. 
Investor průkazně neusiluje o sanace 
a zamezení těmto únikům. V okolí 
sklárny je zakázáno vodou ze studní 
zalévat zahrádky, okna v okolí jsou 
naleptaná kyselinou. V nedalekém 
okolí sklárny ve směru převažujících 
západních větrů v bývalé zahrádkářské 
kolonii jsou podle katastru připraveny 
parcely pro další individuální výstavbu 
k bydlení, a tak se sklárna ocitá zcela 
v obytném centru města. Nebylo by 
nic divného, kdyby expanze sklárny 
ovlivnila i ceny pozemků na trhu.

Je chvályhodné, že investor usiluje 
za pomocí dotací o zlepšení vzhledu 
a funkčnosti tradičního zaměstna-
vatele na území Poděbrady, ale měl 
by k tomuto úkolu přistoupit s jistou 
pokorou a  pomyslet na celkovou 
vyváženost urbanistické funkce lázeň-
ského města Poděbrady, neusilovat 
o demonstraci síly v zájmu současných 
i budoucích obyvatel a návštěvníků 
města.

Ing. Josef Petera,
Poděbrady

dopis

přípravu vydařeného dětského dne.

Marie Havlinová za obyvatele obce Kouty

Každoročně pořádá 
Jindřiška Kantorová zájezd 
do Vysokých Tater Nejinak

cí paní
pravo-

p

oly, ale 
a téma 
vlasti.

dění do 

konce červ
v Poděbra

Článek
Václav
na www
v rubri

projevy š
f fdle



5
23. června 2016www.podebradskenoviny.cz

Lidé / Události

Tuto akci pořádá naše partnerská 
škola SOŠ obchodu a  služieb 
Rimavská Sobota pro střední 
odborné školy z Polska, Maďarska, 
Česka a Slovenska. Reprezentovat 
naši školu jel Daniel Dbalý v oboru 
kuchař a Marie Krátká s Michaelou 

Foučkovou v  oboru barman. 
Doprovodil je odborník na slovo vzatý 
pan Radoslav Číla společně s paní 
ředitelkou Helenou Klimešovou.

Prvním kláním byla soutěž v pečení 
bramboráků, které se účastnily 
všechny školy bez ohledu na jejich 
zaměření. S naším týmem se postavila 
k pánvi i paní ředitelka a šlo jí to pěkně 
od ruky. Za speciální bramborovo-
-celerové placky jsme získali 4. místo, 

ale podle délky fronty u  našeho 
stánku chutnaly nejvíc. Pak už došlo 
na odborné soutěže. Kuchař Daniel 
Dbalý (na snímku) doslova uchvátil 
porotu svým grilovaným špalíčkem 
z  vepřové panenky se zeleným 
chřestem a dýňovo -batátovým pyré 
a získal úžasné 1. místo. Barmanky 
se také na pódiu neztratily a  se 
svými koktejly získaly ve velké 
konkurenci 5. a 6. místo.

Výprava na Slovensko byla pro 
nás velmi úspěšná a cenné zkuše-
nosti, které soutěžící nasbírali, jim 
už nikdo nevezme. Moc děkujeme 
všem zúčastněným za výbornou 
reprezentaci školy.

„Za plnění aktivit během roku mohl 
každý napsat své jméno na lísteček 
vždy, když do našeho klubu přišel. Ze 
všech papírků dnes vylosujeme dva 
vítěze, kteří spolu pojedou na čtrnáct 
dní do Ameriky. V ceně zájezdu jsou 
veškeré náklady, které mohou na 
cestě a při pobytu vzniknout,“ vysvět-
luje mi Tomáš Mojžíš, organizátor 
akcí klubu Youth Hangout.

Samotný výběr vítězů je pak hodně 
dramatický, protože jednou z podmí-
nek výhry je účast na losování. Štěstí 
na svou stranu si právě v  tuhle 
chvíli přeje asi čtyřicítka studentů. 
Nakonec se ze zájezdu, dohromady 
v hodnotě asi 150 tisíc korun, radují 

Tomáš David a Danuše Vížková (na 
snímku). Ti se prý znají už odmalička. 
„Pomáhám s pořádáním klubových 

akcí během roku, takže moje jméno 
se v osudí víckrát opakovalo,“ směje 
se Tomáš a výhru hodnotí jako jeden 

ze svých splněných snů. Podobně je 
na tom i  jeho kamarádka. „Ráno 
jsem měla přijímačky na vysokou 
školu a vůbec jsem nevěděla, jestli 
stihnu do Poděbrad přijet. Jestli mi 
i  ‚vejška‘ dobře dopadne, bude to 
jeden z nejšťastnějších dnů mého 
života,“ říká spontánně Danuše se 
slzami radosti v očích. Ze společné-
ho cestování oba čerství maturanti 
strach nemají, protože prý dovedou 
dělat kompromisy. Shodují se i v tom, 
že to bude poprvé, kdy poletí leta-
dlem a opustí Evropu. Angličtina jim 
také díky pravidelným setkáváním 
v klubu vrásky nedělá.

Klub Youth Hangout bude 
otevřen i příští školní rok všem stře-
doškolákům, kteří se chtějí naučit 
aktivně anglicky, baví je stolní hry, 
s oblibou diskutují o společenských 
tématech a mají rádi dobrou zábavu. 
Ačkoli by si do Kalifornie přál jet 
každý, kdo se odpoledního setkání 
účastnil, tak nikdo z přítomných 
vítězům nezáviděl, ba naopak jim 
výhru všichni přáli.

Poznáváme fi rmy ve Středních 
Čechách
Hledáte zajímavý program na prázd-
niny pro vaše děti? Chcete zkusit ve 
svém volném čase něco úplně jiného, 
než jsou klasické návštěvy památek? 
Chcete se dozvědět i vy mnoho zajíma-
vého o našich středočeských fi rmách?

Krajská hospodářská komora 
Střední Čechy připravila ve spolupráci 

se Středočeským krajem zajímavou 
akci pro děti a studenty pod názvem 
POZNÁVÁ ME FIR MY VE 
STŘEDNÍCH ČECHÁCH. Jedná 
se o soutěž, jejímž hlavním smyslem 
je přivést děti do středočeských fi rem 
a přiblížit jim práci ve fi rmách v jejich 
okolí. Do soutěže se zapojilo více jak 
20 středočeských fi rem, které jsou 
ochotny ukázat své provozy dětem 
a  jejich rodičům nebo prarodičům 
během prázdnin a  dále žákům ZŠ 
a  SŠ během podzimních měsíců 
školního roku 2016–2017. Jde většinou 

o zajímavé výrobní 
firmy, které chtějí 
přilákat do svých 
provozů mladé lidi 
a  motivovat žáky 
a studenty ke studiu 
potřebných oborů a také pobavit je.

Soutěž probíhá v termínu 
15. 6. – 30. 11. 2016. Jak se do ní 
zapojit?
Na webu www.khkstrednicechy.cz je 
připravena brožura, kterou si stáhněte 
a vystřihněte stránky s hrací kartou, 
popř. PDF – hrací karta. Hrací karty 
jsou také k dispozici v jednotlivých 
fi rmách. V brožuře najdete informace, 

kdo se může akce zúčastnit, pravidla 
soutěže, kam je třeba zaslat potvrzené 
hrací karty a najdete tam také přehled 
všech fi rem s krátkým medailonkem, 
podmínkami a  termíny exkurze. 
Platné karty postupují do slosování 
a budou vylosovány 3 hlavní ceny pro 
nejpilnější sběratele a 3 „ceny útěchy“. 
Připraveny jsou opravdu zajímavé 
ceny: iPady, tablety, fotoaparát a dárko-
vé předměty od fi rem.

V uvedený den se konala v pořadí 
již devátá Muzejní noc, kdy se 
poděbradské muzeum a Památník 
Krále Jiřího na zámku otevřely 
veřejnosti. Příchozí si mohli 
v  muzeu sami projít všechny 

expozice, případně se zúčastnit 
komentované prohlídky výstavy 
Dobrodružství cyklistiky. Děti se 
mezitím zabavily v dětském kout-
ku a ve 21 hodin bylo v klášterní 
zahradě naplánované vystoupení 
divadelního spolku Mrsťa Prsťa 
Kouřim s názvem U cíle!

