
Pondělí 4.2.2013
17:00 hodin

Znovu bych mu ruku podala!
Malá scéna

Vstupné  
dobrovolné

Hudebně-literární pořad věnovaný památce Josefa Veverky (1903–1971), novináře,  
politika a politického vězně – nejdéle vězněného českého novináře ve 20. století.
Připravil a večerem provází Zdeněk Hazdra.
Účinkují: Taťjana Medvecká a Alfred Strejček (mluvené slovo)
Margit Klepáčová (violoncello)

Úterý 5.2.2013
19:30 hodin

Bohumil Hrabal
PŘÍLIŠ HLUČNÁ SAMOTA

Cena 
120,- Kč

Představení se uskuteční na velkém jevišti, kde budou sedět také diváci.
Hálkovo městské divadlo Nymburk pro Vás připravilo speciální večer, kde budete mít 
možnost zhlédnout již druhé představení z těch nejlepších amatérských souborů a di-
vadel z celé České republiky rámci projektu OBJEVY SOUČASNÉHO DIVADLA. Před-
stavení se jmenuje Příliš hlučná samota.
Novela Příliš hlučná samota je vyvrcholením Hrabalova díla. Existuje mnoho příprav-
ných skic a tři definitivní variace. První psaná apollinairovským veršem, druhá hovoro-
vým jazykem a třetí ve spisovné češtině. Předlohou, avšak pouze vnějškovou, je reálná 
postava ze Sběrných surovin v Libni, postava bývalého vzpěrače, skokana o tyči a rag-
bistu Jindřicha Peukerta zvaného Hanťa. Uvnitř je beze zbytku sám Hrabal.
Uvádí DIVADLO ZDRHOVADLO Klášterec nad Ohří
Hraje: Jan Milota

Sobota 9.2.2013
10:00 hodin

Michal Nesvadba
MICHAL NA HRANÍ
Představení pro děti

Cena přízemí  
a lože 165,- Kč

balkón 139,- Kč
O tom, jak si hrát s Michalem podle návodu.
Michal umí běhat, umí stát, umí mluvit i tancovat. Kouzel-
ný Michal je první hračkou na světě, která si může vybrat, 
kdo si s ní bude hrát! Nebudeš to právě ty? Michal naučí děti 
pořádku ve svých hračkách. Bez dětí to ale nejde a tak jsou 
od začátku až do konce aktivně zapojeny do magické hry 
s rekvizitami vyrobenými nejen ze samolepicí pásky.
Dětské pořady Michala Nesvadby si za dobu svého uvádění získaly velké množství nad-
šených a pravidelných diváků.
Michal a jeho vystoupení představují jednoduchou formu humoru, založenou na vě-
cech které děti denně obklopují, které znají a jen udiveně sledují co a jak s nimi umí 
vymyslet jejich kamarád Michal. A proto odchází nejen nadšené a zabavené, ale nesou 
si v hlavičkách hodně zajímavých nápadů, které rozvíjí fantazii a přitom dávají smysl.
Přijďte si hrát! Michal bude Vaší hračkou!
Účinkuje: Michal Nesvadba

Středa 13.2.2013
19:30 hodin

Zdeněk Jirotka
SATURNIN – PA
Komedie

Cena 320,- Kč

Adaptace známé knížky zachovává všechny kvality Jirotko-
va humoru a pokouší se vnést ještě jiný pohled na potřebu 
hrát si a být plný fantazie i mimo „ony staré zlaté časy“...
Příběhy sluhy Saturnina, jeho pána Jiřího, dědečka, doktora 
Vlacha, slečny Barbory, tety Kateřiny a Milouše vrací divá-
ky do dob plných nostalgie a úsměvného nadhledu, kdy gen-
tlemani oblečení do tenisových obleků řešili své problémy 
ve sněhobílých rukavicích…
Uvádí: Divadlo A. Dvořáka Příbram
Hrají: M. Písařík, V. Senič,  J. Someš, P. Nový,
K. Filásková a další.

