Hálkovo městské divadlo
NYMBURK

Čtvrtek 12.3.2015 O LÍNÉM HONZOVI
8.30 a 10.00 hod. Produkce: Divadlo Nymburk s.r.o.

KOUSKY BROUKA PYTLÍKA
DS Tesseris

Cena 60,- Kč

Sobotní pohádka pro děti. Kdo z nás se nesetkal
s broukem Pytlíkem? Známý kamarád Ferdy Mravence a tak trochu popleta se v naší pohádce
pokouší o malířskou a hudební osvětu na hmyzí
loučce.
Čtvrtek 19.3.2015
19.30 hodin

VŠECHNOPARTIČKA

Večery v klubu

ROZUM A ŠTĚSTÍ

CRY BABY CRY
A Produkce:
Švandovo divadlo na Smíchově

Život reportéra - Josef Klíma

Bible byla v minulosti úzce spojena s nadějí, vzděláváním 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, v Nymburce již popáté. Ve 12 hodin před knihovnou slavnostně zahájíme
nonstop čtení Bible. Zapojit do veřejného čtení se může každý příchozí. Slavnostního
zahájení se zúčastní místostarosta města Nymburk PhDr. Pavel Fojtík.

pondělí 30 března 17 hodin

Význam Biblických příběhů pro dnešní dobu

Přednáška religionisty doc. Pavla Hoška, ThDr. z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Cena 250,- Kč

Výstava
od pondělí 2. do úterý 31. března

Kristýna Jarmarová

Kresby, ilustrace, malby, loutky

Cena 120,- Kč

Cena 60,- Kč

Cena 340,- Kč

Pět žen se v dnes populárním kurzu life coachingu pokusí zjistit, jak by měly změnit svůj život.
Může nás ale vůbec někdo naučit, jak žít a jak být
šťastný? To je otázka. Náš divadelně zrychlený
kurz pod vedením kouče Jaroslava Šmída nebo
Michala Dlouhého se o to pokusí.
Hrají: M. Dlouhý / J. Šmíd, K. Cibulková, B. Pavlíková a další.

PŘIPRAVUJEME
11.4.2015 od 19.30 hodin koncert HOP TROP
19.4.2015 od 19.30 hodin M
 anželské vraždění
(Jaroslav Dušek a Nataša Burger)

Přednášky
sobota 28. března

120. výročí narození Anny Polmanové – Preclíkové

od 16:30 hodin pietní akt na místním hřbitově, od 18 hodin koncert v kostele sv. Jiljí k jejímu uctění s velikonočním programem: J. E. Zelinka - Stabat Mater, J. B. Foerster – Offertoria, A. Tučapský - Postní moteta a další.
Organizuje pěvecký sbor Hlahol.

Dále připravujeme na duben:
středa 1. dubna

Velikonoční jarmark

od 9 do 17 hodin na Náměstí Přemyslovců.

čtvrtek 9. dubna

Zahajovací koncert festivalu B. M. Černohorského
v Obecním domě.

pátek 10. dubna

III. Moravský večer s ochutnávkou vín
od 19 hodin v sále Obecního domu.

12.5.2015 od 19.30 hodin Věra Špinarová & Band Adama Pavlíka
21.5.2015 od 19.30 hodin	Žena za pultem 2
(Jiří Lábus a Oldřich Kaiser)
Vstupenky na všechna uvedená představení jsou již v prodeji!
Kontakt: Hálkovo městské divadlo, Tyršova 5,
Tel. 325 512 253, 325 511 210

Letos oceňujeme tatínka roku, který čte dětem.
Cena bude předána při besedě s Ivou Hüttnerovou.

od 19 hodin v sále Obecního domu. Vstupné 80 Kč.

PREMIÉRA. Pohádka vypráví o setkání Rozumu a Štěstí a jejich hádce
kdo z nich je pro člověka potřebnější. O jejich působení se přesvědčí
hlavní hrdina Matěj, který se díky rozumu dostane do situací, ve kterých jak zjistí, bez štěstí neobstojí.
Scénář a režie: Petr Pištěk, Hudba: Jiří Beneš, Hrají: děti z divadelní
školy
Úterý 31.3.2015
19.30 hodin

Nymburk čte Bibli

čtvrtek 26. března

Talkshow Jardy Kříže a Davida Šitavance. Povídání s hosty a hudebním
doprovodem.
Sobota 28.3.2015
14.30 hodin

Dále se můžete těšit v rámci Akademie celoživotního vzdělávání 8. dubna na přednášku Petry Sehnalové „Detoxikace – odkyselení organismu“, 13. května na přednášku
Ing. Štěpánky Čechové „Grafologie – věda o osobnosti“ a 10. června přednášku Milana
Gelnara „Astrologie – vztahy a láska“.

pondělí 30. března od 12 do 16 hodin

Jarní burza

v Obecním domě. Burza oblečení ve dnech: pondělí 16. března (příjem
věcí od 8 do 17 hodin), úterý 17. března (prodej věcí od 8 do 17 hodin),
čtvrtek 19. března (výdej věcí od 8 do 16 hodin). Veškeré informace na
www.meks-nbk.cz, nebo na telefonu 325 512 123. Formuláře k vyzvednutí na MěKS, v Turistickém informačním centru a Obecním domě.

