
VýstaVa

od 30. listopadu do 29. prosince
JÍZDA S MÚZOU

Výtvarné sdružení Jana Dědiny

Vernisáž neděle 30. listopadu v 16 hod. 
Vystoupí pěvecký sbor Hlahol

akce
od pondělí 1. do pondělí 22. prosince
Průkazka do knihovny jako vánoční dárek
Darujte svým blízkým průkazku do knihovny na půl roku zdarma. Co 
všechno můžete s průkazkou získat? Půjčování knih a časopisů ve všech 
odděleních knihovny, půjčování cd a přístup k internetu. 

Přednášky
Život pod lupou – témata, která nás trápí
Cyklus pravidelných setkání s přednáškou a společnou diskusí s nym-
burskými duchovními o etických a morálních tématech současnosti. Na 
prosinec je připraveno téma: 

pondělí 8. prosince  Přátelství jako koření života
v 17 hodin  Přednáší Jaroslav Krajl (Římskokatolická církev). Navazuje 
společná diskuse za účasti nymburských duchovních.
Dále se můžete těšit 12. ledna na téma „Vina a stud v našich životech a jak s nimi naložit“ 
s Petrem Plaňanským.

AkAdemie celoživotního vzdělávání
Procházka historií regionu
Nymburáci jsou bezpochyby hrdí na dlouhou historii města. 
Každá kapitola z místní historie stojí za povšimnutí! Proto 
jsme připravili již druhý cyklus přednášek, které se dotknou 
hned několika pozoruhodných momentů v dějinách města 
v kontextu našich českých dějin. V prosinci vám nabízíme: 

středa10. prosince v 15 hod.
Starobylé vánoční zvyky a obyčeje na Nymbursku
PhDr. Jana Hrabětová. Historička a vedoucí etnografka Polabského muzea v Poděbra-
dech zabývající se národopisem Nymburska. Vstupné 40 Kč. 

Zdravý životní styl
Už od ledna pro vás připravujeme nový cyklus přednášek o zdravém ži-
votním stylu z oblasti psychického a fyzického zdraví. Lektory kurzu bu-
dou specialisté z oborů v oblasti péče o duševní a fyzické zdraví. Můžete 
se těšit na přednášku „Rovnováha pomocí Tibetské medicíny“, fyziotera-
peutickou přednášku „Aby záda nebolela“, přednášku o vztazích z pohle-

du astrologie s Milanem Gelnarem a další. 

 Hálkovo městské divadlo městská kniHovna knihovnA dětem
pondělí 1., 8. a 15. prosince od 13 hod.
Adventní výtvarné tvoření
Kreativní tvořivá dílna pro děti. Přijďte si do knihovny zkrátit čeká-
ní na Ježíška a vyrobit si vánoční překvapení. Vytvořte si originální 
dárek pro své blízké: stromečky z papíru, sněhuláky z dřevěných 
špachtlí a sobíky z papírových ruliček. Zapálíme spolu svíčku na 

adventním věnci a odpoledne v knihovně si zpříjemníme poslechem vánočních koled 
a popíjením voňavého čaje.

KNIŽNÍ TIPY PRO DOSPĚLÉ

KNIŽNÍ TIPY PRO DĚTI

PROSINCOVÁ SOBOTA
KDY MÁME PRO VÁS OTEVŘENO

 6. 12. OD 9 DO 11 HOD.

KNIHOVNA BUDE UZAVŘENA V DOBĚ VÁNOC VE DNECH: 23., 30. A 31.12.
NA VAŠI NÁVŠTĚVU SE TĚŠÍME 22. A 29. PROSINCE 2014 A 2. LEDNA 2015.

VŠEM NAŠIM ČTENÁŘŮM PŘEJEME PŘÍJEMNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY PROŽITÉ 
MEZI SVÝMI BLÍZKÝMI A HODNĚ ZDRAVÍ DO NOVÉHO ROKU.