Čtvrtek 14.2.2013
8:30 a 10:00 hodin

Jiří Teper

ČERT A KÁČA
Pohádka

Cena 60,- Kč

Dopolední představení nejen pro 
školy a školky.
Produkce: Divadlo Nymburk s.r.o.
Režie: Adolf Toman
Hudba: Antonín Hlavička
Hrají: T. Tomanová, L. Toman Paclt, 
M. Mejstřík,J. Vetešník, M. Šturma

	Hálkovo	městské	divadlo Sobota 16.2.2013
14:30 hodin

KRKONOŠSKÁ POHÁDKA 
Pohádka

Cena 
60,- Kč

Pohádka na motivy známého večerníčkového seriálu. Krkonoším, vysokým horám na 
severu Čech, vládne od nepaměti mocný pán hor Krakonoš, vládne nad horami i nad 
lidmi spravedlivě - hodné odměňuje a zlé trestá...
Krakonoš má v temných horách svůj revír, jenže ten revír sousedí s panstvím Trauten-
berka, vychytralého pána, který má zámek velký, jako větší chalupu, vládne všehovšu-
dy pacholkovi Kubovi, jeho dívce Anče a také hajnému ...
Uvádí divadelní soubor Hálek Nymburk
Hrají: M. Kubát, J. Vetešník, J. Zeman, M. Daněk, J. Štychová a další.

Středa 20.2.2013
19:30 hodin

CAVEMAN 
One man show

Cena 350,- Kč

Máte chuť se rozesmát až k slzám? Přijďte se podívat na slavnou one man show o tom, 
co dělá muže mužem a ženu ženou, o rozdílech mezi námi, o lásce, partnerství a vtipně 
utajených kvalitách obou pohlaví.
Hraje: Jan Holík

Úterý 26.2.2013
18:00 hodin

Jiří Teper
CESTA KOLEM SVĚTA ZA 80 DNÍ

Cena 240 Kč 
Senioři a děti do 

18 let 150 Kč
Představení pro celou rodinu dle předlohy Julese 
Verna. Jeden z nejznámějších románů byl ještě 
za života autora úspěšně inscenován jako diva-
delní revue. Současná úprava se v obdobném du-
chu snaží s úsměvem a nadhledem oživit na scé-
ně stále působivou atmosféru příběhu, ve kterém 
v hlavních rolích vystupují pánové Phileas Fogg, 
jeho věrný sluha Passepartout, horlivý policejní 
agent Fix a půvabná Auda. Jejich dobrodružství 
na cestě světem devatenáctého století doplňuje 
a ilustruje řada písní a k nim náležících tanečních 
čísel.
Režie: Jaroslav Kříž, Hudba: Antonín Hlavička, 
Orchestr řídí: Jiří Beneš, Grafické zpracování 
scény: Jan Severa, Choreografie: Roman Pavlí-
ček, Produkce: DIVADLO NYMBURK S. R. O. Hra-
jí: Vlastimil Harapes, Braňo Polák, Pavel Kolban, 
Genny Ciatti, Richard Tesařík, Václav Upír Krejčí, 
Pavel Procházka, Petr Pištěk, Lukáš Toman Pa-
clt, Katka Šonská další. 

REALIZACE PROJEKTU PROBĚHLA S PŘISPĚNÍM 
STŘEDOČESKÉHO KRAJE A MĚSTA NYMBURK

Středa 27.2.2013
19:30 hodin

VEČERY V KLUBU
Talkshow

Cena 
 120,- Kč

Talkshow Jardy Kříže a Davida Šitavance. Povídání 
s hosty a hudebním doprovodem.

Připravujeme:

DIVADELNÍ GALA PLES 2013, 
který se uskuteční v Obecním domě v Nymburce dne 22.3.2013 

od 20:00 hodin. Velký sál - GOLDEN BIG BAND PRAGUE 
se svým hostem zpěvákem Tomášem Savkou

Cena vstupenky 250,- Kč.  
Vstupenky jsou v prodeji pouze na pokladně divadla!!

kontakt:  Hálkovo městské divadlo, Tyršova 5, Nymburk, tel.: 325 512 253, 
e-mail: divadlonymburk@gmail.com, www.divadlonymburk.cz

VýstaVa
1. – 28. února

Borneo: fotografie - Petr „Lynxxi“ Pavliska

besedy a přednášky
pátek 15. února v 17 hod.

Borneo - Petr „Lynxxi“ Pavliska
Výpravná přednáška s promítáním fotografií, 
která vás seznámí s jedním z největších exo-
tických ostrovů jihovýchodní Asie, jeho flórou 
a faunou. Svou cestu po Borneu z pohledu biolo-
ga přiblíží Petr „Lynxxi“ Pavliska. 

čtvrtek 28. února v 17 hod.