Jedinečná talkshow Karla Šípa s hostem Josefem Aloisem Náhlovským. Ve volném dialogu proberou jeho umělecké začátky, zážitky ze
studentských let, společně pohovoří o sportovních aktivitách, proberou i cesty do zahraničí opředené veselými historkami. Prostor dostanou také dotazy diváků
Středa 25.3.2015
19.30 hodin

Městská knihovna

pondělí 16. až čtvrtek 19. března
Cena 60,- Kč

Dopolední představení pro školy a školky.
Hrají: O. Kubina, K.Šonská, M. Mejstřík a další.
Sobota 14.3.2015
14.30 hodin

Městské kulturní
středisko

Předprodej vstupenek: v Městském kulturním středisku (Palackého 449),
Obecním domě (Smetanova 55) a v Turistickém informačním centru
(Náměstí Přemyslovců 165).

úterý 3. března v 17 hodin

Setkání s Ivou Hüttnerovou

Beseda se známou herečkou, výtvarnicí a moderátorkou. Iva
Hüttnerová se v současné době věnuje malířství. Její osobitý
styl vychází ze záliby v idylickém zobrazování staré Prahy
a jejích obyvatel. Kromě obrazů se uplatnila jako autorka
plakátů, jevištních dekorací a také kostýmů. Své dílo prezentovala již ve více než dvou stovkách výstav doma i v zahraničí. Kromě ilustrací vydala čtyři vlastní autorské knihy, každoročně jí také vychází
nástěnný kalendář. Na obrazovce se Iva Hüttnerová v poslední době objevila v rámci
televizního seriálu ORDINACE V RŮŽOVÉ ZAHRADĚ. Několik let moderovala vlastní pořad DOMÁCÍ ŠTĚSTÍ, který vysílala Česká televize od roku 2000. Při této besedě bude
předána cena „Táta – čtenář“ naší knihovny. 
Vstupné 40 Kč.

čtvrtek 5. března v 17 hodin

Maroko - vůně orientu

Tomáš Kubeš fotograf, novinář a cestovatel. Vydat se do Maroka je jako putovat pohádkou: Na mnoha místech se ukrývají za hradbami velkolepé paláce, královská města, úzké uličky
Medíny, oázy plné palmových hájů a datlí, Sahara na obzoru,
pusté hory, kočovní Berbeři, nevěsty na prodej, rybářské
bárky, barevná města a také tržiště plná vůně koření a dálek.
Netradiční arabský svět spolu s tradicí kočovníků v moderním světě.
Vstupné 30 Kč.

Akademie celoživotního vzdělávání
středa 11. března v 15 hodin
Aby záda nebolela
Další přednáška z cyklu Zdravý životní styl. Objasnění příčin bolestí zad. Nejčastější příčiny bolestí a jejich řešení. Součástí přednášky
je i pár jednoduchých cviků proti bolesti zad. Přednáší profesionální
trenér fitness Martin Hojda.
Jednotlivé vstupné 40 Kč.

Kurzy
pondělky 2. 3. 9. 3., 16. 3 od 9 a čtvrtky 5. 3., 12. 3., 19. 3. od 9 do 11 hod.

Počítač a internet pro úplné začátečníky

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 vždy v pondělí
a ve čtvrtek první tři týdny v březnu od 9 do 11 hod. Cena těchto kurzů (6 lekcí) je
150 Kč. Další informace a přihlášky ve studovně.

úterky 3. 3., 10. 3., 17. 3., pátky 6. 3., 13. 3. a 20. 3. od 9 do 11 hod.

Počítač a internet pro pokročilé

Staňte se pokročilými uživateli počítače a využívejte 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. Naučíte se
vyhledávat na internetu a využijete i jeho dalších služeb. Lekce probíhají vždy v úterý
a v pátek první tři týdny v březnu od 9 do 11 hod. Cena těchto kurzů (6 lekcí) je 150 Kč.
Další informace a přihlášky ve studovně.

Knihovna dětem
středa 18. března v 8 a v 10,30 hod.

Včely

Přednáška Petra Plaňanského pro děti o životě jednoho z nejznámějších zástupců společenského hmyzu, jeho významu pro člověka a přírodu, složení včelstva a práci včelaře. Povídání s obrazovým doprovodem a praktickými ukázkami nezbytných pomůcek včelaře jako je úl,
kombinéza, dýmák a další.

