Hálkovo městské divadlo

Městská knihovna

Čtvrtek 24. 4.
JÁJA, PÁJA A UTŘIFOUS
8.30 a 10.00 hod. Produkce: Divadlo Nymburk s.r.o.

Cena 60,- Kč

Dopolední představení pro školy a školky.
Úterý 1. 4.
19.30 hodin

SCREAMERS

Cena 260,- Kč

Travesti skupina Screamers uvádí nový pořad ŠEST STATEČNÝCH.
Sobota 5. 4.
14.30 hodin

JÁJA, PÁJA A UTŘIFOUS

Cena 60,- Kč

Repríza pohádky Divadla Nymburk s.r.o. 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
Středa 9. 4.
18.00 hodin

Forbína č. 2

Nové divadelní studio uvádí zábavný pořad

Cena 50,- Kč

Účinkují: Eva Hrubá, Lucie Ottová, Sabina Němcová, Jana Kotyngová v pořadu KRASOHLEDY. Pavel Douděra - monolog Timotea, krále Athenského (W. Shakespeare), Miky Mejstřík - monolog Richard
III. (W. Shakespeare), Tomáš Fürbacher - kytara, zpěv. V humorné
galantní poezii rozesměje divadelní spolek TESSERIS. Hrají a zpívají Jana Pospíšilová, Věra Dittrichová, Sylva Triantafillou, Ivana
Ilichmannová
Čtvrtek 10. 4.
19.30 hodin

DRACULA

Produkce: DS Ďáblovi Drobečci

Cena 200,- Kč

Napínavý příběh hraběte Drákuly vás zavede do 13. století na tajemný hrad v Karpatech. Nebudou chybět napínavé scény, krásné
melodie a jako vždy světelné efekty.
Sobota 12. 4.
14.00 hodin

POLABSKÉ OBLASTNÍ KOLO PORTY

CAVEMAN

VEČERY V KLUBU

MALÁ ČARODĚJNICE

Cena 60,- Kč

Pohádka o malé čarodějnici, která se svým
ukrákaným kamarádem havranem prožívá
spoustu čarodějných zážitků. O kouzla nebude
nouze.
Divadelní úprava a režie: Petr Pištěk, Hudba:
Jiří Beneš
Hrají: M. Vítů, P. Pištěk, T. Tomanová a další.

Cena 350,- Kč

Cena 120,- Kč

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

Harlekýnovy miliony
Tajemství zlatého rouna
4TET
Kutloch aneb i muži mají své dny

Martin Hojda, profesionální trenér fitness. Interaktivní přednáška, jejímž cílem je objasnit posluchačům nejčastější příčiny bolestí zad. Tyto bolesti zpravidla vznikají jako důsledek svalových
dysbalancí a špatného držení těla. Nejčastější problémy, jejich
možná řešení a výsledky jejich odstraňování. Prezentace je doplněna fotografiemi a videi. Součástí přednášky je i několik jednoduchých testovacích cviků. Více na www.hojda.cz.  Vstupné 20 Kč.

Cena 360,- Kč

Spisovatelka Rose, před časem velmi slavná,
se po smrti přítele Walshe, rovněž úspěšného
spisovatele, stáhla do soukromí. Přestala psát
i přednášet a peníze docházejí. Dům plný vzácných květin a pravidelný humr k večeři jsou
ohroženy… Asistentka Arlene se marně snaží
probudit Rose z nečinnosti. To se daří jedině Walshovi, přestože
je už pár let na onom světě. Rose s ním, vlastně s jeho duchem,
dokáže komunikovat a jako jediná ho vidí. Arlene o Rosiných schůzkách s Walshovým duchem sice ví, ale i tak dochází k mnoha komickým i dojemným situacím, například když Rose mluví – a nejen
to – s mrtvým i s živými najednou. Walsh ji přemlouvá, aby začala
znovu psát, Rose se tomu brání a hlavně dělá všechno proto, aby
si Walshe zachovala nablízku. To se jí nakonec překvapivým způsobem podaří…
Režie: Milan Schejbal
Hrají: Eva Holubová, Oldřich Vízner, Anna Fixová a Vojtěch Záveský
Sobota 26. 4.
14.30 hodin

