KULTURA

Další akce z Nymburka

Výstava obrazů - prostory tréninkové kavárny
Strejda Burger (Palackého 238).
1. října - 31. října - Miroslav Chreňo „Už jsme
doma“.

po 1. až st 3. 10. / 9 - 15 hodin / DDM Nymburk

ne 7. 10.

Každoroční soutěž ve sběru kaštanů a žaludů.
Více na www.ddm-nymburk.cz.

Tradiční akce, kterou pořádá občanské sdružení Labská stezka. Více informací na www.
labskastezka.cz.

čt 4. 10. až čt 22. 11. / 19:30 - 21:30 hodin / kurzovné 1 700 Kč za osobu /Obecní dům

ZAHÁJENÍ TANEČNÍCH PRO
MANŽELSKÉ PÁRY

Taneční pro manželské páry a přátele tance –
podzim 2018 pro Vás připravila hudební agentura K-production Nymburk v termínu od
4. října do 22. listopadu (závěrečný večer). Minimální počet je 15 párů. Přihlašovat se můžete
on-line na webu www.tanecni-alfa-nymburk.
cz nebo přímo v prodejně hudebních nástrojů
K-music Nymburk. Více informací na tel. 603
530 755.

Knížka pro první
čtení… a malování
Aby se stali žáci nymburské
Základní umělecké školy
B. M. Černohorského ilustrátory pohádkové knihy, to
tady ještě nebylo. O posvícení, v sobotu 1. září, byla
taková knížka pokřtěna, za
účasti většiny z nich, na
nymburském náměstí.
Jedná se o knihu Jana Řehounka, již třiačtyřicátou, JULINKA A JEJÍ PÍSMENKOVÍ KAMARÁDI, která má podtitul ČTI
– OMALUJ – NAKRESLI – NAPIŠ.
Když si děti přečtou, případně ty malé si nechají přečíst, příběhy holčičky Julinky z pohádkového města Bramburka, pohrají si s jejími
pohádkovými kamarády, s nimiž si zopakují či
se naučí písmenka, zazpívají si písničky, absolvují logopedickou lekci, seznámí se se zajímavými knížkami, které stojí zato si přečíst, přijdou na to, že uklízet se vyplatí… ale setkají se

Hlídejte si
rodinný rozpočet
Středočeský kraj zaujímá šesté nejhorší místo
v republice, pokud jde o počet exekucí. Nelze se
tedy příliš divit, že 9,31 % obyvatel Nymburka
čelí nikoli pouze jedné, ale ve 33 % dokonce až
devíti exekucím. Podle aktuálních průzkumů si
evidenci příjmů a výdajů vedou jen asi dvě pětiny domácností. A podobně je tomu i u účastníků kurzů projektů PROKOP, které realizuje
Fond dalšího vzdělávání společně s Úřadem
práce České republiky.
V rámci projektů PROKOP se v prvním
týdnu věnujeme umění hospodařit - finanční
gramotnosti a klíčovému tématu, kterým je rodinný rozpočet.
Velmi často se v našich kurzech PROKOP, jejichž cílem je usnadnit návrat lidí na
trh práce, setkáváme s tím, že lidé sice docela
přesně vědí, co mají dělat, a to je vést si rozpočet (evidence příjmů a výdajů) a vytvářet si

ZAMYKÁNÍ MRLINY A LABE

so 13. 10. / 9:30 hodin - zahájení / Areál pivovaru
Nymburk

so 13. až ne 14. 10.

Tradiční cyklo-společenská vyjížďka, při které
Pivovar Nymburk již tradičně zakončí cyklistickou sezónu. Více informací na www.cyklootvirak.cz.

akt ke 150. výročí TJ Sokol Nymburk
soSlavnostní
13. 10.
/ 10 hodin / Remanence – busta Prof.
10:00 hodin Remanence – busta Prof. Ph.Dr. Miroslava Tyrše
PhDr.
Miroslava
Tyrše
Okamžiky z historie TJ Sokol Nymburk

POSTŘIŽINSKÝ CYKLOZAVÍRÁK

DNY OSLAV 150. VÝROČÍ ZALOŽENÍ TJ
SOKOL
Sobota 13. 10. NYMBURK

Účast vrcholných představitelů ČOS
Slavnostní
akt ke 150. výročí TJ Sokol Nymburk
Čestná stráž ČOS
Vystoupení pěveckého souboru Hlásek - ZŠ Tyršova Nymburk

soDrobné
13.občerstvení
10. / 14 – 18 hodin / Sokolovna Nymburk

Sokolská akademie – ukázky činností TJ Sokol
Akademie TJ Sokol Nymburk aneb Předvádíme se

do st 31. 10.