Sahadža jóga a jak může člověku pomoci 
Meditace 

Práce s vlastní energií
Martina Šimánková a Václav Kozel, mistři jógy. Úvodní hodina s praktickými 
ukázkami Sahadža jógy. Jednoduché jogínské techniky k čištění blokád čaker. 
Probuzení vnitřní síly člověka. Vstupné 20 Kč.

Akademie třetího věku nejen pro seniory  
– Zdravý životní styl 

Městská knihovna připravila pro nejširší veřejnost cyklus přednášek o zdravém 
životním stylu z oblasti psychického a fyzického zdraví. Pět přednášek se usku-
teční v prostorách knihovny od února do června zpravidla každou druhou středu 
v měsíci, cca 90 min. Lektory kurzu budou specialisté z různých oborů v oblasti 
péče o psychické a duševní zdraví. Přihlášky můžete podávat osobně, telefonic-
ky, e-mailem nebo na první přednášce v knihovně. Začátek jednotlivých předná-
šek vždy v 15 hod.  Cena celého cyklu 100 Kč.
Témata přednášek: 
13. února Feng shui: co je to Feng shui a jak nám může být užitečné.
 Přednáší Jaroslav Jarosurabbu Vydržel, který se dlouhodobě věnuje vědám 

staré Číny. Jeho hlavním zaměřením je tradiční Feng shui.
13. března Kineziologie - One Brain: metoda, která zlepšuje život a vede k roz-

voji harmonického stylu života. Přednáší Petra Sehnalová, dlouholetá odbor-
nice na  kineziologickou metodu One Brain.

10. dubna Průvodce nákupem a zdravou výživou včetně ochutnávky: výži-
vové návyky jako prevence před civilizačními nemocemi. Jak vybírat kvalit-
ní potraviny. Co znamenají komerční názvy potravin. Jak zjistit, který výro-
bek je z původních surovin. Přednáší Petra Sehnalová, výživová poradkyně.

15. května Energie a její vliv na naše zdraví - Reiki, starodávná léčitelská me-
toda vycházející z východní filozofie. Práce s energií. Problematika geopato-
genních zón. Přednáší Tomáš Brož, mistr Reiki.

12. června Partnerské a rodinné vztahy - Rodinné vazby, rodinné vzorce a je-
jich vliv na náš život. Selhání a neúspěchy. Řešení problémů. Přednáší Mgr. 
Zora Urbánková, samostatný manželský a rodinný poradce a supervizor.

městská	kniHovna knIHOVna dĚteM
středa 13. února v 9,30 a v 11 hod. 

Lucie Lomová
Beseda a workshop s autorkou komiksů a ilustrátorkou Lucií Lo-
movou, která patří k předním představitelům českého komiksu 
a knižní ilustrace. Mezi její díla patří Anča a Pepík, Anna chce sko-
čit, Divoši a Zlaté české pohádky. Vstupné 20 Kč

nOVInky na Cd

Pink: Greatest Hits Dusilová L.: Baromantika Rytmus: Fenomen Walda Gang:  
Walda Gang

Šporcl P.: Sporcelain Neckář V.: Zlatá kolekce Lullaby & Goodnight Hádej hádej hadači

Jak se Hurvínek učil 
řeči zvířat

Gordan B.: Tančím tak  
rychle, jak dokážu

 Doyle A.C.: Řecký 
tlumočník

Nepil F.: Proč jsem  
nechodil na Alexandrovce

městské	kulturní	
střediskoNYMBURK

středa 6. února od 19 hodin

Zmýlená platí – v Obecním domě. 
Komedie o mnoha zmýlených. Hrají : Dana Homolová, Otto Kallus, 

Milena Steinmasslová, Ivan Vyskočil. Cena 160 Kč.

přIpraVujeMe:
4. - 7. března - Burza jarního a letního oblečení 

- Obecní dům, bližší informace na www.meks-nbk.cz
14. března - Zábavný večer s PhDr. Ivo Šmoldasem 

-  v Obecním domě od 19 hodin, vstupné  50 Kč.
27. března - Velikonoční pohádka pro děti + Velikonoční dílnička 
- Obecní dům. Začátek představení v 9 hodin a v 10 hodin. Cena 30 Kč.

27. března - Velikonoční jarmark - Náměstí Přemyslovců od  9 do 17 hodin. 
Předprodej vstupenek v budově MěKS (Palackého 449) v Obecním domě  

(Smetanova 55) a v Turistickém informačním centru na Náměstí Přemyslovců.