Výstava

RADEK KUBINA – Sochy a obrazy

KVĚTEN 2014

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: J. Holík/J. Slach
Středa 23. 4.
19.30 hodin

RANDE S DUCHEM –
A Produkce:
Divadlo A. Dvořáka Příbram

Zdravá záda

od 28. března do 29. dubna

Cena 50,- Kč

Prestižní český soutěžní hudební festival. Začátek konání akce bude upřesněn dle počtu
přihlášených.
Soutěžící: Sunset, Drzounci, Ajeto, Křídla
a další.
Úterý 15. 4.
19.30 hodin

Pátek 25. 4.
19.30 hodin

čtvrtek 17. dubna 17 hodin

premiéra 7. 5. 2014
premiéra pohádky 10. 5. 2014
13. 5. 2014
22. 5. 2014

Kontakt: H
 álkovo městské divadlo Nymburk, Tyršova 5
tel.: 325 512 253, 325 511 210

úterý 22. dubna 17 hodin

Příběh dominikánského kláštera
v Nymburce

Marcela Pachmanová – Přednáška o historii významné, dnes již nedochované památky Nymburka v Tyršově ulici. Kaple sv. Jana Nepomuckého je jedinou dochovanou stavbou po zrušeném dominikánském klášteře vybudovaném ve 2. polovině 13. století a váže se k ní
bohatá historie. Přednáška doplněna fotoprojekcí. Vstupné 10 Kč.

pátek 28. března 18 hodin

Vernisáž

Přednášky
úterý 1. dubna 17 hodin

Nový Zéland - divokou přírodou
s divokým chlapečkem

Lukáš Synek – Fotoprojekce doprovázená zábavným vyprávěním.
Podíváme se pod Mt. Cook, na slavný Routeburn trek, do Milfordova fjordu, na prazvláštní kamenné koule, na tučňáky a lachtany,
na pobřežní trek v NP Abela Tasmana nebo do sopečného NP Tongariro. A jak to vše zvládnul ani ne dvouletý Kryštůfek? Našel slibované ptáčky moa, kea a kivi? Úchvatná novozélandská příroda
s dramatickým mořským pobřežím, zvlněnými pastvinami, impozantními horami a nedotčenými pralesy. Jen počasí ovládané Tichým oceánem kdyby se
na Zélandu dalo předpovídat. Více na www.lukassynek.cz
Vstupné 30 Kč.

středa 2. dubna 10 hodin

Literární procházka Nymburkem

Knihovna dětem
pondělí 14. dubna od 9 do 11 hodin

Velikonoční výtvarné tvoření

Velikonoční výtvarná dílna pro maminky s dětmi. Během pondělního
dopoledne si mohou maminky s dětmi vytvořit v dětském oddělení jednoduchou velikonoční dekoraci.

pondělí 14. dubna od 13 do 16 hodin

Velikonoční výtvarná dílna pro děti

Během předvelikonočního dopoledne si můžete v knihovně vyzkoušet
jednoduchou výtvarnou techniku. Odpoledne si zpříjemníme poslechem hudby a popíjením čaje.

čtvrtek 24. dubna 8,30 a 10 hodin

Včely

Pojďte se vydat po stopách literárních osobností, které jsou spjaty
svým životem a tvorbou s naším městem. Předpokládaná délka
procházky je 120 minut. Začíná se v knihovně v 10 hodin. Minimální počet účastníků je pět. Za nepříznivého počasí se procházka nekoná. Případní zájemci si mohou jiný termín domluvit osobně v knihovně nebo
telefonicky.

Přednáška Petra Plaňanského. O životě jednoho z nejznámějších zástupců společenského hmyzu, jeho významu pro člověka a přírodu, složení
včelstva a práci včelaře. Jak se chovají včely na jaře, v létě, na podzim
a v zimě. O práci včelaře, jejím významu a praktické rady pro začínající
včelaře. Povídání bude doprovázeno promítáním a praktickými ukázkami nezbytných
pomůcek včelaře jako je úl, kombinéza, dýmák a další.