V rámci programu Erasmus + KA 1 – 
job shadowing – stínování výuky 
v  zahraniční škole, jsme sledovali 
práci našich kolegů v  hodinách 

slovenského a  anglického jazyka, 
matematiky, zeměpisu, přírodopisu, 
estetické výchovy a náboženství. Do 
výuky jsme se také aktivně zapojili. 
Nedílnou součástí našich hospitací 
bylo sledování práce se žáky nadaný-
mi i s žáky s vývojovými poruchami 
učení a diskuse o výchovných problé-
mech a  možnostech jejich řešení. 
Zúčastnili jsme se pedagogické 
porady, seznámili s učebnicemi, se 
způsoby hodnocení, s odlišnostmi 
ve školním vzdělávacím programu 
a hovořili o problémech, které naši 
kolegové řeší. Jedním z úkolů bylo 

též sledování práce metodických 
orgánů na škole, to je systém výchov-
ného poradenství a metody prevence 
sociálně -patologických jevů. Součástí 

programu byla i návštěva význam-
ných kulturních památek hostitelské 
země, například rodný dům a mohyla 
M. R. Štefánika – viz  foto, zámek 
Bojnice.

Tento evropský způsob vzdělávání 
učitelů se vydařil a získané zkušenosti 
využijeme v naší další pedagogické 
práci.

Projekt získal fi nanční prostředky 
od Evropské unie.

V pátek desátého června se také otevřely brány 
Polabského muzea Poděbrady.

Ve dnech 24. až 28. května zavítali čtyři pedagogové 
ze Základní školy Václava Havla v Poděbradech 
do slovenské základní školy Bzince pod Javorinou.

Český kuchař zvítězil na Slovensku!

„Nebojíme se, že bychom se v Americe nedomluvili“

Soutěž pro žáky a studenty

Netradiční noční 
návštěva muzea

Učitelé ze ZŠ Václava Havla 
se stále vzdělávají

Text a foto: Ivona Hrabětová 
za SOU společného stravování 
Poděbrady

Text a foto: Lucie Procházková

Text: Vladislava Šizlingová, 
Krajská hospodářská komora 
Střední Čechy

Text: Kateřina Vaněčková

Text a foto:  Bc. M. Hladká, Mgr. R. Hruška, Mgr. J. Seibertová, 
Mgr. V. Špinka

Kostel Církve československé 
husitské nabídl dětem vařečko-
vé divadlo, kde byl zpracován 
příběh o Noemovi a následovaly 
výtvarné dílny a hry, při kterých 

si kluci a děvčata hráli na rybáře 
nebo si vymalovávali Noemovu 

archu (foto 1). Dospělí se mezitím 
zastavili nad kávou nebo voňavým 
čajem se zákuskem a popovídali 
si. Od osmé hodiny byla v plánu 
pobožnost a do konce programu 

reprodukovaná hudba. „Budeme 
tady tak dlouho, jaký bude zájem, 

dveře máme otevřené a program 
připravený,“ usmívala se Zdeňka 
Švarcová, zastupující duchovní.

Kolem kostela Českobratrské 
církve evangelické a  na jeho 

přilehlé zahradě se to hemžilo 
dětmi. Sportovní klub Běhej 
Poděbrady zde pořádal orien-
tační běh, kterého se účastnili 
malí i větší, a každý dostal svoji 
vlastní trasu přizpůsobenou 
věku. Závodník se buďto orien-
toval podle mapy nebo fáborků 
a  úkolem bylo nalézt všechny 
zadané kontroly. „Chceme děti 

dostat od počítačů, aby strávili 
s rodiči krásný podvečer,“ uvedl 
předseda klubu Jakub Lounek. 
Mohlo se však stát, že běžce 
zlákala v ůně grilované kýty 

nebo některá z výstav. Po běhu 
si tak mohl prohlédnout napří-
klad výstavu fotografi í, kronik 
a  starých tisků nebo výstavu 
ilustrací Lukáše Fibricha z knihy 
Kláry Smolíkové H. U. S – Hus 
úplně světovej a Honzy Smolíka 
z knihy Husův dům. V 19 hodin se 
představil pěvecký sbor (We)Květ 
a o něco později byl na programu 

koncert u Glorietu, kde také byla 
po celou dobu k dispozici dětská 
dílna (foto 2).

Kdo nechtěl pronikat přímo do 
nitra dění, mohl se zastavit v tiché 

kapli na hřbitově v Kluku, kterou 
navrhl architekt Josef Fanta, 
a  návštěvu spojit s  příjemnou 
procházkou (foto 3).

Sborové tóny zazněly i v kostele 
Povýšení sv. Kříže, ale tentokrát 
se jednalo o koncert smíšeného 
pěveckého sboru sv. Cecílie, a poté 
byl umožněn přístup ke zvonům 
ve věži. Probíhaly i  prohlídky 

kostela s  odborným výkladem. 
Vchodem do chrámu po celý večer 
proudili zájemci, kteří chtěli prožít 
neobyčejnou atmosféru, kterou 
akce každoročně nabízí (foto 4).

Noc kostelů v Poděbradech je již tradiční událostí a letos připadla na pátek 
10. června. Zájemci mohli navštívit hned tři kostely a jednu kapli. Většina 
programů začínala po 17. hodině a trvala až do noci.

Oživlé poděbradské kostely

Text a foto: Kateřina Vaněčková

1 2 3 4

Již po deváté se letos vypravili žáci z naší školy 
do slovenské Rimavské Soboty na soutěž Fourfest 
Euroakademik Gastro, mezinárodní mistrovství 
Banskobystrického kraje.

Klub středoškolské mládeže v Poděbradech s názvem Youth Hangout je místo, kde se 
studenti po celý rok scházejí, aby se bavili nejen při anglické konverzaci s Američany. 
Dnes, tj. 15. června odpoledne, se dva z nich dozvědí, že pojedou na čtrnáct dní za 
velkou louži. Stačí mít štěstí při losování…
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Mladí hudebníci reprezentovali město v Piešťanech
Během třídenního programu 
k  otevření lázeňské sezony 
v  Piešťanech vystoupily 
Pěvecký sbor a  Orchestr 
Gymnázia Jiřího z Poděbrad, 
Collegium 2010 a  KviMtet 
spolu s recitátorem Jaroslavem 
Brendlem. Na otevřeném 
podiu v  městském parku 
zazněly v  jejich podání na 
úvod tři samostatné skladby 
a poté kantáta Otvírání studánek od Bohuslava Martinů.

Krásná hudba a slovo zazněly v kostelíku
V rámci celostátního Dvořákova festivalu se v Havířském kostelíku uskutečnil 
koncert pro varhany a přednes s názvem Laudatio pro Antonína Dvořáka, ve 
kterém se představili varhaník Aleš Bárta a herec Václav Postránecký. Diváci 
si během programu vyslechli nejen skladby Antonína Dvořáka nebo Leoše 
Janáčka, ale také verše, příběhy a úvahy Antoine de Exupéryho či Františka 
Novotného.

Text a foto: Redakce PN

STRUČNĚ

Protentokrát zmíněný akt vyšel 
na pátek 10. června a celkem bylo 
pasováno 180 dětí ze dvou místních 
základních škol. Všichni prvňáčkové 
dostali pamětní list krále Jiřího, 
který jim umožní pořídit si zdarma 
roční registraci v městské knihovně. 
Akce se opět konala v náhradních 

prostorách – v Zámecké biografu. Ta 
příští už by se měla uskutečnit v nově 
zrekonstruované knihovně.
Na závěr patří poděkování těm, kteří 
nám pomáhají danou akci zrealizo-

vat (tj.  poskytnou nám náhradní 
prostory a zapůjčí kostýmy). Jsou to: 
Městské kulturní centrum Poděbrady, 
Divadelní spolek Jiří a Járův poděbrad-
ský divadelní soubor.

