Hálkovo městské divadlo
Úterý 4. 3.
19.30 hodin

DÍVČÍ VÁLKA Produkce: DS Hálek

Cena 100,- Kč

Legendární komedie Františka Ringo Čecha o počátcích české historie.
Sobota 8. 3.
14.30 hodin

KOCOUR V BOTÁCH

Cena 60,- Kč

Tato klasická česká pohádka je klenotem nymburského divadla. S velkým úspěchem je na našem repertoáru již více jak deset let a setkala
se s mnoha pozitivními ohlasy jak z řad našich
nejmenších diváků, tak z řad divadel, která jsme
navštívili.
Autor: Jiří Teper, Režie: Adolf Toman, Hudba: Jiří Beneš
Hrají: K. Šonská, L. Toman Paclt, M. Mejstřík, P. Procházka, T. Tomanová a další.
Pondělí 10. 3.
19.30 hodin

A

KOULE

Produkce: Klicperovo divadlo Hradec Králové

Cena 320,- Kč

Divadelní zpracování skandální rozhlasové hry,
která rozpoutala lavinu soudních žalob a mediálních emocí, aby se nakonec stala nejstahovanějším pamlskem na internetu a v anketě posluchačů rozhlasovou hrou roku. Atletická královna
Milena už chřestí svými zlatými šperky a blíží se k Vám, Explozivní
story o mistrovství světa, o zvedání trakařů i prvních lásek, o osudovém lyžařském kurzu a hororovém soustředění v Horažďovicích…
ano, i o setkání s nedostižnou legendou Radmilou… A k tomu všemu
zpívá LIVE Karel Hála, doktor Cvach míchá anabolické steroidy, Jiřina Švorcová recituje o pionýrském odznáčku v intimních partiích
a Štěpánka Haničincová pomáhá čertíku Bertíkovi odvelet do pekel
soudruhy Husáka a Štrougala… Když přidáte navíc srdceryvnou
výpověď zfetované laboratorní myši, dojde vám jedno: Pokud rozhlasová verze způsobila pobouření, tak divadelní verze opupínkuje
celou českou kotlinu!!!
Režie: David Drábek, Hrají: P. Tomicová, K. Sedlárová, J. Zapletal
a další.
Čtvrtek 13. 3.
19.30 hodin

ROMAN HORKÝ 50
ROMAN HORKÝ & KAMELOT

Cena 250,- Kč

Roman Horký oslaví 50 let s kytarou. Výjimečné spojení rockerů a folkařů v nymburském divadle! Moderuje:
Zdeněk Vrba
Účinkují: Roman Horký, Petr Kolář, Jaroslav Samson
Lenk, Pavel Lohonka Žalman, Crossband
Sobota 15. 3.
14.30 hodin

DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ
Produkce: Divadlo Nymburk s.r.o.

Sobotní odpolední pohádka. Pohádka o princi, který
si šel hledat do světa princeznu z obrazu. Díky svým
novým přátelům jí dokázal vysvobodit ze zakletí zlého
černokněžníka.
Scénář a režie: J. Kříž
Hrají: D. Renč, P. Pištěk, J. Veselý, J. Šturma, M. Mejstřík, J. Čapková

Pondělí 17. 3.
19.30 hodin

Cena 260,- Kč

Travesti revue Techtle Mechtle míří do našeho města s nadčasovým
zábavným pořadem „2 106“! Lukáš, Honza a Alex - tři muži, kteří se
téměř každý večer změní v krásné ženy na prknech divadel a kulturních domů v celé České republice i na Slovensku! Jejich pořady
jsou postavené na parodii, nadsázce, humoru a hlavním cílem jsou
rozesmáté tváře publika, které tvoří převážně ženy. V pořadu s názvem „2 106“ se můžete těšit na náhled do budoucnosti očima slečen Dolores, Stacey a mistra Alexe. Co nás čeká? Jak bude vypadat
budoucnost dalších generací? Věřte že bude zatraceně pestrá, barevná, veselá, rozesmátá ... Tedy alespoň u nás! Těšit se můžete na
Halinu Pawlovskou, Karla Gotta, Rickyho Martina, Šíleně smutnou
princeznu, řadu dalších a speciálního hosta večera!
Středa 19. 3.
17.00 hodin

