Hálkovo městské divadlo
ABONMÁ 2014/2015
23. října 2014 19.30
hodin

VYHAZOVAČI

produkce: Divadlo Radka Brzobohatého

Představení (nejen) pro mladé... Neuvěřitelně vtipný a nesmírně lidský
příběh, především pro mladší publikum, se točí kolem disco clubu Cinders. Čtyři vyhazovači, na první pohled tvrdí a ostřílení chlapíci, kteří
se musí pohotově rozhodnout, náctiletí hoši připravující se na svůj velký večer, roztomilé nakadeřené slečny užívající si narozeninovou párty,
1 kněz, 2 rapeři a mnoho dalších postav ztvárněných čtyřmi zpívajícími
herci. Komická paleta lidských charakterů, z nichž ovšem každý nabízí svůj osobitý příběh. Energií sršící hudební komedii doplňuje skvělá
hudba a písně Ondřeje Brzobohatého.
Hrají: Ondřej Brzobohatý, Přemysl Pálek, Ernesto Čekan, Vojtěch Hájek, Petr Vágner
6. listopadu
2014 19.30 hodin

OTEVŘENÉ MANŽELSTVÍ
Produkce: Studio DVA

Brilantní tragikomedie o jednom svérázném manželském páru z pera italského dramatika Daria Fo (nositele Nobelovy ceny za literaturu) a jeho ženy Franky
Rame je hereckou příležitostí pro dva vynikající herce
– Janu Krausovou a Karla Rodena. Komedie je věčným střetem mužského a ženského principu a groteskním bojištěm vztahu mezi dvěma lidmi, kteří se
při komicky neohrabaném hledání lásky a souznění
v partnerském životě ubíjí navzájem. Především však diváci mohou
prostřednictvím smíchu, při úzkostlivém střetávání v konfliktních situacích, proniknout do nitra těchto postav a oblíbit si je i s jejich slabostmi a nedokonalostmi.
Hrají: Karel Roden, Jana Krausová, Marian Roden
27. listopadu
2014 19.30 hodin

CHARLEYOVA TETA

Produkce: Východočeské divadlo Pardubice

Charleyova teta je jednou z nejlépe napsaných komedií všech dob a patří tak do „zlatého fondu“ tohoto žánru. Skýtá výjimečné komediální
herecké příležitosti, a to zdaleka nejen v roli Babberleyho, obsahuje
řadu velmi překvapivých situací a kromě výrazného hereckého rozehrávání vtipných momentů vybízí k brilantní konverzaci té nejlepší anglické tradice.
Hrají: Ladislav Špiner, Václav Dušek, Jan Musil, Petr Borovec, Dagmar
Novotná a další.
11. prosince
2014 19.30 hodin

VZTAHY NA ÚROVN

Produkce: Divadelní společnost Háta

Vztahy na úrovni je velmi svižná moderní komedie ze
zákulisí vysoké politiky, která nevynechává ani milostný život mužů sedících na vlivných křeslech v Evropské obchodní komisi. I prostorná exkluzivní ložnice s velikou kruhovou postelí může být náhle těsná…
Přesně takové „převýšení poptávky nad kapacitou“
nastane v bláznivé komedii známých anglických dramatiků.
Hrají: Lukáš Vaculík, Ivana Andrlová/Olga Želenská/
Vlasta Žehrová, Viktor Limr, Martin Sobotka/Martin
Zounar, Monika Absolonová/Kateřina Hrachovcová,
Mahulena Bočanová/Adéla Gondíková/Vlasta Žehrová a další.
13. prosince
2014 15.00 hodin

ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ JAKUBA JANA RYBY
BONUSOVÁ NABÍDKA PRO ABONENTY!