Tak to 
vidím já…
V neděli 5. června sehrál DS Jiří 
Poděbrady Drdovu čertovskou 
hříčku „Dalskabáty, hříšná ves…“ 
k 155. výročí založení spolku. To 
nelze nechat bez povšimnutí. 
Když nic jiného, tak alespoň glosu. 
Slavná tradice, klasický text. Pro 
diváky zábavné představení, díky 
zkušeným výkonům (Plajznerka, 
farář, Mates, mlynářka a nová tvář 
Mančinka). Chyběla dramatur-
gie, alespoň krátit! Absentovala 
scénografie a  není to poprvé. 
Spolek reprezentuje kulturu ve 
městě a na zájezdech. Když insce-
nace k výročí propásne možnost 
alespoň krátce něco o souboru 
sdělit a nevydá program, co je to 
za výročí? Jsem členem souboru 
65  let a  jsem na to hrdý. I  to 
představení hrané jako pohád-
ka pro děti mohlo být kratší. 
A  přestavby? Díky falešným 
kulisám změnily temporytmus 
k  nepoznání. Režisér nevěděl, 
kam dřív skočit, hrát, režírovat, 
vymyslet scénu, krátit a upravit 
hru, taky aby herci chodili na 
zkoušky, nevyrušovali, zařídit 
kostýmy, určit hlavní myšlenku, 
poslání, měnit obsazení… 
A věřte nevěřte, herci jakoby si to 
uvědomovali, museli předvést, co 
doopravdy umí. A bylo vidět, že 
umějí hodně. A tak díky skvělému 
textu a vlastně ustaranému režisé-
ru se tradiční Dalskabáty líbily.

Jan Pavlíček

Kostýmované procházky 
s Bílou paní
Tradiční letní historické procházky 
v režii Divadelního spolku Jiří se 
konají každý pátek od 21  hodin 
(s  výjimkou 15.  7.  , kdy bude 
městem znít hudební festival 
Barvy léta), sraz je u  morového 
sloupu na Jiřího náměstí. Zájemci 
se dozví mnoho zajímavého 
z minulosti Poděbrad a navíc se 
pobaví. Procházka vede na levý 
břeh k Havířskému kostelíku. 

Vstupné je pro dospělé 40 korun 
a pro děti 20 korun.  (red)

Pravidelně na konci 
školního roku pořádá 
městská knihovna 
pro žáky prvních tříd 
slavnostní pasování na 
rytíře Řádu čtenářského.

Slavnostní 
pasování 
prvňáčků

Text a foto: Jitka Nováková, 
Městská knihovna Poděbrady

ABONMÁ 
2016–2017
Divadlo
Na Kovárně
Říjen
RŮŽOVÉ BRÝLE
Irskou hospodu a židovské lahůdkář-
ství dělí jen úzká ulička, jejich maji-
telky, postarší vdovy, však rozděluje 

nejen náboženství, ale i dávný spor 
jejich zesnulých manželů. Dramatický 
příběh, odehrávající se v roce 1938 
v  Chicagu, nepostrádá irský ani 
židovský humor.
Divadlo Ungelt
Účinkují: Zuzana Bydžovská, Hana 
Macuichová, Sabina Rojková

Listopad
ZELŇAČKA
Známý humoristický román Reného 
Falleta v již několikerém vydání oslovil 
a potěšil své čtenáře a byl inspirací 

filmu i  divadlu. Na dvorek dvou 
starých francouzských penzistů se 
snese létající talíř s mimozemšťanem. 
V duchu francouzských komediálních 
tradic se rozehrává příběh o prostých 
lidských věcech, které teprve v kontak-
tu s mimozemskou civilizací nabývají 
skutečného významu.

Účinkují: Oldřich Vízner, Otakar 
Brousek ml., Vojtěch Záveský

Leden
MARIE ANTOINETTA
Osud jí určil, že se stane poslední 
královnou Francie. Byla zhýčkaná, 
rozmařilá, lidmi považovaná za přivan-
drovalou Rakušanku, žila ve zlaté 
kleci versailleského luxusu a pompy. 
Dokud jí tentýž osud nepřipravil ránu 
v podobě Revoluce. Přišla o manžela, 
děti, postavení, tituly a nakonec… 
o život. Moderní portrét rozporuplné 
ženy s groteskní nadsázkou, velkou 
dávkou ironie a zároveň porozumění 

se snaží najít odpověď na otázku: 
Mohla se M.A. vyhnout svému osudu 
a závěrečné gilotině?
Západočeské divadlo v Chebu
Jako Marie Antoinett a, francouz-
ská královna, se představí Pavla 
Janiššová, držitelka divadelní ceny 
Th álie za rok 2015.
Dále účinkují: Michal Švarc, Jan 
Jedlinský, Petra Štíbrová, Jindřich 
Skopec

Únor
IL CONGELATORE – 
ZMRAZOVAČ
Divadelní hra Il Congelatore vtáhne 
publikum do USA za podivných časů 
prohibice. Ve třech jednáních vypráví 
o osudech dobře etablovaného mafi án-
ského klanu a sleduje cesty přistěhoval-
ců v Novém světě. Komediální operní 
drama plné napětí a morálních dilemat 

je prošpikováno hudebním géniem 
Verdiho, Pucciniho, Leoncavala, 
Bizeta a dalších mistrů. Představení 
vyvolalo značný ohlas na festivalu 
Jiráskův Hronov a reprezentovalo ČR 
na mezinárodním festivalu Spots op 
West v Belgii. Zaujalo rovněž profesio-

nální operní kritiku a po předvedení na 
festivalu Opera 2015 získalo v recenzi 
hodnocení 95 %.

Březen
AFRICKÁ KRÁLOVNA
Těžko by se hledal nesourodější pár, 
než jsou oni dva. On, ostřílený lodník, 
který už prožil na své lodi Africká 
královna kdeco, a jediné po čem touží, 
je v klidu a v závětří užívat života. Ona 
v závětří prožila celý svůj dosavadní 
život. Spořádaná dcera ze slušné farář-
ské rodiny netouží po ničem jiném 
než po dobrodružství a odvážných 

činech, samozřejmě v rámci spořádané 
středostavovské morálky. Tito dva 
se souhrou náhod ocitnou spolu na 
jedné lodi a svou původní nevraživost 
dokážou proměnit ve velikou lásku.
Divadlo Palace
Účinkují: Linda Rybová a Hynek 
Čermák

Duben
SMOLÍKOVI A JEJICH 
PODIVUHODNÉ 
DOBRODRUŽSTVÍ
Představení s písničkami na motivy 
kultovního maďarského animovaného 
seriálu, určené pro diváky od sedmi 
do sto sedmi let. Proslulá maďarská 
rodinka, která potěšila už nejméně půl 

zeměkoule. Teď máte poprvé možnost 
vidět je v divadle, a tedy živé. Prožili 
společně už mnoho příhod, ale ještě 
nikdy se nevydali Ládínkovou nafu-
kovací kosmickou lodí na výpravu do 
vesmíru. Přistávají na planetě, kterou 

neznají nejen oni, ale ani vy. A aby se 
mohli vrátit zpátky, musí…
Studio DVA divadlo
Účinkují: Eva Holubová, Bohumil 
Klepl, Jana Stryková, Václav Jílek, 
Jan Meduna, Jiří Ployhar, Radim 
Madeja, Michaela Váňová, Eliška 
Hanušová

Prodej abonmá probíhá v Kavárně 
Na Zámku na 1.  zámeckém 
nádvoří. Cena abonmá pro sezonu 
2016–2017 je 1 600 korun.

PARTNEŘI ABONMÁ

Ve Stavovském divadle ve 
hře Audience u královny 
velmi autenticky ztvárňujete 
Winstona Churchilla. Jak jste 
se na roli připravoval?
Leccos jsem si o britském premiérovi 
pamatoval a dříve četl, navíc jsem si 
o něm sehnal publikace, které jsem 
dosud nečetl. K tomu jsem samozřejmě 
zhlédl spoustu obrazového materiálu. 
Musím se přiznat, že i když můj výstup 
na divadle trvá jen asi osm minut, nad 
přípravou jsem strávil mnoho hodin. 
Ale látka je tak vzrušující a  osoba 
Winstona Churchilla tak půvabná 
a mnohotvárná, že toho nelituji.

Co pro vás taková role 
znamená?
Jelikož je plocha fi gury skutečně velice 
malá, je to pro mě zpříjemnění, lahůd-
ka – takových pár kuliček kaviáru.