POŘÁDÁTE V NYMBURCE AKCI PRO VEŘEJNOST?  
Turistické informační centrum nabízí všem pořadatelům kulturních a sportovních akcí možnost 
propagace těchto akcí zdarma v prostorách TIC, v kalendáriu akcí na webových stránkách města, 
v kulturním měsíčníku a rozesíláním kalendária médiím. Plakáty můžete donést do infocentra 
(Náměstí Přemyslovců 165) nebo zaslat v elektronické verzi na infocentrum@meu-nbk.cz

ÚNOROVÁ SOBOTA,KDY MÁME PRO VÁS OTEVŘENO: 
2. ÚNORA OD 9 DO 11 HOD.

Bližší informace o našich službách a konaných akcích najdete na internetových 
stránkách www.knihovna-nbk.cz. V případě zájmu nás můžete kontaktovat prostřed-
nictvím e-mailu: knihovna@knihovna-nbk.cz nebo na telefonním čísle: 325 512 723.



Pátek 22.,
sobota 23.  
a neděle. 24. 
od 19 hod.,

Česká komedie
BABOVŘESKY 
Letní komedie ze života jedné jihočeské vesničky. Hrají: Lu-
káš Langmajer, Veronika Žilková, Jana Synková, Lucie Von-
dráčková, Pavel Kikinčuk. Režie Zdeněk Troška.

130 Kč Do 12 let nevhodný

Pondělí 25., 
úterý 26. 2. 
od 19 hod.,

Americké drama s titulky
LET
Manévrem za hranicí lidského chápání zachránil letadlo plné 
cestujících. Přesto se nestal hrdinou, ale psancem… Hrají: 
Denzel Washington, Kelly Reilly, John Goodman, Don Che-
adle. Režie Robert Zemeckis.

100 Kč Do 12 let nevhodný

Středa 27. 2. 
od 19 hod..
ART KINO

Jihokorejské drama s titulky
PIETA 
Do života nelítostného vymahače vstoupí nikdy nepoznaná 
matka… Hrají: Jeong-jin Lee, Min-soo Jo, Eunjin Kang. Re-
žie Ki-duk Kim.

70 Kč Do 12 let nevhodný

Pondělí 4., 
úterý 5. 2.  
od 19 hod.

Kanadsko-francouzské romantické drama s titulky
PARALELNÍ SVĚTY  
Dva paralelní světy. A v každém z nich se zrodí láska. Hrají: 
Kirsten Dunst, Jim Sturgess, Jayne Heitmeyer. Režie Juan 
Diego Solanas.

90 Kč Do 12 let nevhodný

Čtvrtek 7.,
pátek 8. 2., 
od 19 hod., 

Americké životopisné drama (12 nominací na Oscara)
LINCOLN 
Film Stevena Spielberga popisuje období posledních čtyř 
měsíců života největšího amerického prezidenta Abrahama 
Lincolna. Hrají: Daniel Day-Lewis, Sally Field, Joseph Gor-
don-Levitt, Tommy Lee Jones.

100 Kč Do 12 let nevhodný

Sobota 9. 2. 
od 19 hod.
ART KINO

80 Kč

Český cestopisný dokument
PEVNOST 
Podněstří – stát, jehož existenci téměř nikdo neuznává. Právě 
sem se vydali dva mladí čeští dokumentaristé Klára Tasovská 
a Lukáš Koke

Pondělí 11., 
úterý 12. 2. 
od 19 hod.

Švédské drama (2011) s titulky
STOCKHOLM EAST 
Podmanivý milostný příběh dvou lidí, které spojila tragédie. 
Hrají: Mikael Persbrandt, Iben Hjejle, Lars-Erik Berenett, 
Annika Hallin. Režie Simon Kaijser. 

90 Kč Do 12 let nevhodný

Čtvrtek 14., 
pátek 15. 2. 
od 19 hod.,

Americké drama s titulky
NÁDHERNÉ BYTOSTI 
Ethan se setká s tajemnou Lenou a společně odhalí jedno 
temné tajemství. Hrají: Emmy Rossum, Jeremy Irons, Emma 
Thompson, Viola Davis. Režie Richard LaGravenese. 