PřiPrAvujeme
V NOVÉM ROCE NA VÁS V ČEKÁ V KNIHOVNĚ OPĚT MNOHO ZAJÍMAVÝCH AKCÍ. 21. 
LEDNA SE MŮŽETE TĚŠIT NA PŘEDNÁŠKU MILANA GELNARA „ASTROLOGIE - AURA 
A ČAKRY ANEB CO UDĚLAT PROTO, ABYCHOM STÁLE BYLI ZDRAVÍ A KRÁSNÍ“.

Bližší informace o našich službách a konaných akcích najdete na interneto-
vých 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

Sobota 6.12. 
14.30 hodin

O LÍNÉM HONZOVI 
S MIKULÁŠSKOU NADÍLKOU 
Produkce: Divadlo Nymburk s.r.o.

Cena 70,- Kč

Sobotní odpolední pohádka s mikulášskou nadílkou. 
Pohádkový příběh o Honzovi aneb jak líný Honza ke 
štěstí přišel. Balíček s nadílkou si každý rodič zaři-
zuje sám a odevzdává ho na pokladně divadla. V den 
konání představení se balíčky odevzdávají v herecké 
šatně. Každý balíček musí být řádně a čitelně ozna-
čen celým jménem, příp. bydlištěm!
Scénář a režie: Jaroslav Kříž
Hudba: Jiří Beneš
Hrají: O. Kubina, K.Šonská, J. Šturma, L. Toman Paclt, M. Mejstřík a dal-
ší.

Středa 10.12. 
19.30 hodin Večery v klubu Cena 120,- Kč

Talkshow Jardy Kříže a Davida Šitavance. Povídání s hosty a hudebním 
doprovodem. Hosté: Nela BOUDOVÁ – herečka a spisovatelka
Blanka FIŠEROVÁ – básnířka a dramatička. Hudební doprovod: LÁŽO 
PLÁŽO

Čtvrtek 11.12. 
19.30 hodin A VZTAHY NA ÚROVNI  

Produkce: Divadelní společnost Háta
Cena 340,- Kč

Vztahy na úrovni je velmi svižná moderní komedie ze zákulisí vysoké 
politiky, která nevynechává ani milostný život mužů sedících na vliv-
ných křeslech v Evropské obchodní komisi.
Režie: Antonín Procházka
Hrají: Lukáš Vaculík, Ivana Andrlová/Olga Želenská/Vlasta Žehrová, 
Viktor Limr, Martin Sobotka/Martin Zounar, Monika Absolonová/Kate-
řina Hrachovcová, Mahulena Bočanová/Adéla Gondíková/Vlasta Žehro-
vá a další. 

Sobota 13.12. 
15.00 hodin

ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ JAKUBA 
JANA RYBY 
diriguje Jiří Dojčiak a Barbora Kubíčková

Cena 180,- Kč, 
děti a senioři 

120,- Kč

Vystoupí sbory: Cantores cantant, Vox nymburgensis, sbormistr Jan 
Mikušek, Hlahol Nymburk, sbormistr Tomáš Pergel, Smíšený pěvecký 
sbor sv. Cecílie, sbormistryně Ivana Trnečková, sólisti: Michaela Stein-
bauerová - soprán, Radka Hronovská - alt, Jiří Pospíšil - tenor
PROGRAM: • Dir. Jiří Dojčiak: A.Fils: Sinfonia G – dur • B. Britten: Sim-
ple symphony Allegro moderato, Menuetto, Presto Boisterous Boureé, 
Playful Pizzicato, Sentimental Sarabande, Froliscome Finale • Dir. Bar-
bora Kubíčková: J. J. Ryba Česká mše vánoční „Hej mistře“ Kyrie (dia-
log pastýřů – „Hej mistře, vstaň bystře) Gloria (andělské hlasy ohlašují 
narození Mesiáše) Graduale (pastýř oznamuje lidem narození Krista) 
Credo (všichni se chystají na cestu k Betlému) Offertorium (pastýři se 
klanějí Ježíškovi, přinášejí dary) Sanctus (lidé a andělé chválí Boha) 
Benedictus (pastýři opěvují narozeného Spasitele) Agnus Dei (pastýři 
se loučí s Ježíškem, prosí o požehnání) Communio (slavnostní zakon-
čení mše)
účinkují SMYČCOVÝ ORCHESTR ARCHI A HOSTÉ

Čtvrtek 18.12. 
8.30 a 10.00 

hodin
ČERT A KÁČA 
Produkce: Divadlo Nymburk s.r.o.