Dnes se poděbradskému publi-
ku představíte coby recitátor. 
Jaké místo má ve vašem životě 
poezie?
Obdivuji všechny básníky, protože 
schopnost dívat se na svět jejich očima 
je něco, co by se mělo vyučovat: nevi-
dět jen věc samu, ale to, co evokuje, 
všechny spojitosti, přesahy a tak dále. 

Jakmile vidíme jenom to, na co se 
koukáme, tak toho moc nevidíme… 
Mám velmi rád Shakespearovy 
Sonety, dokonce se můžu pochlubit 
tím, že jsem přesvědčil profesora 
Martina Hilského, aby je všechny 
přeložil. Na Shakespearovi se mi líbí, 
že myslí rychle, s ničím se „nepatlá“, nic 
složitě nerozebírá. Tímto stylem by se 
podle mého názoru měly hrát všechny 
divadelní hry.

Obraťme list. Odpočinete si 
přes léto?
Já dobíjím energii činností, takže leno-
šení nevyhledávám. Nicméně, na pár 
dnů pojedu k moři, ale budu se vyhýbat 
sluníčku a vodě… (smích)

Po koncertu v Havířském kostelíku dlouholetý člen 
činohry Národního divadla a také představitel Bedřicha 
Pavlíčka v seriálu Vinaři spěchal na rodinnou oslavu. 
A tak si populární herec na Poděbradské noviny udělal 
chvilku před samotným začátkem akce. Řeč byla o jeho 
aktuální divadelní roli a vztahu k poezii.

S Václavem Postráneckým o hereckém 
kaviáru a rychlém Shakespearovi

Text a foto: Monika Langrová

Multižánrový festival, jenž se za 
15 let nadobro zabydlel mezi letní-
mi hudebními stálicemi, bude opět 
nabitý československými hvězdami.

Do Poděbrad přijedou zahrát Tři 
sestry, Tata Bojs, Horkýže Slíže, 
Wohnout, Visací Zámek, Alkehol 
nebo Michal Hrůza. Zpestření akce 
přichystá Hudební divadlo Karlín 
s  exkluzivním vystoupením „My 
jsme muzikál“.

Kromě dvoudenní nálože přede-
vším rockové muziky přichystali 
organizátoři akce pro návštěvníky 
dětský koutek, oddychovou zónu 
s  čajovnou, Radegast hrací zónu, 
stánek s malováním na tělo a nespo-
čet občerstvovacích míst. Nechybí 

ani možnost přespání v přilehlém 
stanovém městečku, a  to zcela 
zdarma.

Vstupenky na festival zakoupíte 
v síti Ticketstream. A hned 8 z vás 
bude mít lístky zdarma, pokud se 
tedy zúčastní soutěže PN a zodpoví 
následující otázku:

Soutěžní otázka:
Jaká tematika je ústřední ve většině 
textů skupiny Alkehol?

a) tenis
b) politika
c) alkohol

Podmínky soutěže:
Do 4. července 2016 nám zasílejte 

odpovědi na soutěžní 
otázku. A  to buď 
emailem na adresu 
noviny@ipodebrady.cz 
(do předmětu napište 
„BA RV Y LÉTA“), 
nebo na korespondenč-
ním lístku (pohledu, 
příp. dopisu) na adresu 
novin. Uveďte své jméno 
a  příjmení a  telefonní 
číslo, na korespondenč-
ním lístku pak heslo 
„BARVY LÉTA“. Po 
ukončení soutěže vylo-
sujeme 4 výherce, kteří 
obdrží vždy 2 vstupenky 
na dvoudenní festival.

Už 15. ročník hudební přehlídky Barvy léta bude letos opět 
dvoudenní a uskuteční se 15.–16. 7. jako tradičně na louce u Jezera.

Barvy léta zvou na Karlín, Hrůzu 
a Alkehol. PN rozdávají 8 vstupenek

S
o

u
těž
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29. 6. / St / 19.00 / X -MEN: APOKALYPSA – 3D
Akční / USA / titulky / přístupný / 130 min. / 140 Kč
Apocalypse, první a nejsilnější z X -Menů, načerpal sílu ostatních mutantů
a stal se tak nesmrtelným a neporazitelným. Probudil se po tisíci letech 
a je rozčarovaný ze světa, který nachází. Rekrutuje tým mutantů včetně
zklamaného Magneta s cílem nastolit nový světový řád. Režie: Bryan Singer,
hrají: James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence

30. 6. / Čt / 19.00 / HRA PENĚZ – PREMIÉRA
Th riller / USA / titulky / od 12 let / 95 min. / 120 Kč
V napínavém thrilleru se herecké hvězdy George Clooney a Julia Roberts
objevují v rolích moderátora fi nančního televizního pořadu a jeho
producentky. Ocitají se ve velice výbušné situaci poté, co kontrolu nad
studiem násilím převezme rozzlobený fi nančník, jenž přišel o veškerý svůj
majetek. Režie: Jodie Foster, dále hrají: Jack O‘Connell, Dominic West

1. 7. / Pá / 21.30 / HRA PENĚZ –– LLEETTTNNÍ KKKINNOO
Th riller / USA / titulky / od 12 let / 95 min. / 120 Kč
Informace o fi lmu viz výše

2. 7. / So / 21.30 / TEORIE TYGRA –– LLEETTTNNÍÍ KKKKINNOOOO
Komedie / ČR / přístupný / 101 min. / 100 Kč
Veterinář Jan už toho má dost. Poslední kapkou je smrt tchána, kterému
došly síly a trpělivost. Babička totiž vždy rozhodovala o jeho životě
a nerespektovala žádné jeho přání a touhu. A Janovi začíná být jasné, že je 
na té samé cestě. Režie: Radek Bajgar, hrají: Jiří Bartoška, Eliška Balzerová, 
Tatiana Vilhelmová

3. 7. / Ne / 17.00 / HLEDÁ SE DORY – 3D
Animovaný / USA / dabing / přístupný / 130 Kč
Informace o fi lmu viz 25.–26. 6.

3.–5. 7. / Ne–Út / 19.00 / NEŽ JSEM TĚ POZNALA
Drama / USA / titulky / přístupný / 120 min. / 120 Kč
Louise ví, že se jí líbí práce v bistru, i to, že možná nemiluje svého přítele. 
Zato neví nic o klasické hudbě a také neví, že přijde o místo. Will zase po
dopravní nehodě ztratil chuť do života. Ví, čím byl kdysi, a všechno se mu 
nyní zdá nepodstatné. Zato neví, že Lou mu vtrhne do života jako bouře.
Režie: Th ea Sharrock, hrají: Emilia Clarke, Sam Clafl in, Brendan Coyle

6. 7 / St / 19.00 / LÉTO ALL EXCLUSIVE
Komedie / Francie / dabing / přístupný / 93 min. / 100 Kč
Všechno začalo jako skvělá dovolená s kamarády a snoubenkou v brazilském
ráji. Jeden den se skupina vypraví na výlet a otec snoubenky jim vnutí
i stoletou babičku na elektrickém vozíku. Najednou začne probíhat
horečnaté pátrání. Z výletu do džungle se nevrátili, několik dní o nich nikdo 
neví, v oblasti jsou domorodé kmeny kanibalů. Režie: Nicolas Benamou,
Philippe Lacheau, hrají: Philippe Lacheau, Alice David, Vincent Desagnat

7.–8. 7. / Čt–Pá / 19.00 / OČISTA: VOLEBNÍ ROK – PREMIÉRA
Horor / USA, Francie / titulky / od 15 let / 110 Kč
Hororový thriller otevírá další děsivou kapitolu o dvanácti hodinách
anarchie. Této době, která probíhá vždy jednou v roce v jedné brutální noci, 
se říká Očista. Během ní neplatí žádný zákon, vražda je legální. Režie: James
DeMonaco, hrají: Elizabeth Mitchell, Frank Grillo, Mykelti Williamson

9.–10. 7. / So–Ne / 17.00
ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ: ZA ZRCADLEM – 3D
Dobrodružný / USA / dabing / přístupný / 113 min. / 120 Kč
Alenka se ujala řemesla po svém otci a strávila několik posledních let na 
divokých vlnách světových oceánů jako mořeplavkyně. Po svém návratu do 
Londýna objeví kouzelné zrcadlo, skrz které se dostane zpět do fantastické 
Říše divů, kde se znovu shledá se svými starými známými. Režie: James 
Bobin, hrají: Mia Wasikowska, Johnny Depp, Helena Bonham