KŘEST BIBLIOGRAFIE
ZUŠ B. M. Černohorského

Vstupné
dobrovolné

Křest BIBLIOGRAFIE MILÝ KARLE, 7 DOPISŮ BOHUMILA HRABALA KARLU MARYSKOVI. Ve foyer divadla. Křest spojen s koncertem
žáků ZUŠ B. M Černohorského.
Sobota 22. 3.
14.30 hodin

JÁJA, PÁJA A UTŘIFOUS
Produkce: Divadlo Nymburk s.r.o.

Středa 26. 3.
19.30 hodin

VEČERY V KLUBU

Cena 60,- Kč

Výstava fotografií Bohumila Hrabala ke 100.
výročí jeho narození. Fotografie zapůjčilo
Muzeum fotografie a moderních obrazových
médií Jindřichův Hradec

pondělí 3. března v 17 hodin

Slavnostní zahájení výstavy
Nymburk čte Hrabala

Veřejné čtení. Účinkují: Radko Pytlík, Jan Řehounek, Milan Čejka, Petr Drholec a další.

středa 12. března od 15 hodin Občané s erbem
Cesty české šlechty 20. století s přihlédnutím k nymburskému regionu. Přednáší
Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.D. Ústav pro studium totalitních režimů, 1. náměstek ředitele
ústavu

Cena 320,- Kč

Nerozumíte počítačům? Nevíte, jak s nimi pracovat? Během kurzu se
to můžete naučit. Základní ovládání počítače, vyhledávání důležitých
informací, vlaková a autobusová spojení, vyhledávání v mapách, základní práce s MS Wordem, stahování fotografií a další. Lekce probíhají každé březnové úterý a pátek od 9 do 11 hod. Další informace a přihlášky ve studovně.

Produkce: DS Josefa Dvořáka

Počítač a internet pro úplné začátečníky

24. 3., 27. 3., 31. 3., 3. 4. od 9 do 11 hod.

Nová divadelní úprava hry Bohumila Hrabala, která křehce a srozumitelně zprostředkovává texty pábitelských
historek, objevuje pravdu o životě, lásku v mnoha podobách a filosoficky znamenitě podložený humor autora.
Hrají: Josef Dvořák, Markéta Hrubešová, Karel Gult
a další.

HUDEBNĚ-LITERÁRNÍ POŘAD

3. - 21. března

Cena 60,- Kč

Dopolední pohádka pro školy a školky.

TANEČNÍ HODINY PRO STARŠÍ
A POKROČILÉ

Výstava

4., 7., 11., 14., 18., 21., 25. a 28. 3. od 9 do 11 hod.

Produkce: DS Hálek

Čtvrtek 27. 3.
19.30 hodin

Hrabalovský rok v knihovnách!

Historie Nymburka

Cena 120,- Kč

routky (2006) a Ceny Jana Beneše (2009). Je autorem mnoha knih s investigativní tématikou, také románů, cestopisů, úvah, esejí a biografií. Josef Klíma se vám představí
také jako hudebník.
Vstupné 50 Kč.
Oceňujeme nejlepší čtenářskou rodinu, kterou je pro rok 2014 rodina Plaňanských. Ocenění a věcné ceny budou předávat místostarosta
PhDr. Pavel Fojtík a ředitelka knihovny Helena Liptáková před besedou s Josefem Klímou.