– 18:00
ne14:0014.
10. /Sokolovna
10 –Nymburk
14 hodin / Hasičské hřiště
Ukázka sletové skladby žen – Siluety

TÝDNY DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ

Ukázky činnostígladiátor
oddílů s workshopy
Mladý
s letem sokolím – DobroCvičení žen Věrné gardy
 Horolezectví
družná
hra
s překážkami a úkoly je určena ro Silový trojboj
 Karate
dičům
s dětmi.
Vystoupení dívek
– Holčičí cvíčo
Výstava z historie TJ Sokol Nymburk
Občerstvení
Více
informací na www.sokolnymburk.cz.

středa 10. října / 17 - 19 hodin

Artefiletika ve Strejda Burgeru

Neděle 14.10.

i se strašidelnými čerty, navštíví cirkus nebo se
proletí letadlem, čekají je zábavné úkoly.
Při nich si mohou otištěné obrázky, které nakreslily právě děti ze Zušky v podobě omalovánek, vymalovat, do předtištěných rámečků si
nakreslit svoje vlastní ilustrace a dokonce mají
možnost vymyslet a napsat vlastní texty.
Tuto knihu je tedy třeba číst s tužkou
a pastelkami.
Zájem o knihu je značný, z nákladu 450 kusů je
již téměř polovina rozebrána.
K dostání je kniha v Turistickém informačním
centru. 				
(red)
Foto © Jiří Černý

DĚTI ZVÍŘÁTKŮM

i finanční plán na příští rok, ale z nějakých důvodů to nedělají. Dobrým příkladem je právě
rodinný rozpočet – evidence příjmů a výdajů.
Pro jeho vedení, podobně jako pro řešení většiny životních situací, potřebujeme zkombinovat tři věci: mít možnost, umět a chtít.
V kurzech projektů PROKOP proto kombinujeme vzdělávání s individuálním poradenstvím, abychom účastníkům pomohli získané
poznatky uplatnit v jejich konkrétních osudech
přímo na míru.
Pro všechny účastníky jsou kurzy zdarma,
každý dostane výukové materiály a obdrží
spoustu užitečných a praktických informací.
Kurzy probíhají na různých místech Středočeského kraje včetně Nymburka.
Kurzy realizuje Fond dalšího vzdělávání, státní příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí. Jsou financovány z ESF prostřednictvím OP Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Zájemci najdou podrobnější informace na webu projektu
www.projektprokop.cz.
Richard Veleta, lektor

Malý gladiátor s letem sokolím - zážitková hra s úkoly a překážkami
ZMĚNA
PROGRAMU
VYHRAZENA!
10:00 – 14:00
Hasičské hřiště Nymburk
Kategorie:

Rodiče s dětmi 5 – 7 let
Děti 8 – 12 let

Vlastivědné
muzeum
Více informací na www.sokolnymburk.cz

Výstava
Papírové modely
Modely slepené nejen v Nymburce.
Výstava probíhá od 2. října do 2. prosince 2018,
otevřeno je denně mimo pondělí, 9 až 17 hodin.

Na výstavě Papírové modely ve Vlastivědném muzeu se můžete přesvědčit, že práce na
modelech je velká zábava a zároveň náročná
práce. Představíme práce Jindřicha Tesaře,
„jeho“ dětí z modelářského kroužku v ZŠ R.A.F
a dalších modelářů. K vidění budou modely od
architektury, přes figurky až po různé druhy
techniky. 		
Jana Kavánová

Přehlídka
středních škol
Přehlídka středních škol pro školní rok
2019/2020 se uskuteční ve čtvrtek 18. října
2018 od 10 do 16 hodin v prostorách Střední
odborné školy a Středního odborného učiliště
v Nymburce, V Kolonii 1804.
Akce je určena vycházejícím žákům základních
škol, jejich rodičům, výchovným poradcům
a dalším zájemcům. Zástupci středních škol
budou poskytovat informace o možnostech
studia a následného uplatnění. Účelem celé
akce je poskytnout co nejvíce kvalitních informací a tím usnadnit vycházejícím žákům jejich
rozhodování v oblasti volby povolání. Celkem
se akce zúčastní cca 50 škol (všechny střední
školy nymburského regionu a cca 35 škol z regionů okolních). Pořadatelem akce je Úřad
práce České republiky, Krajská pobočka v Příbrami, kontaktní pracoviště Nymburk.
Tomáš Suchan
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