9.–10. 7. / So–Ne / 19.00 / MUSÍME SE SEJÍT
Komedie / ČR / přístupný / 80 min. / 100 Kč
V hospodě u piva se setkají čtyři dobří přátelé z mládí a neustále se jim 
vracejí vzpomínky na legendární kemp Bambus, do kterého zamlada
pravidelně jezdívali a ve kterém prožili ta nejlepší léta. Z čiré nostalgie se 
rozhodnou, že kemp navštíví znovu – tentokrát ale na kolech! Režie: David
Král, hrají: Karel Hynek, Radek Petráš, Arnošt Frauenberg

11.–12. 7. / Po–Út / 19.00 / MIKE I DAVE SHÁNĚJÍ HOLKU
Komedie / USA / titulky / od 12 let / 98 min. / 110 Kč
Milovníci večírků bratři Mike a Dave podají na internetu inzerát s cílem
najít perfektní dívčí doprovod, který by vzali s sebou na havajskou svatbu své
sestry. Tajně přitom doufají, že si užijí divoké dovolené, avšak namísto toho
jim dívčí duo nejen vytře zrak, ale dokonce je předčí i ve fl ámování. Režie:
Jake Szymanski, hrají: Zac Efron, Anna Kendrick, Aubrey Plaza

13. 7. / St / 15.00 / JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ
NA ZÁZRAK – PŘEDSTAVENÍ PRO SENIORY
Komedie / ČR / přístupný / 120 min. / 60 Kč
Štěpán, Kendy a Karas zůstali i po dvanácti letech sami sebou. Jsou to 
nerozluční kamarádi se smyslem pro humor i schopností sebeironie. Sice
dospívají, ale svým typicky básnickým stylem. Je jim padesát a cítí, že by 
měli dát svým životům nějaký řád a splnit si svoje touhy a přání. A jak je 
známo, zázrakům je třeba pomáhat! Režie: Dušan Klein, hrají: Pavel Kříž,
David Matásek, Linda Rybová

13. 7. / St / 19.00 / LUCIE: PŘÍBĚH JEDNÉ KAPELY
Dokumentární / ČR / přístupný / 89 min. / 110 Kč
30 let spolu, 30 let bez sebe. Fenomenální skupina Lucie se poprvé představí 
i na plátnech kin v celovečerním fi lmu. Strhující cesta časem, čtyři životy 
plné hudby v jednom z největších českých dokumentárních projektů tohoto 
roku. Režie: David Sís, hrají: David Koller, Robert Kodym, Michal Dvořák, 
P. B.CH.

14. 7. / Čt / 21.30
TOHLE JE NÁŠ SVĚT – PREMIÉRA –– LLEEEETTNNNÍÍ KKKINNOOO
Drama / USA / titulky / přístupný / 120 min. / 100 Kč
Hluboko v lesích mimo civilizaci vychovává svérázný a charismatický 
otec svých šest dětí podle vlastních představ. Jejich život připomíná letní
tábor v ráji, plný neotřelých pravidel a her. Dokud nepřijde zpráva, která
všechno změní. Začíná překvapivá a zábavná cesta, při které jsou zásady této
volnomyšlenkářské rodiny vystaveny zkouškám našeho světa. Režie: Matt 
Ross, hrají: Viggo Mortensen, George MacKay, Samantha Isler

15. 7. / Pá / 21.30 / JAK SE ZBAVIT NEVĚSTY –– LLLEETTTTNNÍÍ KKKIINNOOO
Komedie / ČR / přístupný / 89 min. / 100 Kč
Hlavní postavou je moderní dynamická žena, která řeší trable s láskou,
životem i jednou nepohodlnou nevěstou. Režie: Tomáš Svoboda, hrají:
David Matásek, Lenka Vlasáková, Veronika Žilková

16. 7. / So / 21.30 / LEGENDA O TARZANOVI –– LLEETTTTNNÍ KKINNOOO
Dobrodružný / USA / titulky / přístupný / 110 min. / 110 Kč
Již mnoho let uplynulo od doby, kdy Tarzan zaměnil život v africké džungli 

ZÁMECKÝ BIOGRAF
23.–24. 6. / Čt–Pá / 19.00
DEN NEZÁVISLOSTI: NOVÝ ÚTOK – 3D – PREMIÉRA
Sci -fi  / USA / dabing / přístupný / 150 Kč
Za využití posbírané mimozemské technologie spolupracují pozemské
národy na obraně planety. Na nevídanou vyspělou sílu mimozemšťanů se
ale připravit nelze. Jedině vynalézavost několika statečných mužů a žen 
může pozemšťany zachránit před vyhynutím. Režie: Roland Emmerich,
hrají: Jeff  Goldblum, Bill Pullman, Liam Hemsworth

25.–26. 6. / So–Ne / 17.00 / HLEDÁ SE DORY – 3D
Animovaný / USA / dabing / přístupný / 150 Kč
Na stříbrná plátna se vrací modrá rybka Dory, která si spokojeně žije na
korálovém útesu s Nemem a Marlinem. Pak si ale z ničeho nic vzpomene,
že kdysi a kdesi ztratila své rodiče. Společně s kamarády se vydá na strhující
dobrodružství napříč oceánem, až do prestižního Mořského akvária, kde se 
léčí nemocní mořští živočichové. Režie: Andrew Stanton

25.–26. 6. / So–Ne / 17.00 / DĚDA
Komedie / ČR / přístupný / 112 min. / 110 Kč
K rázovitému valašskému dědovi přijíždějí na prázdniny vnoučci z Prahy 
spolu se svým virtuálním světem internetu a mobilů. Ale na valašské vesnici
vše funguje trošku jinak… Ne, že by tu nebyl signál, ale ti Valaši si zkrátka
žijí po svém. Režie: M. Basel, M. Santovjáková Gerlíková, J. Novotný, hrají:
František Segrado, David Suchařípa, Bolek Polívka

27.–28. 6. / Po–Út / 19.00 / SPRÁVNÍ CHLAPI
Krimi / USA / titulky / od 15 let / 115 min. / 110 Kč
Soukromý detektiv Holland March a nájemný ranař Jackson Healy 
spojují své síly a podílejí se na vyšetřování pohřešované dívky a zdánlivě
nesouvisejícího úmrtí jedné pornohvězdy. Režie: Shane Black, hrají: Ryan
Gosling, Russell Crowe, Matt  Bomer

za život bohatého Johna Claytona III. Lorda Greystoka, po boku své
milované manželky Jane. Nyní je vyslán zpět do Konga jako obchodní
emisar parlamentu, aniž by tušil, že má sehrát roli pěšáka ve smrtelně
nebezpečné hře chamtivosti a pomsty belgického kapitána. Režie: David
Yates, hrají: Alexander Skarsgĺrd, Samuel L. Jackson, Margot Robbie

gp

17. 7. / Ne / 17.00 / DOBA LEDOVÁ: MAMUTÍ DRCNUTÍ – 3D
Animovaný / USA / dabing / přístupný / 95 min. / 150 Kč
V pátém dílu jedné z nejpopulárnějších animovaných fi lmových sérií opět
potkáváme všechny staré známé hrdiny a pár úplně nových. Přichází ledová
událost roku a s ní mamuti Manny, Ellie a Broskvička, něco jako lenochod
jménem Sid, tygr Diego nebo vačičáci Crash a Eddie. Režie: Mike Th urmeier

17. 7. / Ne / 19.00 / LEGENDA O TARZANOVI – 3D
Dobrodružný / USA / titulky / přístupný / 110 min. / 130 Kč
Informace o fi lmu viz 16. 7.

18. 7. / Po / 19.00 / TOHLE JE NÁŠ SVĚT
Drama / USA / titulky / přístupný / 120 min. / 100 Kč
Informace o fi lmu viz 14. 7.