100 Kč Do 12 let nevhodný

Sobota 16. 2. 
od 19 hod.,
ART KINO

Romantické drama Fr./SRN/Rak. s titulky (nominace na Oscara)
LÁSKA 
Příběh muže a ženy, kteří nepřestali cítit skutečnou lásku ani 
po dlouhém soužití. Hrají: Jean-Louis Trintignant, Emmanu-
elle Riva, Isabelle Huppert. Režie Michael Haneke.

90 Kč Do 12 let nevhodný

Pondělí 18.,
sobota 19. 2. 
od 19 hod.,

Americký akční thriller s titulky 
KONEČNÁ 
Arnold Schwarzenegger se jako šerif malého amerického 
městečka musí vypořádat s gangem, který vede uprchlý zlo-
činec Eduardo Noriega. Režie Ji-un Kim.

100 Kč Do 12 let nevhodný

Středa 20. 
od 19 hod.,

100 Kč

Americké životopisné drama s titulky
HITCHCOCK 
Anthony Hopkins v roli jednoho z nejslavnějších režisérů mi-
nulého století - Alfreda Hitchcocka. Dále hrají: Helen Mirren, 
Scarlett Johansson, James D‘Arcy, Jessica Biel. Režie Sacha 
Gervasi

program	kina	sokol

www.mesto-nymburk.cz

KULTUR NÍ
M Ě SÍČ N Í K

města Nymburka

Hálkovo městské divadlo
Městské kulturní středisko

Vlastivědné muzeum
Městská knihovna

Kino Sokol
Aktuální informace o akcích naleznete na

www.mesto-nymburk.cz v sekci kalendárium. 

BABOVŘESKY
Nová komedie Zdeňka Trošky

22., 23. a 24. ledna od 19 hodin  
v Městském kině Sokol

ÚNOR 2013

Sazba a tisk Janova dílna
Tiskárna, CTP - Železniční 123, 289 12 Třebestovice, tel. : 731 489 767, janovadilna@licanet.cz, www.janovadilna.cz
CopyCentrum, DTP - Komenského 571, 288 00 Nymburk, tel. : 325 513 033, janovadilna@nymburk-info.cz Turistické informační centrum nabízí všem pořadatelům 

kulturních  a  sportovních  akcí možnost  propagace  těchto 
akcí  zdarma v prostorách TIC, v kalendáriu akcí na webových 
stránkách města, v kulturním měsíčníku a rozesíláním 
kalendária médiím. Plakáty můžete donést do infocentra 
(Náměstí Přemyslovců 165) nebo zaslat v elektronické verzi na 
infocentrum@meu-nbk.cz

ostatní	akCe

Kulturní měsíčník vychází 1x měsíčně. Místo vydání: Tisk Devera, Třebestovice
Číslo 68. vyšlo 29.  1. 2013. Počet výtisků: 1200 ks.  Evidenční číslo: MK ČR E 15799
Vydává Město Nymburk , náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk, IČO: 00239500

Odpovědný redaktor: Jana Štočková - Městský úřad Nymburk, 
tel. : 325 501 104, e-mail: infocentrum@meu-nbk.cz 

vlastivědné	muzeum	
nymburk

MINULOST POD SILNICÍ, NYMBURSKÝ  
OBCHVAT VE SVĚTLE ARCHEOLOGIE. 

(26. 10. 2012 – 24. 3. 2013, denně mimo pondělí, 9 – 17 hodin) 
Výstava mapující postup a výsledky archeologického výzkumu, který před-

cházel výstavbě silničního obchvatu města Nymburka. Jednalo se o nejrozsáhlejší 
výzkum (časově, plošně i finančně) na Nymbursku v porevoluční době. V průběhu 
devíti měsíců bylo ve čtyřech polohách zdokumentováno (kresebně a fotografic-
ky) téměř 4000 objektů a vyzdviženo 250 beden movitých nálezů, které jsou po 
ošetření a odborném zpracování připraveny k prezentaci veřejnosti.