Cena 60,- Kč

Dopolední pohádka pro školy a školky. 
Hrají: L. Toman Paclt, T. Tomanová, M. Mejstřík a další. 

Od adventu po Hromnice
pohledy, zvyky a obyčeje

výstava potrvá od 5. 12. 2014 do 1. 2. 2015
otevřeno je denně mimo pondělí, 9 – 17 hodin

Výstava představuje muzejní sbírku starých vánočních a novoročních 
pohledů z uplynulého století. Na několika desítkách vystavených pohledů 
můžeme pozorovat vývoj námětů a výrobních technik pohlednic. Připome-
neme staré lidové zvyky středního Polabí od sv. Ondřeje přes sv. Barboru, sv. 
Mikuláše, sv. Lucii, Vánoce, Tři krále až po Hromnice. Nezapomeneme ani na 
historii adventního věnce, vánočního stromku, jmelí a betlémů. Seznámíme 
Vás s tradičními vánočními koledami středního Polabí. Výstava bude doplně-
na lidovými obrázky madon a formami na perník ze sbírek muzea.

Karel Marysko
básník s absolutním sluchem

výstava potrvá od 5. 12. 2014 do 29. 3. 2015
otevřeno je denně mimo pondělí, 9 – 17 hodin

Srdečně zveme na vernisáž výstavy Karla Maryska 
ve čtvrtek 4. 12. od 17 hodin.

100. výročí narození básníka Karla Maryska (narodil se přesně o jeden 
rok a jeden den později než Bohumil Hrabal) chce muzeum připomenout 
výstavou o jeho životě a především díle. I když se 
stejně jako jeho přítel Bohumil Hrabal v Nymburce 
nenarodil, prožil zde své dětství a mládí. Pochá-
zel z muzikantské rodiny Marysků, která bydlela 
v Nymburce již od poloviny 19. století. V rodině se 
hrávalo na housle, violu, violoncello, kontrabas, kla-
rinet, trubku a až do 80. let 20. století byli součástí 
hudebního života v Nymburce jako učitelé hudby 
a členové smyčcových a dechových sdružení. Sám 
Karel Marysko byl od roku 1944 zaměstnán jako 
violoncellista Národního divadla, od mládí hrával 
v nymburském krematoriu i v místních spolcích, 
psal hudbu pro divadelní spolek Hálek.

Dílo Karla Maryska je rozsáhlé, za života však téměř nepublikoval, k sou-
bornému vydání jeho básní a prózy došlo až po jeho smrti. Mnoho let rozdával 
své básně přátelům jako PF, často doprovázené provokativními kolážemi či 
fotografiemi.

Na výstavě se můžete těšit jak na rodinné fotografie a dokumenty, tak na 
ukázky jeho tvorby včetně originálních „menhirů“, které si přivezl ze svého 
hostování v norském Stavangeru.

O svátcích bude muzeum otevřeno denně mimo pondělí, 24. 12., 25. 12., 
31. 12. a 1. 1. V pátek 26. 12. pouze od 10 do 15 hodin.

kontakt:  Vlastivědné muzeum, Tyršova 174 
Tel. 325 512 473, www.polabskemuzeum.cz
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Pátek 19.12. 
19.30 hodin CROSSBAND & JIŘÍ ZONYGA Cena 150,- Kč

Tradiční dvojkoncert Jiřího Zonygy a kapely Crossband na malé scéně. 
Přijďte s námi oslavit poslední divadelní den tohoto roku! Rezervace 
stolu není možná! Divadlo bude otevřeno již od 18.00 hodin. 