19. 7. / Út / 19.00 / REALITA
Komedie / Francie, Belgie / titulky / od 12 let / 80 Kč
Nesmělému fi lmaři Jasonovi se může splnit sen. Bohatý producent souhlasí,
že zafi nancuje jeho hororový fi lm. S jedinou podmínkou: Jason má
48 hodin na to, aby objevil nejlepší výkřik v historii fi lmu. Jeho hledání se
však postupně mění v noční můru… Režie: Quentin Dupieux, hrají: Alain
Chabat, Jonathan Lambert, Élodie Bouchez

20. 7. / St / 19.00 / PŘÍBĚH LESA
Dokumentární / Francie / titulky / přístupný / 97 min. / 80 Kč
Po úchvatných dokumentech Mikrokosmos, Ptačí svět a Oceány přichází
Příběh lesa. A sice toho nám dobře známého, jejž máme za humny a který 
pulsuje překvapivě bohatým životem. Tou nejmodernější technikou
natáčeli tvůrci čtyři roky na desítkách lokací po Evropě, dokonce žili v lese
se sledovanými divokými zvířaty. Režie: Jacques Perrin, Jacques Cluzaud

21. 7. / Čt / 19.00 / OSLNĚNI SLUNCEM
Krimi / Itálie, Francie / od 12 let / 124 min. / 100 Kč
Slavná rocková hvězda Marianne tráví dovolenou na ostrově v Itálii se
svým partnerem. Idyla je narušena nečekaným příjezdem jejího starého
přítele a jeho okouzlující dcery. Radost z příjemného setkání se pomalu
mění v atmosféru plnou skrytých vášní, nedůvěry a žárlivosti… Režie: Luca
Guadagnino, hrají: Dakota Johnson, Ralph Fiennes, Tilda Swinton

22. 7. / Pá / 21.30
JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK –– LLEEETTTTNNNÍÍ KKKIINNNOOO
Komedie / ČR / přístupný / 120 min. / 100 Kč
Informace o fi lmu viz 13. 7.

Vstupenky do letníh
kina (které se nachá
v zámecké zahradě)
je možno zakoupit 
v předprodeji nebo p
hodiny před začátke
představení před
vchodem do zámeck
zahrady.

V Senicích uctí památku statečných parašutistů
Podobně jako v minulých letech si v Senicích i letos připomenou osudy legendár-
ní výsadkové skupiny SILVER A. „Tři stateční parašutisté před čtyřiasedmdesáti 
lety seskočili za nacistické okupace poblíž naší obce, aby plnili odbojové úkoly. 
Vše vyvrcholilo atentátem na říšského protektora Reinharda Heydricha. Za 
odvahu a statečnost zaplatili svými životy,“ vysvětlil senický starosta Václav 
Novák. U příležitosti 74. výročí výsadku u Senic se uskuteční vzpomínková 
akce Pocta statečným. Slavnost se koná v sobotu 25. června od 15.30 před 
budovou obecního úřadu. Účast přislíbili váleční veteráni a další významní 
hosté. V doprovodném programu bude k vidění zajímavá vojenská technika. 
Pořadatelé připravili koncert skupiny Greenhorns a noční ohňostroj. (čej)

Loutková pohádka o princezně
Pivnice a Galerie U Sirotka (Paroubkova 12, Poděbrady) zve v neděli 26. červ-
na na loutkové představení O chytré princezně, jehož začátek je v 15.00 
a v 16.00 hodin. Vstupné je dobrovolné.

Poděbradské léto 2016

S DECHOVKOU DO PODĚBRAD
24.–25. června / pódium na lázeňské kolonádě
Pátek 24. 6.
Uvádí Denisa Kubová
18.00 Slavnostní zahájení
18.15–19.30 ZUŠ Biskupská Praha 1
19.45–21.00  Poděbradská kapela Jaroslava Trnky, host Josef Oplt

Sobota 25. 6.
Uvádí Denisa Kubová
13.00 Slavnostní zahájení
13.15–14.30 Dechová hudba Žatečanka Jardy Filípka
14.30–15.00  Poděbradské mažoretky (doprovod – Žatečanka)
15.30–17.00  Vonička Honzy Grmolce – krojovaná moravská 

dechovka
17.30–19.00 Starovarka Cheb
19.30–22.00 Cimbálová muzika Jožky Šmukaře

Vstup na akci je zdarma

AKCE VE MĚSTĚ

POZVÁNKY

8. 7. / Pá / 20.00 / Ostrov
TRIO INFINITAS
Folk -rockové uskupení v čele s poděbradskou rodačkou Zuzanou Janiššovou

22.–24. 7. / Pá–Ne / Lázeňská kolonáda
PODĚBRADSKÉ SWINGOVÁNÍ
5. ročník jazzového a swingového festivalu

Z programu: Jan Smigmator a Kolínsky Big Band s programem 
Sinatrology – pocta Franku Sinatrovi, Zdenka Trvalcová & Friends, Hot 
Sisters, Filip Gondolán Band, Jan Horák Trio, Zuzana Janiššsová, Andrea 
Šulcová Quartet, Big Band Julia Baroše, Rozhlasový Big Band Gustava 
Broma, Some like it hot – taneční swingová show

30. 7. / So / 17.00 / Havířský kostelík
VARHANNÍ KONCERT
Jana Heryánová Ryklová s předním německým dirigentem Berndem Radochem 
představí klasické skladby, ale také líbivé muzikálové a fi lmové melodie

VÍCE INFORMACÍ NA WWW.KINOPODEBRADY.CZ
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Sport

Obsazenost turnajů se stále 
drží na skvělé úrovni, což doka-
zuje účast devíti párů v  obou 
kategoriích. Navzdory nízkým 
teplotám bylo k  vidění mnoho 
pěkných a vyrovnaných zápasů. 
Týmy se rozehřály a po základ-
ních skupinách nastoupily plně 
připraveny do „pavouka“. Jak už 
bývá zvykem, tak ženské play -off 
postupovalo rychleji. Proto jsme 
mohli sledovat zápas o  první 
místo v  kategorii žen o  něco 
dříve než v kategorii mužů. Petra 
Kovaříková s Míšou Majzunovou 
v  něm porazi ly pár Svatava 
Haníková/M ichaela Sedlatá 
2:1 na sety. V  kategorii dvojic 
mužů se o  vítězství utkal debl 
Lukáš Pudil/Petr Sedlatý proti 

Lukášovi Havlíčkovi s  Janem 
Varholákem. Lukáš s Petrem se 
po výhře 2:0 radovali z celkového 
triumfu. I  poté, co se dohrály 
f inálové zápasy, se bylo na co 
dívat. Boj o třetí místo v kategorii 
mužů byl mnohem náročnější 
než zápasy o vítězství. Jaroslav 
Votava s  Romanem Hyblerem 
proti Martinovi Novotnému 
s  Mírou Žmudou nám zajistili 
ještě dlouhou a  krásnou podí-
vanou. První set se táhnul až do 
stavu 28:26, napínavá druhá sada 
i rozhodující set skončily stejným 
poměrem 15:13. Z bronzu se tedy 
radovali Martin s Mírou. I přes to, 
že nesvítilo sluníčko a sem tam 
spadla nějaká kapka, proběhl 
turnaj naprosto bez komplikací. 
Těšíme se na vás na dalším turna-
ji dvojic.

