
Pátek 3.5.2013 
19:30 hodin

HRDÝ BUDŽES 
Produkce: Divadlo A.Dvořáka Příbram

Cena 390,- Kč

Dramatizace úspěšné stejnojmenné prózy spisova-
telky Ireny Douskové. Hrdinka příběhu, žákyně druhé 
třídy základní devítileté školy Helenka Součková, nás 
zkoumavým i naivním pohledem osmiletého dítěte 
sugestivně provází tragikomickými roky husákovské 
normalizace, tak jak se na počátku 70. let promítala 
do světa dětí i dospělých. Na pozadí prostředí školy 
a divadla v jednom „nejmenovaném“ okresním měs-
tě se odvíjí sled komických příhod, trapných zážitků, 
drobných i větších neštěstí, které malá Helenka nejen 
prožívá, ale zároveň je s bezprostředností svému věku 
vlastní hodnotí a komentuje. Barbora Hrzánová – cena 
THÁLIE 2003 za mimořádný ženský jevištní výkon za 
roli Helenky Součkové. V hlavní roli Bára Hrzánová

Sobota 11.5.2013 
14:30 hodin

Z pohádky do pohádky

TŘI ZLATÉ VLASY DĚDA - VŠEVĚDA Cena 60,- Kč

PREMIÉRA
Pohádka na motivy K. J. Erbena s div.úpravou Petra Pištěka nastudovali ab-
solventi Divadelní školy při Divadle Nymburk s r.o. . 
Osud věnuje chudému Plaváčkovi krásnou princeznu. Její otec - král, se však 
pokusí zlý osud zlomit a tak Plaváčka vyšle tam, odkud se ještě nikdo ne-
vrátil.K Dědu-Vševědu. Podaří se Plaváčkovi osud naplnit? Hrají: Absolventi 
divadelní školy. Režie: Petr Pištěk, Hudba: Vítek Beneš

Neděle 12.5.2013 
14:00 hodin

Dům dětí a mládeže

Akademie našeho domečku
Vstupné:  

dítě zdarma, 
dospělý 50,- Kč

Vystoupení dětí ze zájmových kroužků: KLUB KAMARÁD, KYTARA, PŘED-
ŠKOLÁČEK, TAEKWON-DO, CVIČENÍ PŘI HUDBĚ, MAŽORETKY, FLÉTNA, 
MALÍ DEBRUJÁŘI, FOLKLORNÍ SOUBOR ŠÁTEČEK, SÓLOVÝ ZPĚV, KLÁVE-
SY, ŠACHY
Prodej vstupenek zajišťuje DDM

Úterý 14.5.2013 
8:30 a 10:00 

hodin

Z pohádky do pohádky

TŘI ZLATÉ VLASY DĚDA - VŠEVĚDA Cena 60 ,- Kč

Dopolední představení nejen pro školy a školky. Hrají: Absolventi divadelní 
školy. 

Středa 22.5.2013 
19:30 hodin Večery v klubu Cena 120,- Kč

Talkshow Jardy Kříže a Davida Šitavance. Povídání s hosty a hudebním do-
provodem.

Sobota 25.5.2013 
10:00 a 15:00 

hodin
Show taneční školy Easy Dance Cena 100,- Kč

Neděle 26.5.2013 
9:30 a 16:00 

hodin
Show taneční školy Easy Dance Cena 100,- Kč

Úterý 28.5.2013 
19:30 hodin Žákovský koncert

Vstupné dob-
rovolné

Základní umělecká škola B. M. Černohorského Nymburk

Pátek 31.5.2013 
18:00 hodin Taneční kaleidoskop

Vstupné dob-
rovolné

Vystoupení žáků Základní umělecké školy B. M. Černohorského Nymburk

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

 Hálkovo městské divadlo

VýstaVy
2. – 30. května

Letem světem
výstava prací žáků Základní umělecké školy B. M. Černohorského Nymburk

středa 15. května v 10 hod.