Své sedadlo si každý majitel abonentní vstupenky musí potvrdit do 31.
10. 2014. Jinak bude jeho vstupenka na toto představení dána do volného prodeje.
účinkují: SMYČCOVÝ ORCHESTR ARCHI A HOSTÉ, zpěv – sólisté Státní
opery v Praze

TŘI MUŽI NA ŠPATNÉ ADRESE

Únor 2015

Produkce: Divadlo Bez zábradlí

Zlý sen? Fantasmagorická představa? Skutečnost? Halucinace? Hromadné šílenství? Jsou zde tři dospělé osoby mužského pohlaví a všechny tři si spletou adresu. Je to normální? V této vynikající italské komedii není normální skoro nic. Ale téměř vše se dá vysvětlit!
Hrají: Karel Heřmánek, Bohumil Klepl, Zdeněk Žák, Jana Šulcová, Johanna Tesařová

CRY BABY CRY

Březen 2015

Městská knihovna
Výstavy
od 1. července do 29. srpna

Ladislav Červinka OBRAZY

Produkce: Švandovo divadlo na Smíchově

CRY BABY CRY je autorská inscenace hereckého kolektivu Švandova
divadla. Jedná se o divadelně zrychlený kurz dnes tak populárního life
coachingu. Na kouče kurzu v podání Jaroslava Šmída nebo Michala
Dlouhého se vrhne hned pět žen toužících vyřešit své problémy, které
nám život přináší.
Hrají: Michal Dlouhý/Jaroslav Šmíd, Klára Cibulková, Petra Hřebčíková,
Kristýna Frejová, Blanka Popková, Ráka Derzsi/Eva Vrbková

DOSPĚLÉ ODD.,
studovna, čítárna, hudební odd.

DĚTSKÉ ODD.

Pondělí

8:00 – 17:00

8:00 – 15:00

Úterý

8:00 – 15:00

8:00 – 15:00

Středa

8:00 – 12:00
jen čítárna

zavřeno

Čtvrtek

8:00 – 17:00

8:00 – 15:00

Pátek

8:00 – 15:00

8:00 – 15:00

ČERVENCOVÁ A SRPNOVÁ SOBOTA,
KDY MÁME PRO VÁS OTEVŘENO:
12. 7. OD 9 DO 11 HODIN
2. 8. OD 9 DO 11 HODIN

MOLLY SWEENEY

Duben 2015

Produkce: Městská divadla pražská

Česká premiéra psychologického dramatu vynikajícího irského dramatika o slepotě skutečné i domnělé, a opravdových zázracích života.
Hrají: Dana Batulková, Vasil Fridrich, Aleš Procházka

TIPY NA PRÁZDNINOVOU ČETBU

MANŽELSKÝ POKER

Květen 2015

Produkce: Divadlo Palace

Knihovna dětem

Poker je naprosto geniální hrou především z toho důvodu, že díky své zdánlivé jednoduchosti, která přebíjí skrytou komplexnost, může oslovovat nejširší spektrum klientů. Přestože je poker považován za karetní
hru, jedná se spíše o střet...
Hrají: Jiří Langmajer, Daniela Šinkorová, Kateřina
Pindejová, Adéla Gondíková/Andrea Kerestešová, Andrea Kerestešová/Michaela Sejnová, Jan Kratka, Petr
Stach

Na prázdniny chystá knihovna pro děti prázdninový program zaměřený na hvězdy,
hvězdnou oblohu a souhvězdí. Po celé prázdniny tak v dětském oddělení na děti budou
čekat soutěže, kvízy, tvoření, pohybové aktivity a knížky s touto tematikou. Nechte se
překvapit a přijďte do knihovny, nudit se tu nebudeme!

CENY PŘEDPLATNÉHO:
CELOROČNÍ ABONMÁ

2.500,- Kč

POLOLETNÍ ABONMÁ

1.450,- Kč, cena do
30.6.2014 1.350- Kč

POLOLETNÍ ABONMÁ

1.350,- Kč

(říjen 2014 – květen 2015)
(říjen – prosinec 2014)
(únor – květen 2015)

TIPY NA PRÁZDNINOVOU ČETBU PRO DĚTI

Prodej abonmá pouze na pokladně divadla od 2. června do 12. září
2014. Stávajícím abonentům rezervujeme jejich místa do pondělí
30. června 2014! Od 3.července do 3.srpna bude divadlo zavřené z důvodu dovolené!
Otevírací doba v srpnu: Po – Pá 8.00 – 14.00 hodin.