Každá kapitola z místní historie stojí za povšimnutí! Proto jsme
připravili soubor přednášek, které se dotknou hned několika pozoruhodných momentů v dějinách města. V měsíci březnu vám
nabízíme:

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

FERDA MRAVENEC
Čtvrtek 27. 3.
8.30 a 10.00 hod. Aneb škola jízdy na kolečkových bruslích

Městská knihovna

pondělí 3. března v 18 hodin

PREMIÉRA NOVĚ PŘIPRAVOVANÉ POHÁDKY. Pohádkový příběh o dvou bratrech Jájovi a Pájovi, jejich dědovi
Lebedovi a chamtivém Krkovičkovi.
Scénář a režie: Jaroslav Kříž, Hudba: Jiří Beneš
Hrají: M. Baláš, A. Toman, P. Pištěk, M. Mejstřík, J. Šturma

Pátek 28.3.
18.00 hodin
Cena 60,- Kč

TECHTLE MECHTLE

čtvrtek 20. března od 17 hodin

Já, Eliška Přemyslovna, královna česká

Účinkuje Stanislava Hošková, divadlo jednoho herce / monodrama na
motivy Čestmíra Vidmana. Hra o ženě, která byla velmi prudká, podléhala emocím a citům, i když vždy ne ušlechtilým, ubližovala a bylo jí
ubližováno. Byla matkou největšího z našich králů, Karla IV. a po celý
svůj život bojovala za uchování tradice rodu Přemyslovců a nebylo její vinou, že se jí
nepodařilo zachránit český trůn pro svůj rod. Eliška byla provdána za Jana Lucemburského, s nímž si nerozuměla a zemřela sama, opuštěná a opomíjená. Celý děj se
odehrává v roce 1330 ve Vyšehradské kapitule, kde královna umírala.  Vstupné 30 Kč.

úterý 25. března od 17 hodin

Naděje pro Esperanzu

Přednáška se světelnými obrazy. Ivonna Fričová vypravuje o životě
jihoamerických indiánů s českou krví. Besedu o činnosti občanského sdružení Checomacoco doplní množství fotografií a krátká videa.
O činnosti sdružení: Projekty jsou určeny indiánům Čamakoko, kteří
přišli o možnost svého tradičního způsobu života. Pomáháme těm,
kteří jsou rozhodnuti postarat se sami o sebe i v nových podmínkách,
aby jim posléze už nemusel nikdo pomáhat. Rádi bychom, aby našli obživu tam, kde
žijí. Aby neodcházeli do města a nedožadovali se sociálních dávek, potravinové pomoci
a jiných výhod. Nevytváříme pro ně žádné naše programy, ale podporujeme je v jejich
vlastním úsilí. Dobrovolným vstupným podpoříte činnost sdružení.

Knihovna dětem
pondělí 10. března 9 hod. a 10,30 hod.

Pavel Brycz

Beseda autorské čtení – Prozaik, publicista, básník a textař píše romány, povídky, básně, literární hříčky, rozhlasové hry a televizní
scénáře. Věnuje se literatuře pro děti i dospělé čtenáře. Debutoval
sbírkou povídek Hlava Upanišády. Za knížku básní v próze Jsem město získal Cenu Jiřího Ortena (1999). Zájem čtenářů i kritiky vzbudila jeho román Patriarchátu dávno zašlá sláva (Státní cena za literaturu, 2004). Pro
dospělé čtenáře vydal též povídky pro začínající tatínky Tátologie a Tátologie 2. Pro
dětské čtenáře jsou určeny tituly: Dětský zvěřinec, Co si vyprávějí andělé, Bílá paní
na hlídání a Neberte nám Ptáka Loskutáka. Jeho knihy byly přeloženy do slovenštiny,
maďarštiny, polštiny, japonštiny a angličtiny.
Vstupné 20 Kč.

Ostatní akce

Počítač a internet pro pokročilé

Vstupné
dobrovolné

K 100. výroční narození Bohumila Hrabala.

DUBEN 2014
DRACULA
10.4.2014 od 19.30 hod., DS Ďáblovi Drobečci
PORTA
12.4.2014
CAVEMAN
15.4.2014 od 19.30 hodin
RANDE S DUCHEM	25.4.2014 od 19.30 hodin
(Hrají: Eva Holubová, Oldřich Vízner a další.)