LITERÁRNÍ PROCHÁZKA NYMBURKEM
Pojďte se vydat po stopách našich literárních osob-
ností, které jsou s Nymburkem spjaty svým životem 
a tvorbou. Předpokládaná délka procházky je 120 
minut. Začíná se v knihovně v 10 hod. Minimální po-
čet účastníků je pět. Za nepříznivého počasí se pro-
cházka nekoná. Případní zájemci si mohou jiný ter-
mín domluvit osobně v knihovně nebo telefonicky.

Besedy, přednášky

čtvrtek 9. května 17 hod.

Léčivý vliv meditace na lidské zdraví
MUDr. Lukáš Handl - Zdraví hraje v našem životě významnou roli. V dnešní 
uspěchané době, kdy stres je každodenní součástí našeho života, však není vů-

bec jednoduché udržet se v dobré fyzické i psychické kondici 
a vyhnout se zdravotním problémům. Meditace představu-
je zajímavou, nenáročnou a přitom účinnou techniku, kte-
rá nám může pomoci zbavit se stresu a posílit naše fyzické 
i psychické zdraví. Tato přednáška Vám představí meditaci 
sahadža jógy a její vědeckým výzkumem podložené příznivé 
efekty na lidské zdraví. Součástí je i praktická ukázka medi-
tace.  Přednáška zdarma.

středa 15. května v 15 hod.

Partnerské a rodinné vztahy 
Přednáší Mgr. Zora Urbánková, samostatný manželský 
poradce a supervizor
Další přednáška z cyklu „Akademie třetího věku – Zdravý ži-
votní styl“. Rodinné vazby, rodinné vzorce a jejich vliv na náš 
život. Selhání a neúspěchy. Řešení problémů.  Vstupné 40 Kč.

15. HRABALOVO keRskO
sobota 18. května 2013

10 hod. Hrabalova cyklojízda
Pokud rádi jezdíte na kole a zdoláte cca 20 km, zapojte se. 
Startuje se u staré hvězdárny v Nymburce na Zálabí. Každý 
účastník obdrží při startu očíslovanou „Hrabalovu putovní 
knížku“, do které bude během cesty sbírat razítka. Tři držite-
lé putovních knížek se všemi razítky obdrží ceny. Ceny budou 
předány při odpoledním programu. S hlavním pelotonem od-
startují v 10 hod. i zástupci organizátorů jako doprovod.

městská kniHovna 10 hod. Tradiční dopolední procházka
Po místech, která měl Bohumil Hrabal rád. Průvodcem po-
chodu je Jan Řehounek. Start U Pramene v Kersku.

 Hrabalovské zavazadlo
Pro turisty i cyklisty je na letošní rok vyhlášena soutěž o ne-
tradiční hrabalovské zavazadlo. Přijďte s kočkou na zádech, 
s bandaskou plnou piva nebo s kufrem plným Hrabalových 
knih, každý podle své fantazie. Nejoriginálnější zavazadla 
odměníme během odpoledního programu.

13 hod. Program 
Na zahradě Lesního ateliéru Kersko je pro vás při-
praven bohatý program, během kterého můžete 
zhlédnout autorské divadlo Jana Řehounka v podá-
ní DS Hálek Nymburk a můžete se setkat s mnoha 
zajímavými hosty, mimo jiné i se Zdeňkem Srstkou. 
K poslechu zahraje kapela FLEXIBAND, dívčí skupi-
na PŘELET M.S. a písničkář Stanislav Haláček. Pro-
gramem provede Jarda Kříž.

Autobus do Kerska a zpět zdarma
 Odjezdy  Odjezdy
Nymburk, Hlavní nádraží 9,00 Kersko, U Kubů 17,00
Nymburk, nám. Přemyslovců 9,05 Hradišťko, aut. zastávka 17,05
Zvěřínek, Temac 9,15 Sadská, Modrá Hvězda 17,10
Sadská, náměstí 9,25 Třebestovice, obec. úřad 17,20
Třebestovice, obec. úřad 9,35 Sadská, náměstí 17,30
Sadská, Modrá Hvězda 9,45 Zvěřínek, Temac 17,40
Hradišťko, aut. zastávka 9,50 Nymburk, nám. Přemyslovců 17,50
Kersko, U Pramene  10,00 Nymburk, Hlavní nádraží 18,00

kniHOVnA dětem
pondělí 6. května od 13 hod.