I. B třída
(skupina C)

# Klub Z V R P S B

1. TJ Polepy 26 23 0 3 102:29 71

2. SK Sokoleč 26 22 0 4 85:25 65

3. Bohemia 

Poděbrady

26 18 0 8 63:24 56

4. FC Tuchoraz 26 18 0 8 69:45 53

5. TJ Pátek 26 13 0 13 54:44 41

6. Sokol Býchory 26 13 0 13 47:46 39

7. Slovan Lysá nad 

Labem

26 14 0 12 60:50 37

8. Slovan 

Poděbrady

26 12 0 14 42:41 35

9. FK Čáslav B 26 12 0 14 65:61 34

10. TJ Liblice 26 12 0 14 39:41 34

11. FC Bílé Podolí 26 9 0 17 46:56 31

12. AFK Sadská 26 10 0 16 45:71 31

13. SK Zeleneč 26 6 0 20 49:83 19

14. SK Břežany II 26 0 0 26 19:169 0

III. třída
(skupina B)

# Klub Z V R P S B

1. TJ Seletice 26 19 2 5 59:24 59

2. TJ Sokol Sloveč 26 16 5 5 72:34 53

3. Kněžice 26 16 5 5 74:46 53

4. Sokol Sány 26 14 5 7 67:48 47

5. Budiměřice 26 14 3 9 55:51 45

6. Bohemia 

Poděbrady B

26 12 6 8 51:34 42

7. Dymokury 26 13 1 12 55:54 40

8. Velenice 26 9 7 10 39:43 34

9. TJ Pátek B 26 9 4 13 55:69 31

10. Městec Králové B 26 9 2 15 52:72 29

11. Jíkev 26 8 2 16 62:77 26

12. Sokoleč B 26 7 3 16 47:65 24

13. Křečkov A 26 5 5 16 48:75 20

14. Předhradí 26 4 4 18 31:75 16

IV. třída
(skupina A)

# Klub Z V R P S B

1. Odřepsy 26 23 1 2 126:28 70

2. Libice nad 
Cidlinou B

26 17 2 7 98:48 53

3. SK Bříství 26 16 2 8 90:40 50

4. Slovan
Poděbrady B

26 16 2 8 66:41 50

5. Sokol Tatce 26 15 3 8 85:48 48

6. Hradišťko 26 13 6 7 55:48 45

7. Třebestovice 26 13 5 8 59:33 44

8. Milčice 26 14 2 10 58:71 44

9. Poříčany B 26 8 4 14 48:66 28

10. Kovanice B 26 8 0 18 41:99 24

11. SK Hořátev 26 6 4 16 53:91 22

12. Drahelice 26 6 1 19 29:76 19

13. Opolany 26 6 0 20 36:89 18

14. Křečkov B 26 5 0 21 47:113 15

Krajský přebor
staršího dorostu

# Klub Z V R P S B

1. FK Uhlířské Janovice 22 16 2 4 81:32 50

2. FK Čáslav 22 15 3 4 80:27 48

3. FC Graffi  n Vlašim 22 14 2 6 84:35 44

4. FK Neratovice -Byškovice 22 13 4 5 72:25 43

5. SK Kosmonosy 22 12 2 8 74:35 38

6. Mnichovohradišťský SK 22 12 2 8 75:52 38

7. SK POLABAN Nymburk 22 11 3 8 43:48 36

8. Bohemia 

Poděbrady

22 9 0 13 43:75 27

9. FC Mělník 22 7 4 11 38:59 25

10. Sokol Libiš 22 7 0 15 44:78 21

11. FK Brandýs - Boleslav, o. s. 22 3 1 18 24:97 10

12. Sparta Kutná Hora 22 1 1 20 22:117 4

Krajský přebor
mladšího dorostu

# Klub Z V R P S B

1. FC Graffi  n Vlašim 20 17 1 2 89:25 52 

2. FC Mělník 20 15 2 3 73:34 47 

3. Mnichovohradišťský SK 20 14 1 5 80:29 43 

4. FK Čáslav 20 13 3 4 83:26 42 

5. FK Neratovice-Byškovice 20 12 4 4 79:32 40 

6. FK Uhlířské Janovice 20 9 2 9 57:58 29 

7. Bohemia 

Poděbrady 

20 9 0 11 58:48 27 

8. SK POLABAN Nymburk 20 6 1 13 38:71 19 

9. SK Kosmonosy 20 4 0 16 41:108 12 

10. Sokol Libiš 20 2 0 18 27:86 6 

11. Sparta Kutná Hora 20 2 0 18 27:135 6 

Krajský přebor
starších žáků

# Klub Z V R P S B

1. SK SPARTAK Příbram 30 25 1 4 137:21 76 

2. FK Bohemia 

Poděbrady 

30 22 4 4 135:35 70 

3. FC Velim 30 21 2 7 93:47 65 

4. SK POLABAN Nymburk 30 18 7 5 63:38 61 

5. FK HOŘOVICKO 30 19 3 8 110:40 60 

6. FK Neratovice-Byškovice 30 19 3 8 104:48 60 

7. FK Brandýs - Boleslav 30 16 2 12 82:82 50 

8. FK Říčany 30 15 2 13 66:61 47 

9. Český lev - Union Beroun 30 13 5 12 48:58 44 

10. TATRAN SEDLČANY 30 13 4 13 83:71 43 

11. Union Čelákovice 30 10 3 17 67:72 33 

12. FC Graffi  n Vlašim 30 7 2 21 39:101 23 

13. FC Mělník 30 6 3 21 55:114 21 

14. TJ TATRAN Rakovník 30 5 3 22 34:119 18 

15. TJ Kunice 30 4 2 24 51:131 14 

16. Mnichovohradišťský SK 30 3 2 25 34:163 11 

Krajský přebor
mladších žáků

# Klub Z V R P S B

1. SK POLABAN Nymburk 30 25 1 4 153:39 76 

2. FK Říčany 30 23 1 6 136:69 70 

3. FK Neratovice-Byškovice 30 19 3 8 134:84 60 

4. FC Mělník 30 18 1 11 122:85 55 

5. FC Graffi  n Vlašim 30 16 2 12 90:66 50 

6. Český lev - Union Beroun 30 15 4 11 69:60 49 

7. FK HOŘOVICKO 30 15 3 12 99:83 48 

8. Union Čelákovice 30 13 2 15 98:102 41 

9. SK SPARTAK Příbram 30 13 1 16 102:95 40 

10. TJ Kunice 30 12 4 14 98:96 40 

11. FK Brandýs - Boleslav 30 13 1 16 86:107 40 

12. Mnichovohradišťský SK 30 13 1 16 87:112 40 

13. Bohemia 
Poděbrady 

30 12 2 16 76:93 38 

14. FC Velim 30 11 2 17 64:100 35 

15. TJ TATRAN Rakovník 30 4 2 24 53:148 14 

16. TATRAN SEDLČANY 30 2 2 26 62:190 8 

Divize B 
ženy

# Klub Z V R P S B

1. DFK Bohemians 1905 20 16 3 1 91:15 51 

2. FK Zlíchov 1914 20 16 1 3 88:19 49 

3. TJ ABC Braník 20 14 4 2 85:12 46 

4. SK Sahara Vědomice 20 13 2 5 66:41 41 

5. Čechie Tuklaty 20 8 3 9 55:41 27 

6. TJ Jestřabí Lhota 20 9 0 11 42:38 27 

7. FK Poděbrady 19 7 4 8 45:35 25 

8. AFK Slavia Malešice B 19 5 3 11 29:38 18 

9. FK Dukla Praha B 20 4 3 13 19:45 15 

10. FK Pěnčín - Turnov 20 4 1 15 28:108 13 

11. TJ Sokol Třebestovice 20 1 0 19 3:159 3 

Ve dnech 7.–8.  června proběhly 
poslední tréninky na zimním stadio-
nu v Nymburce, kde krasobruslařky 
prožily jaro na ledě po ukončení 
provozu v Poděbradech.

Jubilejní sezona začala týdenním 
soustředěním v  srpnu 2015. Od 
září probíhala příprava volných 
jízd a výuku zahájila plně obsazená 
Školička bruslení. Koncem listopa-
du krasobruslařky vyjely na první 
závody, soutěžní maraton dokončily 
v březnu. Počátkem ledna se konal 
2. ročník krasobruslařského závodu 

Poděbradské ledové srdce s účastí 
téměř 150 sportovců v 11 kategoriích. 
Vrcholem sezony se stala Slavnostní 
exhibice k 5. výročí založení klubu. 
Zaplněné hlediště nadšeně přijalo 
nejen výkony našich krasobruslařů, 
ale také jejich hostů: juniorských 
mistrů světa Anny Duškové 
a Martina Bidaře a v Poděbradech 
žijící olympioničky Bety Ukolové. 
Velkým překvapením byla dvě 
společná vystoupení poděbradských 
krasobruslařů a muzikálové zpěvačky 
Radky Fišarové.

Na nymburském ledě se kraso-
bruslařky věnovaly hlavně skokům, 

piruetám a technice jízdy. Koncem 
dubna si vyzkoušely práci s předními 
trenéry a odborníky Českého kraso-
bruslařského svazu pod vedením 
choreografa Františka Blaťáka.

Vedení klubu děkuje městu 
Poděbrady, MKC Poděbrady, 
Poděbradské sportovní, s. r. o., a všem 
sponzorům a partnerům, kteří podpo-
řili činnost klubu v uplynulé sezoně.