MIMO ABONMÁ UVEDEME:
JAKUB SMOLÍK s kapelou – 30. 9. 2014 od 19.30 hodin,
cena vstupenky 250,- Kč
MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD (Hraje Eliška Balzerová)
24. 11. 2014 od 19.30 hodin, cena vstupenky 350,- Kč
TEREMIN (Hrají: Ivan Trojan a další., produkce: Dejvické divadlo) –
leden 2015
SHIRLEY VALENTINE (Hraje: Simona Stašová)
FEDERER – NADAL (Hrají: Jakub Prachař a Marek Taclík) – únor 2015
CAVEMAN a další.
Kontakt: Hálkovo městské divadlo, Tyršova 5
Tel. 325 512 253, 325 511 210

Vlastivědné muzeum
Nymburk

PRÁZDNINOVÁ VÝPŮJČNÍ DOBA ČERVENEC - SRPEN

Ostatní služby

Bohumil Hrabal
známý a neznámý
27. 3. - 30. 11. 2014 (denně
mimo pondělí, 9 – 17 hodin)

Přijďte se podívat do
nové expozice a na výstavu Bohumil Hrabal známý
a neznámý. Nahlédněte do
jeho pracovny v Kersku,
poznejte jeho biologického
otce a seznamte se s jeho
nymburskými přáteli. Fotografie vás provedou starým
Nymburkem, očima Hanuše Bohmana blíže poznáte
Marju Hrabalovou, zavzpomínáte na FC Polaban a na
vlastní oči uvidíte strojopisné originály a samizdatová i oficiální vydání jeho
děl.
Pro všechny je připraven kvíz o Bohumilu Hrabalovi, pokud ho správně
vyplníte, dostanete od nás
DVD - Pábitelé z Libně. Pro
menší návštěvníky máme
výtvarnou dílnu – tvorba
koláží a explozionalistické
kresby na zdi, odměnou za
odevzdaný obrázek bude
dárek z naší pokladnice.

Donáška knih do domu

Knihovna nabízí svým zdravotně handicapovaným čtenářům
a seniorům knižní donáškovou službu. Knihy budou po předchozí
domluvě doručeny ZDARMA přímo těm čtenářům, kteří ze zdravotních důvodů nemohou knihovnu navštěvovat osobně. Je možno
zapůjčit také mluvené slovo, zvukové knihy a hudbu na CD. Zájemci se mohou informovat na tel. čísle 325 512 723 či na e-mailové
adrese dospele@knihovna-nbk.cz.

kontakt:
Vlastivědné muzeum,
Tyršova 174
Tel. 325 512 473
www.polabskemuzeum.cz

Půjčování čtečky

Čtečka „Amazon Kindle Touch“ je k dispozici registrovaným čtenářům knihovny. Nabízí vám možnost vyzkoušet nový způsob čtení,
stahování e-knih, procházet e-poštu připojením přes WIFI. Ve čtečce již budou nahrána některá klasická díla krásné literatury se statusem volného díla. V klidu domova tak můžete porovnat nový druh
čtení s klasickou knihou. Bližší informace v hudebním oddělení.

VŠEM ČTENÁŘŮM PŘEJEME KRÁSNÉ LÉTO
A PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ PRÁZDNIN A DOVOLENÝCH!
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

3. čtvrtek
4. pátek
19:00

103 min.
5. sobota
6. neděle
19:00

125 min.
7. pondělí
17:00

85 min.
9. středa
19:00

77 min.
10. čtvrtek
11. pátek
19:00

104 min.
12. sobota
13. neděle
17:00

90 min.
1. pátek
2. sobota
19:00

130 min.
3. neděle
19:00

75 min.
6. středa
7. čtvrtek
19:00

98 min.

ČERVENEC

FR, IT, Belgie,USA / životopisný / s titulky

GRACE, KNĚŽNA MONACKÁ

Příběh hollywoodské herečky a držitelky Oscara Grace Kelly, která se
vzdala kariéry a odešla do zcela neznámého světa. Na samém vrcholu slávy
se provdala za monackého knížete Rainiera III. a stala se navždy Grace –
kněžnou z Monaka. V titulní roli Nicole Kidman.
100,Přístupný
USA / romantický, drama / s titulky

HVĚZDY NÁM NEPŘÁLY

Říká se, že láska a nemoc si nevybírá, prostě přijdou většinou tehdy, když
je člověk nejméně čeká. Romance teenagerů, kteří den za dnem řeší daleko
závažnější věci než obyčejný smrtelník.
110,Do 12 let nevhodný
JAR / animovaný / české znění
Dětský