TIPY NA VÁNOČNÍ DÁRKY:
BUDULÍNEK, ČERVENÁ KARKULKA: premiéra 24. 1. 2015, produkce 

DS HÁLEK
TEREMIN (Ivan Trojan a další.): 26. 1. 2015, cena vstupenky 420,- Kč
FEDERER – NADAL (Jakub Prachař, Marek Taclík): 4. 2. 2015, cena 

vstupenky 290,- Kč
VŠECHNOPARTIČKA (Karel Šíp a Alois Náhlovský): 19. 3. 2015, cena 

vstupenky 250,- Kč
III. DIVADELNÍ GALA PLES 2015: 17. 1. 2015

DÁLE PŘIPRAVUJEME:
VĚRA ŠPINAROVÁ & BAND ADAMA PAVLÍKA: 12. 5.2015
Koncert HOP TROP: 11. 4. 2015
ŽENA ZA PULTEM 2 (Kaiser a Lábus): 21. 5. 2015
MANŽELSKÉ VRAŽDĚNÍ (J. Dušek a N.Burger) : duben 2015

Od 1. prosince začne prodej půlročního ABONMÁ 
pouze na pokladně divadla.

Abonmá obsahuje celkem čtyři představení – Tři muži na špatné adrese 
(Bob Klepl, Karel Heřmánek a další.), Cry baby cry (Michal Dlouhý, Pet-
ra Hřebíčková a další.), Molly Sweeney (Dana Batulková a další.) a Man-
želský poker (Jiří Langmajer, Daniela Šinkorová a další).
Cena půlročního abonmá je 1350,- Kč. Stávajícím abonentům rezervu-
jeme jejich místa do 19. 12. 2014. Prodej abonmá do 23. 1. 2015.

III. DIVADELNÍ GALA PLES 2015
Hálkovo městské divadlo Nymburk Vás srdečně zve na III. DIVADELNÍ 
GALA PLES 2015, který se uskuteční v Obecním domě v Nymburce dne 
17. 1. 2015 od 20:00 hodin. O hudební doprovod večera se opět postará 
jedinečné seskupení GOLDEN BIG BAND PRAGUE, které vystupuje pou-
ze na výjimečných akcích, jako je festival Cirkus Cirkus, Společenský 
ples v Lucerně, Pořady ČT a další. Připraven je i bohatý doprovodný 
program. Prodej vstupenek pouze na pokladně divadla!
Cena vstupenky: sezení 250,- Kč, stání 150,- Kč

Kontakt:  Hálkovo městské divadlo, Tyršova 5, 
Tel. 325 512 253, 325 511 210



12. pátek
19:00

FR / životopisný / s titulky
PŘÍBĚH MARIE
Příběh Marie vypráví o dívce, která se naučila normálně žít, 
ač byla od narození hluchá a slepá. Tento malý zázrak se ode-
hrál ve Francii na konci 19. století. 

95 min. 110,- Přístupný

15. pondělí
16. úterý
19:00 

ČR / drama, komedie / české znění
JAK JSME HRÁLI ČÁRU
Příběh malého Petra, který vyrůstá v Československu, ač ro-
diče žijí ve Vídni. Když se koncem 60. let minulého století 
naskytne možnost odejít za rodiči, je jasné, že znovunalezení 
znamená zároveň mnohé ztráty.

102 min. 100,- Přístupný

pátek 5. prosince
Vánoční jarmark

od 9 do 18 hodin na Náměstí Přemyslovců. 

pátek 5. prosince
Koncert k poctě B. M. Černohorského

od 19 hodin kostel sv. Jiljí. Vystupují Vox nymburgensis a hosté.

neděle 7. prosince
Adventní koncert Hlaholu
od 17 hodin v evangelickém kostele. 

úterý 16. prosince
Vánoční koncert Suchá větev
od 18 hodin v kapli sv. Jana Nepomuckého. 

středa 17. prosince
Vánoční koncert Petra Rezka

od 19 hodin s kapelou v Obecním domě. 

pátek 26. prosince
Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby

od 16 hodin kostele sv. Jiljí. Vystoupí pěvecký sbor Hlahol
a sbor Sv. Cecilie z Poděbrad.

