
 
 

21. – 23. 8. 2020 -  Lodě na Labi 

Ve dnech 21.8.2020 až 23.8.2020 pořádalo Turistické informační centrum Nymburk a 
Město Nymburk 9.ročník „Lodě na Labi“. Tato akce se měla konat v květnu, ale kvůli 
koronaviru byla přeložena na srpen. 

Na místo jsme dorazili už ve středu a byli jsme první účastníci, kromě manželů 
Chválových, kteří se ujali funkce pořadatelů. Na čtvrtek byla domluvena prohlídka 
města s průvodcem. Dozvěděli jsme se, že královské město Nymburk vděčí za své 
založení Přemyslu Otakaru II. pravděpodobně v roce 1275. Město bylo obehnáno 

hradbami z pálených cihel s asi padesáti věžemi a dvěma obrannými  příkopy. Hradby 
se z velké části dochovaly do dnešní doby. Další dominantou města je gotický kostel sv. 
Jiljí. Tímto kostelem nás provedl a o jeho historii vyprávěl místní farář Mgr. Jaroslav 
Krajl. 

Na pátek byla domluvena prohlídka pivovaru Nymburk, kde se odehrává děj filmu 
Postřižiny, i když ve skutečnosti se film natáčel v pivovaru v Dalešicích. S Nymburkem 
je nerozlučně spojena tvorba Bohumila Hrabala. Dalším jeho filmem, jehož děj se zde 
odehrává, jsou notoricky známé Slavnosti sněženek. Kersko a Hájenku jsme navštívili 
na jednom z našich cyklovýletů. Populární je také cyklostezka Nymburk-Poděbrady, 
která vede podél Labe. 

Od pátku byly na břehu Labe stánky, které nabízely regionální výrobky. Připraven byl 
také doprovodný program: hasiči předvedli ukázku záchranné akce, využili jsme také 
nabídku pořadatelů a nechali jsme se svést lodí po Labi. 

V sobotu jsme viděli přechod  Labe po provaze, který předvedla provazochodkyně 
Sarah Tarantini Kaiser. Odpoledne a večer byl pro návštěvníky připraven hudebně 
taneční večer s hosty (Natálie Grossová, Jiří Krampol, Jarda Kříž, taneční skupina 
DUENDE Kolín a další). 

Setkání se zúčastnilo 18 posádek, 4 posádky z Camping clubu Rožnov p/R (Šedinovi, 
Fišerovi, Vídenští a Chobotovi). V neděli se všichni rozjížděli do svých domovů, my jsme 
vyrazili směr Trutnov… ale to je již jiný příběh… 

 
Jana a Jarda  Šedinovi  
Září 2020 