KHUMBA

Příběh polopruhované zebry, která se vydává do nebezpečného ale zároveň zábavného dobrodružství, aby našla chybějící proužky a získala zpět
respekt své rodiny.
90,Přístupný
ČR / komedie / české znění

ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ

Komedie Jana Hřebejka o únosu nevěsty, který se dost nepovedl, o důležitém hokejovém utkání a koktejlu, který si holky nalejou, až když je ten
správný čas. Hrají: J. Stryková, H. Vagnerová, Z. Stavná, O. Sokol a další.
100,Do 12 let nevhodný
USA / romantická komedie / s titulky

LOVE SONG

Gretta se s přítelem přestěhuje do New Yorku, aby si splnili svůj sen a stali se úspěšnými muzikanty. Všechno se však změní, když Gretta potká
během svého vystoupení hudebního producenta, který je uchvácen jejím
talentem. V hl. rolích Keira Knightley a Mark Ruffalo.
110,Přístupný
FR / rodinná komedie / české znění
Rodinný

MIKULÁŠOVY PATÁLIE NA PRÁZDNINÁCH

Je tu konec školního roku a dlouho očekávané prázdniny jsou konečně tady.
Malý Mikuláš, jeho rodiče a babička vyrazili k moři, kde si s novými kamarády užije spoustu dobrodružství….
100,Přístupný

SRPEN

USA / akční, sci-fi / s titulky

ÚSVIT PLANETY OPIC

Národ geneticky vyvinutých lidoopů je ohrožován skupinou lidí, kteří přežili epidemii smrtelného viru. Všichni se ocitají na pokraji války, která rozhodne o tom, kdo se stane dominantním živočišným druhem na Zemi.
120,Do 12 let nevhodný
ČR / dokument / české znění
Art kino

8. pátek
9. sobota
17:00

80 min.
10. neděle
19:00

92 min.
11. pondělí
12. úterý
19:00

122 min.
13. středa
14. čtvrtek
19:00

100 min.
15. pátek
16. sobota
19:00

102 min.
17. neděle
19:00

96 min.
19. úterý
19:00

80 min.
20. středa
21. čtvrtek
22. pátek
17:00

MAGICKÝ HLAS REBELKY

86 min.
27. středa
28. čtvrtek
19:00

ZEJTRA NAPOŘÁD

90 min.
29. pátek
30. sobota
19:00

Film Olgy Sommerové o Martě Kubišové, zpěvačce a signatářce Charty
77. Film vypráví příběh celé její kariéry, od hvězdných 60. let, přes léta
normalizace až po dnešek, kdy se Marta opět těší přízni diváků.
100,Přístupný
ČR, SR / komedie, road movie / české znění
Každou noc spousta lidí usíná s myšlenkou, že změní svůj život a že zítra
konečně udělají něco jinak. Petr Kraus je jedním z nich. Film o klukovi,
který chce žít tak, jako by všechno v jeho životě mělo začít zítra. A napořád! Hrají: P. Batěk, V. Kerekes, F. Blažek, J. Lábus a další.
120,Do 15 let nevhodný

140 min.

USA / animovaný / české znění

Dětský

LETADLA 2: HASIČI A ZÁCHRANÁŘI

Když se letecký závodník Prášek dozví, že má poškozený motor a už možná nikdy nebude moci závodit, vrhá se do světa vzdušného boje s požáry. Prášek spojí své síly se záchranářským vrtulníkem Strážcem Břitvou
a společně se pouští do boje s lesním požárem.
120,Přístupný
ČR / drama / české znění
Projekt 100

OSTŘE SLEDOVANÉ VLAKY

Příběh mladičkého eléva Miloše Hrmy, který na malé železniční stanici
přes své milostné problémy na pozadí 2. světové války dospívá na práh
mužství...Oscarové drama Jiřího Menzela podle novely a scénáře Bohumila Hrabala. V hl. roli Václav Neckář.
80,Do 12 let nevhodný
USA / akční, sci-fi / s titulky