DÁREK PRO MAMINKU
Víte, že mají všechny maminky v neděli 12. května svátek? Máte 
už pro tu svou nějaký dárek? Pokud ne, přijďte v pondělí do dět-
ského oddělení a vytvořte pro ni kytičku a svícen. 

OstAtní sLužBy
V KVĚTNU MÁME PRO VÁS 

OTEVŘENO TAKÉ V SOBOTU 
4. 5. OD 9 DO 11 HOD.

Těšíme se na vaši návštěvu.

nOVá Cd V kniHOVně

Green Day: 21st Century 
Breakdown

 Support Lesbiens: 
Homobot Twilight – Eclipse Madona: 

 MDNA

vlastivědné muzeum 
nymburk

Výstava „Obojživelníci: Krásní ve vodě i na souši“
spojená se vzdělávacím programem pro školní a zájmové skupiny

2. 4. – 30. 6. 2013, denně mimo pondělí, 9 – 17 hodin
komentované prohlídky: úterý až pátek

Komentovaná prohlídka a vzdělávací program pro školní i další objednané 
skupiny
1) Komentovaná prohlídka výstavy Krásní ve vodě i na souši (cca 20 min)
2) Pracovní listy (soutěž) k výstavě (cca 20 min)
3)  Ukázka krmení živých obojživelníku, ukázka hlasu žab (cca 20 min) 

a případně beseda o obojživelnících a jejich praktické ochraně (cca 20 min)

Délka celého programu je 45 až 60 min (dle konkrétní dohody), i s besedou 
přibližně 90 min. Program je vhodný pro všechny věkové skupiny počínaje ma-
teřskými školami. Komentované prohlídky (program) je nutné dohodnout pře-
dem.
Rezervace a info:  RNDr. Martin Šandera, Ph.D., tel. 731 060 253, 

martin.sandera@polabskemuzeum.cz nebo tel. 325 512 473.
Cena programu: 20 Kč/žák ci osoba (pedagogický doprovod zdarma).
Program o obojživelnících je možné spojit s prohlídkou stálých expozic 
a dalších výstav v muzeu.

Vstupné do muzea: 15 Kc děti od 6 do 15 let, studenti, důchodci, 
30 Kč dospělí (pedagogický doprovod zdarma).

pátek 17. května 18:00 – 22:30 hodin

Muzejní noc 2013 ve Vlastivědném muzeu Nymburk 

Téma: OBOJŽIVELNÍCI

Polabské muzeum – Vlastivědné muzeum Nymburk vás srdečně zve na 
muzejní noc s tématem Obojživelníci. Muzejní noc bude provázána s probíha-
jící výstavou „Obojživelníci: Krásní ve vodě i na souši“. Výstava velkoformáto-
vých fotografií doplněná o ukázku živých zástupců přibližuje svět opomíjených 
obojživelníků. Na fotografiích jsou zachyceny životní projevy těchto živočichů, 
představeny jsou všechny druhy obojživelníků České republiky, včetně modrých 
žabáků (skokana ostronosého) a obojživelníka roku 2013 (čolka velkého), a dal-
ší zajímavé druhy z celého světa. Jedinečným exponátem je obří pulec blatnice 
skvrnité.

Rámcový program:
1)  přednáška Martina Šandery o obojživelnících (18:00 – 19:00)

průběžně od 19:00
2)  komentovaná prohlídka výstavy „Obojživelníci: Krásní ve vodě i na souši“ sou-

těž (otázky) k výstavě, skákání jako žáby
3)  ukázka krmení živých obojživelníků, ukázka hlasů žab, besedování o praktic-

ké ochraně obojživelníků 

Podle počasí a aktuálního výskytu obojživelníků může být zařazena 
exkurze na „žabí koncert“ (kvákání žab) nedaleko muzea, 

přibližně od 21:00 nebo 21:30. 
Změna programu vyhrazena!