Historie Nymburka

Novinky na CD

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

pondělí 14. dubna 12 – 16 hodin

Nymburk čte Bibli

Právě Bible byla v minulosti úzce spojena s nadějí, vzděláním
a morálními hodnotami našeho národa. Rádi bychom je touto akcí
společně připomněli. Celostátní akce ČESKO ČTE BIBLI se v předvelikonočním čase koná ve více než 50 městech. Ve 12 hodin před knihovnou slavnostně
zahájíme čtení Bible, do kterého se může zapojit každý příchozí.
pondělí 14. dubna 17 hodin

Bolívie země chudá a bohatá

Vít Vurst, kazatel CASD Poděbrady. Osobní zkušenosti z cesty po
Bolivii – rozličném a pestrém státu Jižní Ameriky. Výpravná cestopisná přednáška doplněná fotografiemi, která vás netradičním
pohledem seznámí s touto turisticky téměř nedotčenou zemí.
Přiblíží Vám několik jedinečných míst této chudé, ale zároveň bohaté země. Přednáška
doprovázena promítáním fotografií.

Ve čtvrtek 27. března jsme
v předvečer 100. výročí narození spisovatele Bohumila Hrabala
slavnostně otevřeli zrekonstruovanou expozici Bohumila Hrabala a zároveň zahájili celoroční
výstavu Bohumil Hrabal známý
a neznámý.
Expozice si zachovala své tradiční rozdělení na 3 části – hospoda,
umění a pracovna. Pracovní stůl s židlí a křesílkem je doplněn na stěnách o předměty a obrazy, které podle vystavené fotografie Bohumil
Hrabal skutečně v kerské chatě měl. Jako vzpomínku na strýce Boba,
významného brněnského intelektuála, vystavujeme knihu Robinson
Crusoe, kterou daroval svému synovci k Vánocům. Nezapomínáme na
jeho strýce z otcovy strany – Pepina, kromě typické námořnické čepice si můžete prohlédnout i spisek páně Batisty o pohlavní zdravovědě. Uvidíte umělecká díla Hrabalových přátel, např. Jiřího Anderleho,
Milana Albicha, Josefa Hlinomaze či Josefa Hampla.
Na výstavě vás okouzlí kresby Vladimíra Boudníka, originálního
výtvarníka a tvůrce explozionalismu, a monotypy jeho jediného žáka
Oldřicha Hamery. Pohlednice, obrazy, knihy nám připomenou jeho
přátele z Nymburka – Karla Marysku, Antonína Frýdla, Vlastimila Zakouřila nebo Gerharda Holečka.
Bohumil Hrabal jako spisovatel je představen v další části výstavy, ve vitrínách na vás čekají rukopisy, samizdaty, překlady i česká
vydání tohoto výjimečného spisovatele, který v Nymburce prožil téměř 30 let. Později se sem vracel za svými rodiči a přáteli a ve svých
textech.
kontakt: V
 lastivědné muzeum, Tyršova 174, tel. 325 512 473
www.polabskemuzeum.cz

V. Dyk: Live at la Fabrika

J.Burian: Muži jsou
křehcí

L.Bílá: Modi

Pink: The Trouht About
Love

Die Happy: Red Box

T. Popovič: Tomi

I. Obermannová: Matky
to chtěj taky

M. Ruiz: Čtyři dohody

R.Dahl: Karlík a továrna
na čokoládu

F. Háj:
Školák Kája Mařík

A. Goldflam: Tatínek
není k zahození

Spejblovy starosti
a Hurvínkův apríl

středa 9. dubna
Sjezdy stavu podobojí v Nymburce v 15. století
15 hodin 	Mgr. Silvie Vančurová. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
v Praze, doktorandka Ústavu českých dějin. 
Vstupné 40 Kč

Vlastivědné muzeum
Nymburk

DUBNOVÁ SOBOTA, KDY MÁME PRO VÁS
OTEVŘENO 5. 4. 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 prostřednictvím e-mailu: knihovna@knihovna-nbk.cz
nebo na telefonním čísle: 325 512 723.

program kina sokol
1. úterý
2. středa
19:00

100 min.
3. čtvrtek
4. pátek
19:00

100 min.
5. sobota
6. neděle
17:00

78 min.
8. úterý
9. středa
19:00
134 min.