Staňte se pokročilými uživateli počítače a využijte služeb, které Vám
nabízí. Kurz je určen pro všechny, kteří se chtějí zdokonalit v práci
s počítačem. V rámci programu Microsoft Word se naučíte složitější
operace, které Vám zrychlí, zefektivní a usnadní práci. Naučte se vyhledávat na Internetu a využívejte i jeho dalších služeb. Lekce probíhají poslední dva
týdny v březnu vždy v pondělí a ve čtvrtek od 9 do 11 hod. Další informace a přihlášky
ve studovně.

celý březen

Na zkoušku do knihovny pro dospělé čtenáře

Přihlaste se do knihovny a využívejte všechny služby, které knihovna
registrovaným čtenářům nabízí. Půjčování knih, časopisů, audioknih
a CD, přístup k internetu. Nově přihlášený čtenář získá čtenářský
průkaz na půl roku zdarma.

čtvrtek 13. března od 17 hodin

Josef Klíma

Beseda a autorské čtení známého reportéra, novináře a spisovatele o natáčení, cestování, knihách a scénářích. Josef Klíma je znám jako
autor a protagonista investigativních televizních pořadů – Na vlastní
oči, Očima Josefa Klímy a dalších. Častým tématem jeho televizních scénářů bývají známé kriminální příběhy ze současnosti a otázky související s trestnou činností a s tím,
jak se s ní společnost vyrovnává. Z jeho další tvorby: scénář k filmu „Rána z milosti“,
triptych o záměně identity „Vlna“, „Svědomí Denisy Klánové“ či seriál „Expozitura“.
Píše pro týdeník Reflex a Lidové noviny. Je nositelem novinářské Ceny Ferdinanda Pe-

V BŘEZNU MÁME PRO VÁS OTEVŘENO
TAKÉ V SOBOTU 1. BŘEZNA OD 9 DO 11 h.
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.

Vlastivědné muzeum
Nymburk
V březnu slavíme 100. výročí narození slavného spisovatele Bohumila Hrabala, který své
dětství a mládí prožil v Nymburce – s otcem Francinem, matkou
Maryškou a bratrem Slávkem
přijel do nymburského pivovaru
z Polné v roce 1919 a natrvalo se
odstěhoval po dokončení právnické fakulty v roce 1946, ale stále se vracel
do Nymburka za svými rodiči a strýcem Pepinem do vily na Zálabí, kterou si postavili
v roce 1939. Muzeum se připojilo k oslavám
tohoto výročí v několika rovinách – obměnou expozice s novými exponáty a fotografiemi, výstavou Hrabal a Nymburk, přednáškami, vydáním publikace s neznámými texty
a fotografiemi a vzpomeneme i 90. výročí
narození Hrabalova přítele Vladimíra Boudníka. Nová expozice bude otevřena od 28.
března 2014.
Po dobu rekonstrukce expozice Bohumila Hrabala, od 17. února do 27. března. bude
hlavní budova muzea uzavřena. Prohlídky
expozic v budově bývalé synagogy pro skupiny od 10 osob na tel. 325 512 472 nebo na
zazvonění.
kontakt: V
 lastivědné muzeum, Tyršova 174,
tel. 325 512 473
www.polabskemuzeum.cz

program kina sokol
1. sobota
2. neděle
19:00
120 min.
3. pondělí
19:00

100 min.
4. úterý
19:00

92 min.
6. čtvrtek
19:00
100 min.
7. pátek
8. sobota
19:00
113 min.
9. neděle
19:00
96 min.
11. úterý
12. středa
19:00
112 min.
13. čtvrtek
14. pátek
19:00
106 min.
15. sobota
15:00
120 min.
16 .neděle
17:00

86 min.
17. pondělí
18. úterý
19:00
110 min.

ČR/ komedie /české znění

19. středa
19:00

109 min.