STRÁŽCI GALAXIE

Americký pilot se spolu s partou mimozemských drsňáků postaví padouchovi jménem The Collector, který je podle všeho nesmrtelný, umí nahlížet
do budoucnosti, sbírá staré artefakty a je to pořádný drsňák. Hrají: Chris
Pratt, Vin Diesel, Zoe Saldana a další.
130,do 12 let nevhodný
USA / komedie / s titulky

KOUZLO MĚSÍČNÍHO SVITU

Romance Woodyho Allena je příběhem z Francie dvacátých let, vyprávějící
o mladé ženě (Emma Stone), která tvrdí, že umí komunikovat s duchy, a Angličanovi (Colin Firth), který se vydá odhalit, zda se nejedná o podvod.
100,Do 12 let nevhodný
ČR / komedie / české znění

DÍRA U HANUŠOVIC

Tatiana Vilhelmová má nouzi o muže: starosta Ivan Trojan tráví čas na posedu a čeká na svého jelena, naivní Jaroslav Plesl je vesnická blázen a klempíř Lukáš Latiňák se otočí za každou sukní. Jednoho dne však u Hanušovic
dojde k nečekané události...
110,Do 15 let nevhodný
USA, Fr / akční, sci-fi / s titulky

LUCY

Scarlett Johansson v roli ženy náhodně zapletené do špinavého kšeftu, který ji změní v nelítostného bojovníka pohybujícího se zcela mimo lidské
chápání.
120,Do 12 let nevhodný
Polsko, Dánsko/ drama / s titulky
Art kino

IDA

Cenami ověnčený snímek z Polska. Osmnáctiletá novicka Ida se před složením slibu dovídá, že je židovka. Vydává se hledat pravdu o sobě a o své
rodině.
80,Přístupný
ČR, Dánsko / pohádka / české znění Dětský

TŘI BRATŘI

Tvůrčí tandem Zdeněk a Jan Svěrákovi tentokrát přináší pohádku, v níž se
Vojtěch Dyk, Tomáš Klus a Zdeněk Piškula vydávají do světa na zkušenou,
aby si našli nevěsty a rodiče jim mohli předat hospodářství. Písničky, které
ve filmu zazní, pochází z pera Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře.
120,Přístupný
USA / akční / s titulky

HERCULES: ZROZENÍ LEGENDY

Diův syn Hercules má podle věštby svrhnout tyranskou vládu svého nevlastního otce. Když ale přijde čas, aby naplnil svůj osud, čeká ho série hrdinských činů, které z něj udělají jednu z největších legend lidské historie.
120,Do 12 let nevhodný
USA / akční, dobrodružný / s titulky Dětský

ŽELVY NINJA

Město New York ovládá všehoschopný Trhač, jehož pozice vládce podsvětí
je neotřesitelná, dokud se v městské kanalizaci vinou genetického experimentu neobjeví želví bojovníci Michelangelo, Donatello, Leonardo a Raphael. A nesmí chybět ani reportérka April… Hrají: Megan Fox, Whoopi
Goldberg, Jessie McCartney a další.
120,Přístupný

OSTATNÍ AKCE
úterý 1. července - pátek 8. srpna

Dagmar Piorecká Modrá

NYMBURK

Městské kulturní
středisko

výstava obrazů ak. malířky v kavárně Strejda Burger,
přístupná po - pá od 7. 30 do 17 hodin.

Od 14. – 27. července bude MěKS uzavřeno
z důvodu čerpání dovolené.

úterý 1. - čtvrtek 31. července

Poslední výlep se uskuteční v pátek 11. července

DDM Nymburk a restaurace U Kotherů (Dřevák) vyhlašují prázdninovou výtvarnou soutěž
na téma Hurá na prázdniny. Vyhodnocení soutěže proběhne v září v restauraci U Kotherů.
Více o podmínkách soutěže naleznete na www.drevak.cz nebo www.ddm-nymburk.cz

Procházka Nymburkem

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

Malování U Kotherů

úterý 15. července od 16 hodin

neděle 6. července od 13 hodin

kaple sv. Jana Nepomuckého. S PhDr. Pavlem Fojtíkem tentokrát na téma - Nymburk
renesanční a barokní. Během procházky navštívíte Tureckou věž, Staré děkanství,
radnici se sklepením a poznáte i pozůstatky vojenských dragounských objektů.

neoficiální dogdancingové závody pořádá ZKO Nymburk ve svém areálu.