ČR / komedie / české znění

10 PRAVIDEL JAK SBALIT HOLKU

Marek je student, jehož největší láskou jsou nejen hvězdy, ale i horoskopy. Jeho dráhu mu však jednoho dne překříží dívka snů a Marek se
zamiluje tak beznadějně, že ve škole není schopen ani udělat zkoušky.
Do věci vstupují jeho přátelé, kteří mu chtějí pomoci.
120,Přístupný
USA / animovaný / české znění

ZVONILKA A PIRÁTI

Dětský

Dobrodružství o víle Zarině, která uteče ze země víl a spojí své síly
s piráty, kteří z ní udělají kapitánku své lodi. Zvonilka se společně
se svými přáteli musí vydat na dobrodružnou pouť, aby Zarinu našli
a společně pak zkřížili meče s bandou pirátů.
120,Přístupný
USA / drama / s titulky

12 LET V ŘETĚZECH

Oscary ověnčený strhující příběh o muži, který se zničehonic ocitl
spoutaný v řetězech jako otrok. Ze dne na den přišel o všechno a zůstal mu jen boj o přežití a víra ve svobodu.
90,Do 15 let nevhodné

12. sobota USA / animovaný / české znění
Dětský
13. neděle RIO 2
Rodinka vzácných modrých papoušků vyráží na výlet do amazonské
17:00
džugle, kde na ně čeká spousta dobrodružství – a také mstivý kakadu
Migel!
80 min.
110,Přístupný

93 min.

ČR / poetický / české znění

POSTŘIŽINY

Slavná Menzelova adaptace Hrabalovy novely o poklidné poetice života v nymburském pivovaru, kterou rozvíří příchod hlučného strýce
Pepina. Film je uváděn v rámci oslav 100. výročí narození Bohumila
Hrabala.
20,Přístupný

16. středa USA / sci-fi, romantický / s titulky
17. čtvrtek ONA
Znepokojivá vize budoucnosti, v níž lze osamělost nahradit vztahem
19:00
s umělou inteligencí. Lze však prožít skutečnou lásku? Originální
romance, v níž Joaquin Phoenix poznává podmanivý hlas Scarlett
Johansson a jeho život se prudce mění…
126 min.
110,Do 12 let nevhodný

Art kino

82 min.
19. sobota
19:00

JUSTIN BIEBER´S BELIEVE

GRANDHOTEL BUDAPEŠŤ

Pan Gustave je správcem grandhotelu ve státě Zubrowka s názvem
Budapešť. Jeho asistent Zero tu právě začal pracovat, ale zaplete se
do zvláštních událostí, které se na Gustava vysloveně lepí. Film Wese
Andersona je únikem do světa, kde i nemožné je možné, a který si
musí zamilovat každý, kdo v sobě má ještě kousek toho dítěte, kterým
kdysi byl.
110,Do 12 let nevhodný

Špaň. / dokument / s titulky

POSLEDNÍ VRCHOL

Působivý dokument o knězi, který sloužil Bohu tím, že sloužil druhým. Pablo Domínguez Prieto - španělský kněz překypující radostí
s velkou zálibou v horolezectví - věděl, že zemře mladý a přál si, aby
to bylo v horách. Odevzdal svůj život Bohu a Bůh přijal jeho nabídku.
90,Přístupný

USA/ komedie / s titulky

10. čtvrtek USA / akční, fantasy / české znění
CAPTAIN AMERICA: NÁVRAT PRVNÍHO AVENGERA
11. pátek
Steve Rogers neboli Captain America, žije poklidně v ústraní a snaží
19:00
se přizpůsobit modernímu světu. Když ale dojde k útoku na jeho kolegu z organizace S.H.I.E.L.D., zaplétá se do pavučiny intrik, které
ohrožují celý svět.
120 min.
130,Přístupný

15. úterý
17:00

18. pátek
19:00

USA / hudební / s titulky

91 min.