BABOVŘESKY 2

Pokračování úspěšné komedie Zdeňka Trošky ze života v současné vesnici
navazuje na první díl.
130,- Kč
Přístupný

20. čtvrtek
19:00

USA /Rusko/ akční/ s titulky

JACK RYAN: V UTAJENÍ

Špionážní drama podle novely Toma Clancyho. Americký agent na tajné moskevské misi bojuje proti ruskému magnátovi. V hl. rolích Chris Pine, Keira
Knighley, Kevin Costner.
110,-Kč
Do 15 let nevhodný

129 min.
21. pátek
19:00

USA / Austrálie/ fantasy thriller / s titulky

JÁ, FRANKENSTEIN

V zimě roku 1795 stvořil šílený doktor Frankenstein nesmrtelné monstrum Adama, kterému se podařilo přežít až do dnešní doby. Akční fantasy od tvůrců
série Underworld, natočené podle komiksové předlohy Kevina Greviouxe. V
hl. roli Aaron Eckhart.
110,- Kč
Do 12 let nevhodný
IT / drama / s titulky

22 .sobota
17:00

Art kino

NÁSLEDKY LÁSKY

Působivá analýza života stárnoucího člověka, kterému život uniká mezi prsty
až do doby, kdy mu do cesty vstoupí láska… Režie Paolo Sorrentino.
90,- Kč
Do 15 let nevhodný
FR /Belgie/ČR/ Rak./ romantický / české znění

ANGELIKA

Remake nesmrtelného příběhu lásky markýzy Angeliky Sancé de Monteloup
a hraběte Joffreye de Peyrac.
110,- Kč
Do 12 let nevhodný
USA / koncert

105 min.

Projekt Živě

AEROSMITH: ROCK FOR THE RISING SUN

Záznam koncertu legendárních bostonských hardrockerů z turné po Japonsku
v roce 2011.
150,- Kč
Přístupný
USA / dobrodružný, válečný / s titulky

PAMÁTKÁŘI

Vojenská jednotka se snaží zachránit umělecké skvosty, které během druhé
světové války nacisté nakradli. V hl. rolích: George Clooney, Matt Damon,
Bill Murray, John Goodman a Cate Blanchet.
110,- Kč
Do 12 let nevhodný
ČR / thriller / české znění

KANDIDÁT

Film ukazuje moc médií, která manipulací s událostmi mohou ovlivňovat celý
svět. Příběh sleduje zákulisí politické kampaně kandidáta na prezidenta.
100,- Kč
Do 12 let nevhodný

92 min.
23. neděle
24. pondělí
19:00
112 min.
25. úterý
26. středa
19:00

100 min.
27. čtvrtek
19:00

106 min.
28. pátek
29. sobota
19:00

ČR/ komedie / české znění

BABOVŘESKY 2

Pokračování úspěšné komedie Zdeňka Trošky ze života v současné vesnici
navazuje na první díl.
120,- Kč
Přístupný
Kanada/USA/ animovaný/ české znění

120 min.
30. neděle
19:00

Dětský

VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ

Zima se blíží. Veverčák Surly a jeho krysí kamarád Buddy přemýšlejí, kde
ve městě nashromáždí zásoby, a proto se společně pokusí vykrást obchod s
oříšky. Podaří se?
100,- Kč
Přístupný

141 min.

Špaň. / horor / s titulky

Ozvěny španělského filmu

CESTA

Mysteriózní, psychologický thriller z horského zasněženého prostředí. V zoufalém pokusu zachránit své manželství s Anou, navrhne Raul strávit Vánoce v
odlehlé chatě v horách. Je tu však kdosi navíc…
90,- Kč
Do 15 let nevhodný
Špaň. / povídkový/ s titulky

Ozvěny španělského filmu

7 DNÍ V HAVANĚ

Pásmo povídkových příběhů, které vypráví o životě ve vybraném městě z různých režisérských pohledů. Každá zápletka má rozdílný charakter a přitom
všechny nesou specifické rysy kubánské kultury.
90,- Kč
Přístupný
Špaň. / thriller / s titulky

Ozvěny španělského filmu

Během automobilového závodu dojde k vraždě, ze které je obviněn jeden ze
závodníků (Aaron Paul). Po propuštění z vězení hledá skutečného vraha svého
přítele. Film na motivy slavné hry, kde hrají prim nadupaná auta.
110,- Kč
Do 12 let nevhodný

NYMBURK

úterý 4. března od 14 do 18 hodin

Dobrá pohoda

taneční odpoledne v Dělnickém domě. K tanci i poslechu
hraje skupina Rail Band.

sobota 8. března od 21 hodin

NEDABA

koncert, modern jazz v kavárně U Strejčka, vstupné 100 Kč.