úterý 15. - pátek 25. července

30. června - 29. srpna

výstava fotografií Ing. Marka Velechovského v kapli
sv. Jana Nepomuckého. Otevřeno po - pá od 10 -16 hodin.

O nymburskou tlapku

Letní příměstský tábor

pro děti od 7 do 15 let, pořádá DDM Nymburk. Výlety, soutěže, hry, koupání. Termíny:
30. 6. - 4. 7., 7. - 11. 7., 14. - 18. 7., 18. - 22. 8. a 25. - 29. 8., cena 1000 Kč. Bližší informace a přihlášky v DDM Nymburk, tel. 325 514 671, e-mail: ddm@ddm-nymburk.cz

7. - 18. července

Příměstský tábor MC Svítání

pro děti od 4 let v prostorách školní družiny ZŠ Letců R. A. F., dva turnusy:
7. - 11. 7. a 14. - 18 . 7., cena pobytu v táboře 1.500 Kč. Více informací a přihlášky
na www.mcsvitani.cz, e-mail: mcsvitaninymburk@seznam.cz, tel. 604 512 293.

Křičící prales

sobota 2. srpna od 14.30 do 22 hodin

Přístavní slavnost

Kouzelní medvědi ve sklepě

v Parku Pod Hradbami, XI. ročník open air festivalu. Doprovodný
program od 10 hodin - cvičení s E. Kupkovou, testovací jízdy Škoda, program pro děti. Odpoledne vystoupí: Zatým nijak, Nespoutaní hoši, Erupce, Little Fish, I Like Your Hysteric, Lipno, Tata bojs.
Více na www.meks-nbk.cz

pondělí 4. – pátek 15. srpna
sobota 26. července od 9 hod.

Jezdecké závody v parkurovém skákání
na kolbišti Jezdeckého klubu Komárno.

pátek 1. srpna - pátek 29. srpna

Medvědi ve sklepě

výstavu 333 kouzelných medvědů, kteří se zabydleli ve sklepení
pod radnicí, pro vás připravilo Muzeum strašidel Plzeň a Turistické informační centrum. Výstava je přístupná od pondělí do pátku
vždy od 10 do 16 hodin, vstupné děti 10 Kč, dospělí 20 Kč. Vstupenky k zakoupení v infocentru na náměstí Přemyslovců. Každý z nás
měl v dětství svého medvídka, Míšu, méďu. Ty kouzelné a nejhezčí
můžete vidět v krásných prostorách renesančního sklepení pod radnicí na Náměstí Přemyslovců.

Zastavení

v kapli sv. Jana Nepomuckého, výstava obrazů malíře Dušana Křivského.
Otevřeno po - pá od 10 -16 hodin.

sobota 23. - úterý 26. srpna

Kinematograf bratří Čadíků

v Parku Pod Hradbami vždy po setmění cca od 21 hodin. Promítané
filmy: Revival, Martin a Venuše, Donšajni a Příběh kmotra.
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.

pátek 1. - pátek 29. srpna, po - pá 10 - 16 hodin
333 medvědů v renesančním sklepení
pod radnicí na Náměstí Přemyslovců

pátek 15. a sobota 16. srpna od 19 hodin

Postřižiny

muzikál pod širým nebem v nymburském pivovaru. Více na www.postriziny.cz

sobota 16. srpna

Zlatý bažant

13. mezinárodní sraz historických užitkových nákladních vozidel
a autobusů, příjezd v 16 hodin k hlavnímu nádraží v Nymburce.

neděle 17. srpna od 11:30 do 16 hodin

Restaurant Day Nymburk

setkání milovníků dobrého jídla, tentokrát v městských parcích. Jedná se
o dobrovolnickou akci, jejíž podstatou je příprava chutných a zajímavých
pokrmů pro ostatní a zúčastnit se může opravdu každý. Více informací na
www.restaurantday.org

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

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 84. vyšlo 28. 6. 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
Městská knihovna
Kino Sokol
Aktuální informace o akcích naleznete na
www.mesto-nymburk.cz v sekci kalendárium.

ČERVENec – srpen
www.mesto-nymburk.cz