Bližší informace:  RNDr. Martin Šandera, Ph.D., tel. 731 060 253, 
martin.sandera@polabskemuzeum.cz nebo tel. 325 512 473.

Vstupné dobrovolné.

Justin Bieber: 
Belive

Pitbull: 
Planet Pit

Věra Špinarová: 
Zlatá kolekce

J. Svátek: Paměti kata 
Mydláře

Yellow Sisters: 
Zvěřinec 

Kašpárek v rohlíku: 
Ten Halywůd

R. Těsnohlídek: Příhody 
lišky Bystroušky 

N.Boudová: 
Eliška a korálníčci

 
Bližší informace o našich službách a konaných akcích najdete na 

internetových stránkách www.knihovna-nbk.cz. V případě zájmu nás můžete 
kontaktovat prostřednictvím e-mailu: knihovna@knihovna-nbk.cz nebo na 

telefonním čísle: 325 512 723. 



sobota 18. 
v 19 hod.

FILMJUKEBOX - POdOBy čEsKé KOMEdIE
�Projekce�vítězného�filmu.�Zvítězí�Čtyři�slunce,�Hoří�má�panen-
ko,�Líbáš�jako�ďábel,�Muži�v�naději,�Polski�film�nebo�Probudím�
se�včera?

pondělí�20.�
úterý�21.
v 19 hod.

Australské�romantické�drama�s�titulky
VELKÝ GATsBy
�Klasický�romantický�příběh�podle�románu�F.�Scotta�Fitzgeralda.�
V�hlavních�rolích�Leonardo�DiCaprio,�Carey�Mulligan�a�Tobey�
Maguire.�Režie�Baz�Luhrmann
90�Kč�/�90�min.

čtvrtek�23.
v 19 hod.

Válečné�drama,�Švédsko/Norsko�s�titulky
KŘÍŽ CTI
�Nad�drsnou�norskou�divočinou�se�po�prudkém�vzdušném�soubo-
ji�sestřelí�angličtí�a�němečtí�piloti.�Izolovaní�od�okolního�světa�
musí�bojovat,�aby�přežili�krutou�zimu…�Režie�P.�Næss
90�Kč�/�101�min. do�15�let�nevhodný

pátek�24.
sobota�25.�
v 17 hod. 

Pohádka�pro�celou�rodinu,�ČR/SR
KOVÁŘ Z POdLEsÍ
�Na�vesničku�Podlesí�padla�klatba�zlých�houbových�víl�a�ve�vsi�se�
navíc�objevil�Drak.�Pomoci�musí�Toník�a�jeho�strýc�Kovář.�Hrají:�
B.�Polívka,�J.�Somr,�M.�Markovič,�J.�Pecha.�Režie�P.�Göbl
100�Kč�/�100�min.

neděle�26.�
v 19 hod. 

 PHILAdELPHIA ORCHEsTRA:
G. MAHLER & R. sTRAUss PROJEKT ŽIVĚ
�Záznam�houslového�koncertu�světoznámého�orchestru.�Dirigent:�
Yannick�Nézet-Séguin.�Housle:�Hillary�Hahn.
150�Kč�/�120�min.

pondělí�27.
v 19 hod. 

Americká�akční�krimi
RyCHLE A ZBĚsILE 6
�Agent�Hobbs�chce�dopadnout�zločineckou�skupinu,�které�se�vždy�
podaří�za�volantem�automobilů�snadno�a�rychle�zmizet.�Hrají:�G.�
Carano,�V.�Diesel,�D.�Johnson,�P.�Walker.�Režie�J.�Lin
120�Kč�/�110�min.