KŮŽE, KTEROU NOSÍM

Mysteriózní thriller Pedra Almodóvara o plastickém chirurgovi (Antonio
Banderas), kterému se podaří vyvinout odolný typ lidské kůže. posedlý svou
ideou, jež sahá za hranice bioetiky, se rozhodne svůj vynález testovat.
90,- Kč
Do 15 let nevhodný
USA / animovaný / české znění

Dětský

sobota 8. března od 20 hodin

Ples čajovny

15. ročník čajovnického plesu v Dělnickém domě.
K tanci a poslechu hraje kapela Fortuna 77.

DOBRODRUŽSTVÍ PANA PEABODYHO A SHERMANA

Pan Peabody je geniální, vtipný a odvážný. A navíc je to pes. Díky svým
schopnostem a navzdory tomu, že je zvíře, adoptoval pan Peabody malého
kluka Shermana. Společně zažívají dobrodružství, která si člověk nebo pes
dokáže sotva představit…
110,- Kč
Přístupný

KRÁSKA A ZVÍŘE

Klasická romance o kráse ukryté pod ošklivou slupkou a o lásce, která je
schopna zlomit prokletí. Dcera zkrachovalého obchodníka se obětuje a vydává
se do spárů Zvířete… V hl. rolích Vincent Cassel a Léa Seydoux.
100,- Kč
Přístupný
ČR / drama / české znění

FAIR PLAY

Československo v osmdesátých letech. Mladičká sprinterka Anna (Judit Bárdos) se stává členkou Střediska vrcholového sportu. Její matka (Anna Geislerová) a trenér (Roman Luknár) doufají, že se dostane na olympijské hry. Anně
začnou být bez jejího vědomí podávány anabolické steroidy…
110,- Kč
Do 12 let nevhodný
ČR / komedie / české znění

DĚDICTVÍ ANEB KURVA SE NEŘÍKÁ

Bohumil Stejskal, multimilonář z vůle Boží, ztratil ženu svého života - Vlastičku. Už sedm let nepije, miluje svou dceru a vnuka, zvykl si na peníze. Během smuteční hostiny se vše změní v okamžiku, kdy se znovu napije. A začíná
opravdu velká jízda... Pokračování úspěšné české komedie.
80,- Kč
Do 12 let nevhodný
USA / fantasy/ 28.3. titulky
USA / fantasy/ 29.3. české znění
Konec světa právě začíná! Svět už záchránilo mnoho hrdinů, ale on byl první. Hrají: R. Crowe, J. Connely, L. Lerman, E. Watson, D. Booth. Režie: D.
Aronofsky.
120,- Kč
Do 12 let nevhodný
USA / sci-fi / s titulky

Projekt 100

Kubrickovo Oscary ověnčené drama o souboji mezi lidskou a umělou inteligencí podle předlohy Arthura C. Clarka.
80,- Kč
Přístupný

St. Patrick´s Foggy Irish Night

kavárna U Strejčka. Oslavte den sv. Patrika,
vstupné: v kostýmu 80 Kč, bez kostýmu 150 Kč.

pátek 14. března od 20 hodin

Společenský ples starostů měst a obcí Nymburska
v Obecním domě. K tanci a poslechu hraje taneční orchestr TOX a DJ Březina, předtančení, barmanská show a překvapení večera, vstupné 250 Kč.
Předprodej v Turistickém informačním centru na Náměstí Přemyslovců.

pátek 14. března od 20 hodin

Také trojlístek nosí štěstí

autorského čtení v kavárně Strejda Burger, Palackého 238, Nymburk.
Vystoupí trio básníků: Aleš Misař, Přemysl Krejčík, David Mareš, na
kytaru doprovodí Jiří Vetešník. Vstupné dobrovolné.

města Nymburka

čtvrtek 20. března od 19 hodin

Michal Horáček a hosté
čtvrtek 27. března od 19 hodin

Koncert Nymburského komorního orchestru

Zahájení oslav 100. výročí
narození Bohumila Hrabala

v Obecním domě. Vstupné 50 Kč.