Návštěvníkům výstavy bude představen nejen postup a techniky archeolo-
gického výzkumu, ale především  jeho výsledky. Seznámí se se základními fakty 
o průběhu terénních prací tak i s nálezy z jednotlivých období pravěku a raného 
středověku ve formě textových a obrazových panelů, kresebných rekonstrukcí 
a modelů.Archeologické movité památky budou veřejnosti představeny v histo-
ricky chronologickém pořadí - nálezy z období neolitu a eneolitu ze sídlištních 
kontextů (kultura s lineární keramikou, vypíchanou keramikou, kultura nálevko-
vitých pohárů) a hrobů (kultura se šňůrovou keramikou), doby bronzové (únětické 
sídlištní objekty, unikátní vícenásobný pohřeb mohylové kultury), doby železné 
(rozsáhlé sídliště odkryté na ploše 1 ze závěru doby halštatské, hroby bylanské 
kultury), doby římské (materiál z řemeslného okrsku na ploše 3) a raného stře-
dověku. Pro umocnění zážitku budou k dispozici repliky oblečení, keramiky, ná-
strojů a šperků jednotlivých kultur – formou dotekové expozice a různých aktivit 
- řemeslných dílniček (výroba jednoduchých šperků, zdobení keramiky), ukázek 
práce s dobovými nástroji (kamennou sekerou, zrnotěrkou atd.) V čase výstavy 
proběhne i cyklus populárně-naučných multimediálních přednášek autorů výzku-
mu a dalších předních českých odborníků na období pravěku.
Kontakt:   Vlastivědné muzeum, Tyršova 174, Nymburk, tel. 325 512 473
 e-mail: vmnymburk@pmpodebrady.cz, www.polabskemuzeum.cz

INFORMACE PRO POŘADATELE KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ

pátek 1. února od 17.30 hodin
Floristka – dílna pro ženy 

– pořádá MC Svítání (Komenského 1254, Nymburk), cena 350 Kč. 

pátek 1. února od 9 do 13 hodin
Pololetní prázdniny  

– zábavné dopoledne v Domě dětí a mládeže Nymburk, vstupné 30 Kč.

úterý 5. února od 14 hodin
Žákovský koncert ZUŠ B. M. Černohorského 

– v sále základní umělecké školy (Palackého 574, Nymburk)

čtvrtek 7. února od 15 do 18 hodin
Tančíme v klubu 

– v malém sále Obecního domu. Pořádá hudební agentura  
K – music Nymburk, vstupné 60 Kč.

pátek 8. února od 15.30 hodin
Karneval v MC Svítání 

– vystoupení klauna a pejsků, kouzlení. Cena 50 Kč/os.,  
předprodej v MC Svítání (Komenského 1254, Nymburk).

pátek 8. února od 20 hodin
Ples pro domov  

- VIII. ročník plesu, jehož výtěžek bude věnován ve prospěch Dětského domova  
Nymburk ve Sportovním centru. Předprodej vstupenek: Základní škola,  

Palackého třída 515 (paní Černá, tel. 325 513 946, do 15 hodin)

sobota 9. února od 9 do 13 hodin
FIT SOBOTA 

– akce pro ženy v MC Svítání – cvičení, přednáška  
o stravě, občerstvení. Cena 300 Kč.

sobota 9. února od 20 hodin
Rybářský ples  

– ve Sportovním centru. K tanci a poslechu hraje kapela Pohoda pana Vrány a kapela Eso 
pana Hartmana, vstupné 150 Kč. Předprodej lístků: Rybářské potřeby na Boleslavské třídě.

středa 13. února od 8.30 do 12 hodin
Valentýn 

– zábavné dopoledne v DDM Nymburk. Výroba valentýnských  
přáníček, dárků, pečení srdíček atd. Cena 50 Kč.

čtvrtek 21. února od 19.30 hodin
Show Strejdy Dutche 

– zábavná show známého baviče v Klubu Mlejn  
(Velké Valy 349, Nymburk), vstupné 50 Kč.

čtvrtek 14. února od 15 do 17 hodin
Valentýnský karneval 

– pořádá Centrum pro všechny ve skautském středisku Tortuga (Kolínská 282, Nymburk). Zábavné 
odpoledne plné her a soutěží pro předškolní děti. Vstupné: 80 Kč (členové CPV), 100 Kč (ostatní).

sobota 22. února od 20 hodin 
Třešničkový bál 

– ve velkém sále Obecního domu. K tanci 
a poslechu hraje skupina JePla, vstupné 80 Kč, předprodej vstupenek  

v kanceláři OV KSČM (Obecní dům, Smetanova 55, Nymburk).

čtvrtek 28. února od 19.30 hodin
Zmatení inspektora Punčošky 

 – pomatená detektivní komedie v Klubu Mlejn  
(Velké Valy 349, Nymburk) Vstupné 30 Kč.