čtvrtek 1. ledna 2015
Novoroční ohňostroj

od 18 hodin

pátek 14. listopadu až neděle 14. prosince
Ženy bez dudlíků

výstava autorky Andreji Semerádové v kavárně Strejda Burger, Palackého 
tř. 238, Nymburk. Výstava je přístupná v provozní době kavárny. Více na 

http://www.strejda-burger.cz.

středa 3. prosince
Čertovské rejdění

od 17 do 18:30 hodin v TJ Sokol Nymburk. Účast je nutno objednat na tel. 
731 730 292 nebo na info@sokolnymburk.unas.cz Vstupné 50,- Kč/dítě.

čtvrtek 4. prosince
Ach, ta něha našich dam aneb Pórek!

od 19:30 hodin v kavárně Strejda Burger, Palackého tř. 238, Nymburk. Ab-
surdní černá komedie Jean-Clauda Danauda v podání divadelního souboru 

Samodiv. Více informací na www.strejda-burger.cz.

čtvrtek 4. prosince
Mikuláš

od 16.30, 17.15 a 18 hodin mikulášská nadílka v Domě dětí a mládeže. Nut-
né předem nahlásit zvolený čas nadílky na tel.: 325 514 671, e-mail: ddm@

ddm-nymburk.cz. Poplatek 50 Kč.

čtvrtek 4. prosince
Mikulášská besídka

od 17 hodin (1. skupina) a od 18 hodin (2. skupina) v Mateřském centru Svítá-
ní. Vstupné: jeden dospělý + dítě 80 Kč (v ceně balíček), jednotlivý vstup 30 Kč, 

nutná předchozí rezervace na 604 512 293.

1. pondělí
19:00

USA / sci-fi , fantasy / s titulky
HUNGER GAMES: SÍLA VZDORU 1. ČÁST
První díl záverečné trilogie oblíbené mladé hrdinky Katniss 
v postapokalyptickém světě.

125 min. 110,- Do 12 let nevhodný 

2. úterý
3. středa
17:00 

Belgie / animovaný / české znění Dětský
DŮM KOUZEL
Kocourek Bouřka se jednoho dne ukryje v tajuplném domě 
starého kouzelníka, kde bydlí také celá řada bytostí ze světa 
fantazie. Ale domu hrozí zkáza. Spolu s ostatními kamarády 
musí domov zachránit. Film i pro menší děti.

85 min. 100,- Přístupný

4. čtvrtek
5. pátek
19:00 

USA / sci-fi  / s titulky
INTERSTELLAR
Když se náš čas na Zemi chýlí ke konci, je skupina výzkum-
níků pověřena nejdůležitějším posláním v lidských dějinách: 
cestou za hranice naší galaxie, při které má za úkol najít mezi 
hvězdami pro lidstvo nový domov.

169 min. 100,- Do 12 let nevhodný
 
6. sobota
7. neděle 
17:00 

USA / animovaný / české znění Dětský
TUČŇÁCI Z MADAGASKARU
Objevte tajemství nejlepších a nejvtipnějších supertajných 
agentů světa! Jsou to nejen veselí a povedení ptáčci, jsou 
i nejvýkonnější jednotka tajných agentů.

90 min. 110,- Přístupný

8. pondělí
9. úterý 
19:00 

USA / komedie / s titulky
NÁVRAT BLBÝHO A BLBĚJŠÍHO
Jeff Daniels zjišťuje, že má - již dospělou - dceru. Tu dala její 
matka dávno k adopci a proto se on a Jim Carrey vydají na 
bláznivý trip s cílem nalézt nečekaného potomka.

110 min. 140,- Do 12 let nevhodný

11. čtvrtek 0:01
Půlnoční představení / 
pouze rezervace / tit. /

13. sobota 19:00 
/ dab. /
14. neděle 19:00 
/ tit. /

USA / fantasy
HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD
Závěrečná část fi lmové trilogie režiséra Petera Jacksona pod-
le oblíbeného románu J. R. R. Tolkiena. Budoucnost Středo-
země visí na vlásku a v epické bitvě pěti armád bojuje Bilbo 
o život svůj i svých přátel.