úterý�28.
středa�29.�
v 19 hod.

Španělská�komedie�s�titulky
ROZKOŠ V OBLACÍCH
�Nad�Mexickým�zálivem�se�porouchá� letadlo�a�pilotům,� letušá-
kům� i� pasažérům� nezbývá,� než� si� naposledy� pořádně� užít� ži-
vota…�Hrají:�B.� Suárez,�C.�Roth,�A.� de� la�Torre.�Režie� P.�Al-
modóvar
100�Kč�/�90�min. do�15�let�nevhodný

čtvrtek�30.�
pátek�31.
v 17 hod. 

USA�-�animovaná�komedie�od�tvůrců�Doby�ledové
KRÁLOVsTVÍ LEsNÍCH sTRÁŽCŮ
�Když�se�jednoho�dne�malá�teenagerka�náhle�probudí�ve�v�podiv-
ném�tajuplném�světě,�musí�se�spolu�s�partičkou�zelených�zábav-
ných�postaviček�pokusit�zachránit�jejich�tajný�svět�a�vlastně�i�ten�
náš.�Režie�Ch.�Wedge
110�Kč�/�90�min.

čtvrtek�2.
pátek�3.
v 19 hod.

Česká�komedie,�která�má�váhu�/�Premiéra
JEdLÍCI ANEB sTO KILO LÁsKy 
�Do�právě�otevřeného�„hubnoucího“�sanatoria�se�sjíždějí�pacienti,�
každý�k�tomu�má�jiný�důvod,�a�pro�většinu�se�pobyt�stává�noční�
můrou.�Hrají:�M.�Chára,�K.�Heřmánek�jr.,�T.�Magnusek,�M.�Stro-
pnický,�V.�Žilková.�Režie�T.�Magnusek
90�Kč�/�120�min. do�12�let�nevhodný

sobota�4.
v 19 hod.

Americká�krimikomedie�s�titulky
sPRING BREAKERs
�Středoškolačky�Selena�Gomez,�Heather�Morris,�Ashley�Benson�
a�Vanessa�Anne�Hudgens�se�rozhodnou�vyloupit�fast�food.�To�je�
však�pouze�začátek�divoké�jízdy…�Režie�H.�Korine
80�Kč�/�94�min. do�15�let�nevhodný

neděle�5.
v 19 hod.

Thriller�Švédsko/Nor./Fin./Ir.�s�titulky�/�ART�KINO
CALL GIRL 
�Pohled�na�Švédsko�70.� let�v�době�sexuální� i�společenské�revol-
ty.�Hrají:�D.�Dencik,� P.�August,�R.�Vega� Fernandez.�Režie�M.�
Marcimain
90�Kč�/�140�min. do�15�let�nevhodný

pondělí�6.
úterý 7.
v 19 hod.

Americký�akční�sci-fi�thriller�s�titulky
NEVĚdOMÍ
�Když�na�skoro�opuštěné�Zemi�najde�Tom�Cruise�v�troskách�lodi�
záhadnou�Olgu�Kurylenko,�spustí�tím�řetězec�událostí,�které�ho�
donutí�pochybovat�téměř�o�všem.�Režie�J.�Kosinski
110�Kč�/�90�min. do�15�let�nevhodný

čtvrtek�9.
pátek�10.
v 19 hod.

Americký�thriller�s�titulky
sMRTELNé LŽI 
�Richard�Gere�a�Susan�Sarandon�v�příběhu�o�tom,�že�moc�je�nej-
lepší�alibi.�Režie�N.�Jarecki
100�Kč�/�107�min. do�12�let�nevhodný

sobota 11.
v 19 hod.

Český�životopisný�dokument
ROK BEZ MAGORA
�Kaleidoskop�životních�příběhů�Ivana�Martina�Jirouse,�zvaného�
Magor,�českého�básníka,�publicisty�a�výtvarného�kritika.�Režie:�
O.�Malina-Morgenstern
70�Kč�/�120�min.

neděle�12.
pondělí�13.
v 19 hod.