Intimní pohled na vyprodané celosvětové turné ,,BELIEVE“, exkluzivní vizuální show a největší hity Justina Biebera.
110,Přístupný

20. neděle
15:00

BELLA A SEBASTIAN

104 min.
20. neděle
17:00

FR / dobrodružný / české znění

Rodinný

Sebastián se spřátelí s fenkou horského psa Bellou. Uprostřed horské
přírody spolu zažívají nejedno dobrodružství - a brzy přijde čas na
to největší z nich. To, které jim přinese svět dospělých v období 2.
světové války.
90,Přístupný
Filmový festival / s titulky

EXPEDIČNÍ KAMERA:
V KŮŽI VLKA / PO STOPÁCH ČINGISCHÁNA (1.- 4.)

Kompletní verze úspěšných titulů z minulých ročníků Expediční kamery.
Dospělí 100,- / děti 50,Přístupný
22. úterý
23. středa
19:00

123 min.

USA / horor / s titulky

PŘEŽIJÍ JEN MILENCI

Staletí žijící upír Adam je zklamán tím, jakou cestou se lidstvo vydalo. Z deprese se ho pokusí vyléčit jeho stará láska, upírka Eve, se
kterou se po dlouhé době opět shledává. Jejich vztah však prochází
zkouškou s příchodem Eviny mladší sestry. Hororová romance Jima
Jarmusche.
90,Do 12 let nevhodný

24. čtvrtek Nor. / komedie / s titulky
25. pátek DETEKTIV DOWN
Hrdina filmu Bårda Breiena (Kurz negativního myšlení) pracuje jako
19:00
soukromý detektiv, ale zatím se nikdy nedostal k žádnému skutečnému případu. Nikdo nevěří, že tento mladík, postižený Downovým
syndromem, může vůbec něčeho v branži dosáhnout. Až jednou přichází velký případ….
90 min.
100,Přístupný
26. sobota ČR / komedie / české znění
27. neděle POJEDEME K MOŘI
Jedenáctiletý Tomáš se chce stát filmařem, a když dostane k naro19:00
zeninám kameru, rozhodne se natočit svůj první film – o své rodině
a kamarádovi. Režijní debut Jiřího Mádla.
90 min.
120,Přístupný
29. úterý
30. středa
19:00

104 min.

USA / romantický / s titulky

NEKONEČNÁ LÁSKA

Příběh dívky z vyšší společnosti (Gabriella Wilde), která prožívá neobyčejný a vášnivý milostný vztah s charismatickým mladíkem (Alex
Pettyfer). Jejich láska se nelíbí rodičům, kteří se jej snaží bezohledně
a všemi způsoby ukončit.
110,Do 12 let nevhodný

Sazba a tisk Janova dílna

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

OSTATNÍ AKCE
NYMBURK

úterý 1. dubna od 14 do 18 hodin

Dobrá pohoda

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

neděle 6. dubna

Běh Lipovou alejí

19. ročník tradičního běžeckého závodu pořádá SKP Nymburk o.s. Začátek
v 8 hodin, start hlavního závodu v 11 hodin na atletickém stadionu na Tyršáku. Startovné 50 Kč pro předem přihlášené, v den závodu 200 Kč, mládež
zdarma. Více na www.atletika-nymburk.4fan.cz

pátek 11. dubna od 21 hodin

ABRAXAS

akustické vystoupení legendární skupiny v kavárně U Strejčka. Vstupné 200 Kč.

pátek 11. dubna od 17.30 hodin

Floristika

v MC Svítání. Kurz na téma velikonoční dekorace pod vedením floristy Jana
Janka. Vstupné: 350 Kč, přihlášky společně s nevratnou zálohou 100 Kč se
přijímají do středy 9. dubna v kanceláři mateřského centra Svítání (ul. Komenského 1254).

úterý 15. dubna 10 - 21 hod.

Po stopách předků

zpřístupnění památek v rámci projektu Mezinárodní den památek
a sídel: vila Bašta a kostel sv. Jiljí (10–17 hod.), noční pravěká mohyla 21 hod. a v městském kině se bude od 17 hodin promítat film Postřižiny za symbolické vstupné 20 Kč.

čtvrtek 17. dubna od 9 do 12 hodin

Zelený čtvrtek

v DDM Nymburk. Zdobení vajíček voskem, velikonoční dekorace.
Poplatek 50 Kč, vyfouknutá vajíčka s sebou!