Nové greeny vznikly v rámci jamek 
číslo 12 a 13. Jde o jedny z nejtěžších 
jamek na hřišti, které patří mezi oprav-
dové unikáty v rámci České republiky. 
Obklopuje je hustý les, rány hráčů tak 
musí být velmi přesné jak směrově, 
tak délkově.

„Polovina golfistů lesní jamky 
miluje, druhá polovina je nenávidí. 
Z  našeho pohledu jde o  rodinné 
stříbro – jsou to jamky, které každý 
zná a hodně o nich mluví,“ uvedl Jan 
Štaidl, manažer golfového klubu.

„Tyto jamky je obtížné hrát, stejně 
jako je udržovat,“ narážel Jan Štaidl 
na fakt, že právě hustý les nedopřeje 
travnatým kobercům dostatek slunce 

a potřebnou cirkulaci vzduchu. A to 
byly důvody, proč došlo k obnově 
obou greenů, které byly nekvalitní. 
Vysoké měřítko snesly jen během 
dvou, maximálně tří letních měsíců, 
což je ale pro sezonu málo. Zároveň 
patřily k nejstarším na hřišti a způsob 

jejich založení neodpovídal součas-
ným trendům. Oba greeny mají 
výměru přes 400 metrů čtverečních. 
Na jejich vybudování padlo více než 

1 500 tun materiálu – 
především písku, 
kamení a  zeminy. 
V rámci stavby bylo 
pamatováno i  na 
drenážní systém, 
který by měl odvádět 
přebytečnou vodu 
z povrchu. Zároveň 
bylo zmodernizová-
no zařízení pro závla-
hu. Povrch greenů 
byl řešen kvalitními 

travními koberci, které byly pořízeny 
ze zrušené „devítky“ areálu v Jaroměři.

Nejmodernější a  nejkvalitnější 
greeny na hřišti vznikaly necelé dva 
měsíce, nyní byly měsíc udržovány 
a sekány. V neděli 5. června si pak 
v rámci série turnajů Poděbrady Open 

Tour na nových plochách zahráli 
první hráči.

Šestnáctiletá vycházející hvězda 
českého sprintu, který léta postrá-
dá osobnost evropského formátu, 
udivuje svými časy celý atletický 
národ. Svěřenec trenéra Antonína 
Morávka si v  kalendáři ke dni 
11. 6. 2016 může napsat hodnotu 
10,65 s. Právě tímto fantastickým 
časem zvítězil v běhu na 100 metrů 
na mezistátním utkání Česká 
republika – Maďarsko – Slovensko – 
Slovinsko. Cílem prolétl s minimál-
ní podporou větru 0,2 m/s 16 setin 
před Maďarem Illovskym a vytvořil 
tak své osobní maximum a zároveň 
vylepšil historický rekord kolínské-
ho oddílu TJ Sokol, v jehož barvách 

startuje. Student Gymnázia Jiřího 
z Poděbrad navíc dosáhl druhého 
nejrychlejšího času v  Evropě 
v kategorii dorostu! K tomu přidal 
ještě další skvělý výkon na dvojná-
sobné trati, kde doběhl druhý za 
držitelem limitu na ME dospělých 
v Amsterdamu Vítem Müllerem, 
a časem 21,77 s posunul své osobní 
i kolínské maximum.

V  následujících týdnech čeká 
Hampla náročný program. „Po 
republikovém Mistrovství repub-
liky v Táboře přijde dorostenecký 
šampio nát v Třinci, kde bych chtěl 
porazit svého tradičního soupeře 
Matěje Krska a vyhrát titul mistra 
ČR na 100 metrů. A pak už bude 
na řadě vrchol celé sezony  – 
1. Mistrovství Evropy dorostu do 

17 let v Gruzii. Tam bych se moc rád 
dostal do fi nále, a pokud by cinkla 
medaile, bylo by to super. Tajným 
snem pro zbytek sezony je překoná-
ní národního rekordu,“ prozradila 
kometa českých sprinterských tratí.

Hon za osobáky
Pozadu nezůstávají ani další atleti 
z  lázeňského města. Půlkařka 
a  mílařka Renata Vocásková 
se blýskla účastí na špičkově 
obsazeném mítinku Zlatá tretra 
v Ostravě. V národním programu 
si v závodu na 800 metrů doběhla 
na vítkovickém stadionu pro 
druhé místo. Koncem května pak 
dvacetiletá vytrvalkyně vyrazila 
na Liese Prokop Memorial do 
rakouského St. Pöltenu. „Tam se 

mi podařilo zlepšit můj osobní 
rekord na 2:07:67,“ zvěstovala 
zlepšení o  2  sekundy. Limit na 
mistrovství Evropy se   niorů však 
visí pro mladou atletku ještě hodně 
vysoko (2:02.90). „To je pro mě 
nereálné, ale doufám, že jsem si 
tímto časem zajistila místo na 
mezistátním utkání ve Slovinsku, 
které se koná v polovině července. 
A příští rok bych se chtěla zaměřit 
na svou kategorii a kvalifi kovat se 
na evropský šampionát do 22 let,“ 
nastínila své cíle Vocásková.

A ni nejmladší z  trojlístku 
atletických talentů z Poděbrad – 
patnáctiletý tyčkař Jakub Vítek – 
nespí na vavřínech. Vicemistr 
republiky z halového mistrovství 
ČR v  kategorii žáků dosáhl na 
magickou hranici 4 metrů. Tento 
osobní rekord si vytvořil začátkem 
června na Mezikrajovém utkání 
družstev staršího žactva v Praze.

V sobotu 11. 6. se odehrálo druhé kolo beachvolejbalové 
Poděbradské ligy v kategoriích muži a ženy.

Starší dorostenky U19 z oddílu Basket Poděbrady 
získaly titul mistryň kraje v sezoně 2015–2016. A to 
naprosto suverénním způsobem, když v celé sezoně 
pouze jednou prohrály.

Lázeňské krasobruslařky (na snímku) se rozloučily 
s nymburským ledem a ukončily již svou pátou sezonu.

V úterý 31. května otevřel Golf Club Poděbrady dva 
nové greeny (na snímku). Slavnostní akt obstarali 
zástupci vedení města Poděbrady – starosta 
Ladislav Langr a místostarosta Ivan Uhlíř.

Poděbradští mladí atleti zlepšují své osobní rekordy jak na běžícím pásu. A především 
výkony sprintera Štěpána Hampla patří k evropské extratřídě.
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Plážoví volejbalisté bojují 
v Poděbradské lize

FOTBAL ŘEČÍ ČÍSEL: Bohemii postup 
unikl, Slovan se v klidu zachránil
Ačkoliv bitvy na Euru 2016 právě vrcholí, za fotbalovou 
sezonou nižších českých soutěží se právě zatáhla opona. 
Jak se vedlo poděbradským týmům?

Mladé basketbalistky jsou krajské mistryně!

Loučení s ledem

Na poděbradském golfu vznikly dva unikátní greeny

Blesk z Polabí: sprinter Hampl trhá rekordy!

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ 
V PODĚBRADECH VÁS ZVE:
na výlet do Rakovníka dne 

5. 7. (úterý – svátek) na 
pochod „Za Mistrem Janem“.

Pro bližší informace, časy odjezdů, 
srazy, případné změny a kontaktní 

osoby sledujte vývěsku 
u sokolovny, u Pentagonu 
a internetové stránky
www.kctpodebrady.netstranky.cz

Srdečně zveme všechny
zájemce o turistiku.

KDYŽ HOŘÍ TARTAN › Štěpán Hampl je druhým nejrychlejším 
dorostencem v Evropě

›  Zleva stojící: Martina Vokálová, asistentka trenéra, Václava Seifrtová, 
Markéta Procházková, Gabriela Špeldová (C), Katka Kindlová, Tereza 
Hubálková, Eliška Nováková, Ivan Šmic, trenér
 Zleva klečící: Eliška Baumgartnerová, Katka Nykodýmová, Denisa 
Soukalová, Katka Horáčková. Na fotografii chybí Anna Urbanová, 
Zuzana Vokolková, Kristýna Koldinská a Marie Štefančová
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