Romantické�drama,�It./Špa./Chor.�s�titulky
PŘÍBĚH MéHO syNA
�Láska,�válka�a�odhalená�tajemství�ve�filmu�podle�románu�Mar-
garet�Mazzantini.�Hrají:�P.�Cruz,�E.�Hirsch,�J.�Birkin,�M.�Furlan.�
Režie�S.�Castellitt
90�Kč�/�127�min. do�12�let�nevhodný

středa�15.�
čtvrtek�16.�
v 19 hod.

Americká�komedie�s�titulky
VELKÁ sVATBA
�Nejvyšší� čas� zahrát� si� na� rodinu…� Hrají:� A.� Seyfried,� R.� De�
Niro,�K.�Heigl,�R.�Williams.�Režie�J.�Zackham
100�Kč�/�90�min. do�12�let�nevhodný

pátek�17.
v 19 hod.

Český�hudební�dokument�s�titulky
NAZARETH - NEKONEčNÝ ROCKOVÝ MEJdAN
Nahlédněte�do�kuchyně�rockové�legendy,�jejíž�skladby�oslovují�
další� a�další�generace� rockerů�na�celém�světě.�Režie�M.�Šmíd-
majer
80�Kč�/�90�min.

program kina sokol

www.mesto-nymburk.cz

KULTUR NÍ
M Ě S ÍČ 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. 

KVĚTEN�2013
Sazba a tisk Janova dílna

Tiskárna, CTP - Železniční 123, 289 12 T řebestovice, tel. : 731 489 767, janovadilna@licanet.cz, ctp@janovadilna.cz
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městské kulturní 
střediskoNYMBURK

čtvrtek 9. května od 19 hodin

Koncert v rámci festivalu B. M. Černohorského
v kapli sv. Jana Nepomuckého. Vystoupí pěvecký sbor Hlahol Nym-

burk a pěvecký sbor Boleslav z Mladé Boleslavi.
Vstupné 30 Kč.

středa 15. května od 19 hodin

Hlasatelky v akci
v Obecním domě. Účinkují: Saskia Burešová, 

Marie Tomsová, Alexander Hemala. 
Vstupné 140 Kč. 

čtvrtek 16. května od 19 hodin

Koncert Vysokoškolského uměleckého 
sboru z Pardubic

v kapli sv. Jana Nepomuckého. Vstupné 30 Kč. 

pondělí 20. - pátek 31. května

Výstava fotografií Ing. Marka Velechovského
v kapli sv.Jana Nepomuckého . Otevřeno pondělí - pátek od 10 do 16 hodin. 

Vstupné dobrovolné.

sobota 25. května od 12 do 22 hodin

Ve stínu Vodárenské věže
v Parku U Vodárenské věže. V pořadí již 

6. ročník folkového festivalu.

PŘEDPRODEJ: MěKS, OBECNÍ DŮM, INFOCENTRUM.

připRAVujeme nA čeRVen:
1. 6.  Polabská vonička 
19. 6.  Wihanovo kvarteto –  kaple sv. Jana Nepomuckého 

od 18 hodin, cena 30 Kč

ostatní akCe
středa 1. května od 13.30 hodin

6. Majáles
studentský�průvod�městem�začne�u�nymburského�gymnázia�a�bude�
pokračovat�doprovodným�hudebním�programem�pod�hradbami.�Vy-
stoupí:�Lážo�Plážo,�El´brkas,�Artmosphere,�Interpret�neznámý,�Sek�

jsi�bonbónky�a�Crossband.