Předprodej vstupenek: MěKS, Palackého 449, Obecním domě
a TIC na Náměstí Přemyslovců.

Připravujeme na duben:
4.4.	Večer s cimbálem a vínem - od 19 hodin v Obecním domě. Vstupné 265 Kč.
8.4. 	Kšanda - od 19 hodin v Obecním domě. Vstupné 250 Kč.
9.4. 	Zahajovací koncert festivalu B. M. Černohorského - od 18 hodin v Obecním
domě.
16.4. 	Velikonoční jarmark - od 9 – 18 hodin na Náměstí Přemyslovců.
24.4. 	Koncert k Roku české hudby - od 19.30 hodin v Obecním domě.

sobota 15. března

Integrace je IN

pořádá Centrum pro všechny. Kontaktní osoba: Marek Beníšek,
tel. 736 146 096, benisek.cpv@seznam.cz.

XII. Jarní ples

ve Sportovním centru, pořádá Taneční škola Easy Dance 2010. K tanci
i poslechu hraje Taneční orchestr Fontána Hradec Králové, vstupné 250
Kč, předprodej vstupenek v Hálkově městském divadle.

neděle 23. března od 14 hodin

Dětský karneval

v sokolovně, vstupné 30 Kč/os. Bohatý program připraven.

pátek 28. března od 14 hodin

Tiskárna, CTP - Železniční 123, 289 12 Třebestovice, tel. : 731 489 767, janovadilna@licanet.cz, ctp@janovadilna.cz
CopyCentrum, DTP - Komenského 571, 288 00 Nymburk, tel. : 325 513 033, janovadilna@nymburk-info.cz
www.janovadilna.cz

K U LT U R N Í
M ĚSÍČN Í K

v Obecním domě.
Pondělí 10. 3. 8 - 17. 30 hodin příjem věcí
Úterý 11. 3. 8 - 17 hodin prodej věcí
Čtvrtek 13. 3. 8 - 16 hodin výdej věcí
Formuláře a podrobné informace na www.meks-nbk.cz nebo
přímo v kanceláři MěKS, Palackého 449, tel. 325 512 123.

v Obecním domě. Cena vstupenky 220 Kč.

Čtení na humnech a křest piva

Sazba a tisk Janova dílna

pondělí 10. - čtvrtek 13. března

Burza jarního a letního oblečení,
sportovních a dětských pomůcek

sobota 22. března od 20 hodin

NOE

2001: VESMÍRNÁ ODYSEA

Městské kulturní
středisko

pátek 14. března od 21 hodin

Francie / fantasy, romantický / české znění

USA / akční krimi / s titulky

NEED FOR SPEED

OSTATNÍ AKCE

v areálu Pivovaru Nymburk, akce v rámci oslav 100.
výročí narození Bohumila Hrabala. Bude se křtít zbrusu
nové jubilejní pivo připravené speciálně k tomuto výročí.
Přehled všech akcí na www.mesto-nymburk.cz v sekci kalendárium.

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
Kulturní měsíčník vychází 1x měsíčně. Místo vydání: Tisk Devera, Třebestovice
Číslo 80. vyšlo 25. 2. 2014. 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

Hálkovo městské divadlo
Městské kulturní středisko
Vlastivědné muzeum
Hálkovo městské divadlo
Městská knihovna
Městské kulturní středisko
Kino Sokol
Vlastivědné muzeum
Městská knihovna
Kino oSokol
Aktuální informace
akcích naleznete na

www.mesto-nymburk.cz v sekci kalendárium.
Aktuální informace o akcích naleznete na
www.mesto-nymburk.cz v sekci kalendárium.

Březen 2014
www.mesto-nymburk.cz