125 min. 120,- Přístupný

ProGram kina sokol

ostatnÍ akCe

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

www.mesto-nymburk.cz

KULTUR NÍ
M Ě S ÍČ N Í K

města Nymburka

PROSINEC

noc ze středy 10. prosince na čtvrtek 11. prosince

od 00:01 hodin (pouze rezervace)

PŮLNOČNÍ PREMIÉRA
HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD

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. 

městské kulturnÍ
stŘediskoNYMBURK

Sazba a tisk Janova dílna
Tiskárna, CTP - Železniční 123, 289 12 T řebestovice, 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

čtvrtek 4. prosince
Mikulášská párty

od 15 do 17 hodin v Centru pro všechny ve vile Tortuga. Vstupné: 80 Kč 
(pro členy Centra), 100 Kč (ostatní), více informací na tel.: 325 511 762, 

602 294 429, e-mail: vojtkova.cpv@seznam.cz. 

středa 10. prosince
Česko zpívá koledy

od 18 hodin na Náměstí Přemyslovců
 

čtvrtek 11. prosince
V. sídlištní vánoční jarmark
od 15 do 18 hodin v areálu ZŠ Letců R.A.F

 
sobota 13. prosince

Polabský pavouk
od 9:30 hodin závody v lezení v nymburské sokolovně. Startovné 70 Kč 

(ČHS, Sokol), 100 Kč (ostatní). Vstupné pro diváky 50 Kč
Více na www.stenanymburk.cz.  

neděle 14. prosince
Adventní akce Modelového kolejiště Drahelice
od 10 do 17 hodin, Drahelická 181, Nymburk. Prohlídka modelového 

kolejiště spojená s možností si vytočit výrobek na hrnčířském kruhu, vyrobit svíčku či 
ozdobit perníčky. Více na www.mknbk.cz.

neděle 14. prosince
Adventní saxofonový koncert

od 17:30 hodin v Husově sboru. Vystoupí saxofonové kvarteto Saxharem 
a dětský pěvecký sbor Kuňky. Vstupné dobrovolné.

pondělí 15. prosince
Zpívání na schodech

od 15:30 hodin na schodech bývalého městského úřadu (Palackého 449, Nymburk)

pondělí 15. prosince až pátek 30. ledna 2015
Moje arteterapie

výstava obrazů studentky arteterapie Aniely Chudzik v kavárně Strejda 
Burger, Palackého tř. 238, Nymburk. Výstava je přístupná v provozní době 

kavárny. Více na http://www.strejda-burger.cz

čtvrtek 18. prosince
Vánoční koncet žáků ZUŠ B. M. Černohorského Nymburk

od 18 hodin v kostele sv. Jiljí
 

pátek 19. prosince
Skautské vánoční zpívání

od 18 hodin v kapli sv. Jana Nepomuckého

pátek 19. prosince
Vánoční koncert Víta Andršta
a Štěpánky Škochové s hosty

od 19 hodin v kavárně Strejda Burger, Palackého tř. 238, Nymburk. Vstup-
né dobrovolné. Více na http://www.strejda-burger.cz.

sobota 20. prosince
Vánoční varhanní koncert

od 17 hodin v Husově sboru (Havlíčkova ul.). Na programu zazní díla autorů: J. S. 
Bacha, J. Pachelbela, F. Lizsta a dalších.

Rozpis vánočních bohoslužeb:
Církev československá husitská

Bohoslužba Štědrého dne
středa 24. prosince od 15:30 hodin v Husově sboru (Havlíčkova ul.)

Bohoslužba na Boží hod vánoční
čtvrtek 25. prosince od 9 hodin v modlitebně farního úřadu (ul. B. Smetany 711)

Církev římskokatolická
Štědrovečerní bohoslužba

středa 24. prosince v 16 a 22 hodin v kostele sv. Jiljí
Boží hod vánoční

čtvrtek 25. prosince v 9:30 hodin v kostele sv. Jiljí
od 15 hodin - živý betlém - Vánoční hra 

od 14 do 17 - jesličky, bude možné navštívit kostel
pátek 26. prosince - svátek sv. Štěpána

od 14 do 17 - jesličky, bude možné navštívit kostel

Turistické informační centrum přeje všem
krásné a klidné svátky vánoční

a šťastné vykročení do nového roku.
Nashledanou v roce 2015!