středa 1. května od 10 do 12 hodin

Čarodějnice na kolech
cyklistický�závod�pro�děti�pořádá�TJ�Sokol�Drahelice.�Několik�

kategorií�(odstrkovadla�a�kola,�chlapci�a�děvčata�zvlášť),�povinná�
cyklistická�helma,�startovné�20�Kč.�

pátek 3. května - neděle 2. června

Strašidla ve sklepě
kočovná�výstava�Muzea�strašidel�Plzeň�ve�sklepení�pod�nymburskou�
radnicí.�Zahajovací�vernisáž�proběhne�2.�května�v�17�hodin�před�rad-
nicí.�Výstava�bude�přístupná�denně�od�10�do�16�hodin.�Vstupné:�děti�
10�Kč,�dospělí�20�Kč,�školní�skupiny�120�Kč.�Vstupenky�k�zakoupení�

v�infocentru�na�Náměstí�Přemyslovců.

sobota 4. května od 8 hodin

Otevírání sezóny na Labské stezce
první�etapa�Tour�de�Labe�pro�všechny,�start�pod�hradbami�v�Nym-
burce,�volitelná�trasa�od�6�do�60�km:�Nymburk�-�Poděbrady�-�Kolín�

-�Přelouč�-�Pardubice.�Více�na�www.labskastezka.cz

sobota 4. května od 9.30 hodin

Postřižinský cyklootvírák
3.�ročník�jarního�cyklistického�výletu�pro�všechny�milovníky�zlata-
vého�moku�pořádá�Pivovar�Nymburk.�Zahájení�programu�v�9.30�hod.�
u�nymburského�pivovaru,�start�v�10.30�hod.,�trasa�měří�43�km�a�vede�

po�turistických�cestách�polabskou�nížinou.

neděle 5. května od 10 hodin

Nymburský půlmaraton a Nymburská čtvrtka
1.�ročník�běžeckého�závodu.�Začátek�akce�v�10�hodin,�start�i�cíl�ve�
v�Parku�Pod�Hradbami.�Trasa�půlmaratonu�(21�km)�i�čtvrtky�(10�km)�
povede�po�labských�cyklostezskách�nebo�městským�parkem,�závod-
níci�musí�překonat�dva�mosty�vedoucí�přes�Labe.�Více�informací�a�
online�registrace�na�www.nymburskypulmaraton.cz

čtvrtek 9. května od 14 do 16 hodin

Dárečky maminkám
výroba�a�malování�srdíček�i�přáníček�pro�maminky 

v�DDM�Nymburk,�cena�zdarma

středa 15. května

Kurz pletení z pedigu
v�DDM�Nymburk.�Uplést�si�můžete�ošatku,�kořenkovník,�obal�na�ka-

pesníky,�tác�nebo�rybu.�Cena�od�250�Kč�podle�druhu�výrobku.

čtvrtek 16. května od 15 do 17 hodin

Princeznovská a rytířská párty
zábavné�odpoledne�plné�her�a�soutěží�pro�děti�ve�skautském�
středisku�Tortuga.�Pořádá�Centrum�pro�všechny,�vstupné�pro�

členy�Centra�80�Kč,�ostatní�100�Kč.�

čtvrtek 23. - neděle 26. května

Dřevotesání
výstava�soch,�obrazů�a�fotografií.�Ukázka�práce�jak�sochařské,�tak�
malířské�na�špičce�v�lokalitě�Na�Přístavě.�Program:�čtvrtek�23.5.�-�

zahájení�v�16:00�hodin,�pátek�24.5.�-�akce�pro�fotografy,�ukázka�práce�
s�modelkou�(13:00�-�18:00�hodin),�sobota�25.5.�-�akce�pro�děti�a�soutěž�o�nejhezčí�
obrázek�(9:00�-�14:00�hodin),�neděle�26.5.2013�-�celodenní�vernisáž.�Umělci:�
Lucie�Třešňáková,�Miroslav�Uller,�Libor�Cvrk,�David�Houžlík,�Albín�Jaroslav�

Procházka,�Jan�Severa,�Dušan�Křivský�a�další.

neděle 26. května od 10 hodin

Dětský den s Krejčíkem Honzou
spousta�soutěží�a�zábavy�pro�děti�pod�hradbami.�Více�na�www.krejcikhonza.cz

INFORMACE PRO POŘADATELE 
KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ

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