Městské kulturní
středisko
pátek 4. dubna od 19 hodin v Obecním domě

Ochutnávka vín

z vinařství Stanislava Žůrka a cimbálovka Ladislava Pavluše z Kyjova.
V ceně ochutnávka 20 druhů vín, degustační sklenička. Nákup vín přímo
od dodavatele za příznivou cenu. Vstupné 265 Kč.

K U LT U R N Í
M ĚSÍČN Í K
města Nymburka

úterý 8. dubna od 19 hodin

Kšanda

v Obecním domě. Komedie je nabitá dějem a originálním humorem. Dialogy ostré jako
bič a strhující tempo nenechají diváky ani na chvíli vydechnout. Ne náhodou aspiruje
„Kšanda“ na nejlepší českou komedii roku 2014. Hrají: Jaroslav Sypal, Martin Maxa,
Miluše Bittnerová, Tereza Šefrnová, Rostislav Kuba, Michaela Kuklová, Miroslav
Šimůnek / Petr Jančařík a Milan Pitkin. Vstupné 250 Kč.

středa 9. dubna od 18 hodin

Zahajovací koncert

v rámci festivalu B. M. Černohorského v Obecním domě. Vystoupí dětské
sbory z Nymburka a Prahy a dále žáci ZUŠ B. M. Černohorského Nymburk.
Vstupné 40 Kč.

Nymburský půlmaraton
2. ročník běžeckého závodu městem

středa 16. 4. od 9 – 18 hodin

Velikonoční jarmark
na náměstí Přemyslovců

čtvrtek 24. dubna od 19:30 hodin

Rok České hudby

v Obecním domě, koncert v rámci festivalu B. M. Černohorského. Zazní
skladby A. Dvořáka, K. Marka, V. Nováka, L. Janáčka, B. Smetany. Zpěv: Denisa Myslivečková - Hauerlandová a Lenka Bartošíková (obě soprán), klavírní
doprovod Irina Romenská. Vstupné 40 Kč.

sobota 19. dubna od 8 do 13 hodin

Polabský přebor mládeže

juniorská soutěž karate v nymburské Sokolovně. Startovné 50 Kč,
více na www.karate-nymburk.cz.

neděle 20. dubna

Odemykání Labe

pod hradbami. Odemykání řeky a zahájení cyklistické sezony na
Labské cyklostezce pořádá Labská stezka o.p.s., více na www.labskastezka.cz.

pátek 25. dubna od 15 – 18 hodin

Polabská Blaťanka

odpoledne s dechovkou v Obecním domě. Vstupné 50 Kč.
Vstupenky na akce je možné rezervovat a zakoupit v budově MěKS, Palackého 449,
v Obecním domě Bedřicha Smetany 55 a v Turistickém informačním centru
na Náměstí Přemyslovců.

Neděle 27. dubna od 10 hodin
start v Parku Pod Hradbami

středa 23. dubna od 17.30 hodin

Kurz Quiling

v DDM Nymburk. Přijďte si vyzkoušet práci s papírovými proužky. Vytvoříte si přáníčko, ozdobu na dárek nebo obrázek. Cena 200 Kč. Nutné přihlášení, stačí SMS na tel.: 607 813 553 - Martina Prášilová.

Hálkovo městské divadlo
Městské kulturní středisko
Vlastivědné muzeum
Městská knihovna
Kino Sokol

sobota 26. dubna od 10 do 12 hod.

Čarodějnice na kolech

na Ostrově. Cyklistický závod pro děti pořádá TJ Sokol Drahelice. Kategorie děvčata - chlapci, odstrkovadla - kola, cyklistická helma povinná.
Každý účastník dostane sladkost a nápoj.

neděle 27. dubna od 10 hod.

Nymburský půlmaraton a Nymburská čtvrtka

2. ročník běžeckého závodu v Parku Pod Hradbami. Trasa běhu vede centem města, po Labské cyklostezce nebo městským parkem, závodníci musí
překonat dva mosty vedoucí přes Labe. Délka trasy 10 a 21 km. Startovné:
zvýhodněné 450 Kč (půlmaraton), 350 Kč (čtvrtka) při on-line registraci do
22.4. Po tomto datu 500 a 600 Kč. Více informací na www.nymburskypulmaraton.cz nebo email:info@nymburskypulmaraton.cz
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