Vlastivědné muzeum
Nymburk
Karel Marysko

básník s absolutním sluchem
výstava potrvá od 5. 12. 2014 do 29. 3. 2015
otevřeno je denně mimo pondělí, 9 – 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. Pocházel z muzikantské rodiny Marysků, která bydlela
v Nymburce již od poloviny 19. století. V rodině se
hrávalo na housle, violu, violoncello, kontrabas, klarinet, 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 soubornému 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.

Historické pohledy na Nymburk
výstava potrvá od 5. 2. do 29. 3. 2015
otevřeno je denně mimo pondělí, 9 – 17 hodin

Výstava představuje muzejní sbírku starých historických pohledů a fotografií.

pondělí 30. března od 13 hod.

Velikonoční výtvarná dílna

Velikonoční výtvarná dílnička pro děti. Přijďte si do knihovny vytvořit
jarní dekoraci, kterou si ozdobíte byt nebo uděláte radost mamince.

BŘEZNOVÁ SOBOTA
KDY MÁME PRO VÁS OTEVŘENO
7. 3. 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.

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

program kina sokol
1. neděle
19:00

112 min
3. úterý
15:00
76 min.
4. středa
5. čtvrtek
19:00

128 min.
6. pátek
7.sobota
19:00
86 min.
7. sobota
17:00

85 min.
8. neděle
19:00

80 min.
10. úterý
11. středa
19:00
133 min.
12.čtvrtek
13. pátek
19:00
115 min.
14. sobota
15. neděle
17:00

85 min.

USA / thriller . / s titulky

Projekt 100

OKNO DO DVORA

Klasika Alfreda Hitchcocka. Fotograf James Stewart, upoutaný na kolečkové křeslo sleduje ze svého okna byty a osudy sousedů…. Včetně
vraždy!
80,Do 12 let nevhodný
USA / animovaný / české znění

Dětský

ZVONILKA A TVOR NETVOR

Další ze strhujících dobrodružství Zvonilky a jejích vílích kamarádek.
A pamatujte: Netvor nemusí být vždy jen zlý…. Odpolední představení!
110,Přístupný
USA / sci-fi / s titulky

JUPITER VYCHÁZÍ

Když se narodila Mila Kunis, znamení napovídala, že je předurčena
k velkým činům. Až když na Zemi dorazí Channing Tatum, který ji
sleduje, začne si uvědomovat svůj osud - její genetická výbava ji předurčuje jako dědičnou následnici královny vesmíru.
100,Do 12 let nevhodný

17.úterý
19:00

105 min.
18. středa
19:00
124 min.

OSTATNÍ AKCE

USA / krimi komedie / s titulky

FOCUS

Will Smith je podvodník, který kdysi miloval podfukářku Margot
Robbie. Tři roky po jejich rozchodu se oba opět setkávají ve hře plné
podfuků.
100,Do 12 let nevhodný
USA / erotický / s titulky

Pokud jste nestihli snímek o chudé Anastacii, která nachází svého
prince s podivnými zálibami, nabízíme další projekci.
120,Do 15 let nepřístupný

Irsko / animovaný / české znění

PÍSEŇ MOŘE

Dětský / premiéra

Po ceněné pohádce Brendan a tajemství Kellsu přichází irský režisér
Tomm Moore s dalším kouzelným příběhem o poslední z tuleních víl,
která jako jediná může zachránit pohádkové bytosti zakleté v kámen.
Horký adept na Oscara v kategorii animovaných filmů!
80,Přístupný

ČR / thriller / české znění

93 min.

Film Petra Jákla o trojici filmařů, která se vydává na Ukrajinu s cílem
natočit dokument o místě, kde došlo za podivných okolností ke kanibalismu. Nečekaně odhalují zneklidňující skutečnosti.
110,Do 15 let nepřístupný

21. sobota EXPEDIČNÍ KAMERA
18:00
Filmový festival s tematikou outdoorových filmů.
Filmový festival
Podrobné info na www.meks-nbk.cz

GHOUL

USA / animovaný / české znění

SPONGEBOB VE FILMU: HOUBA NA SUCHU

Dětský

Jedna z nejžlutějších, nejhranatějších a hlavně nejoblíbenějších animovaných postaviček konečně našla cestu na filmové plátno a bojuje
v nevídaných dobrodružstvích s piráty.
100,Přístupný
Norsko / drama, komedie / s titulky

PROTI PŘÍRODĚ

„Severský vítr je krutý“

Cesta do drsné norské krajiny a do hlavy třicátníka Martina, mladého
otce a manžela, který vyráží sám na víkendový výšlap do hor. Přímočarý a humorný portrét muže, který se touží vymanit ze zajetých
kolejí.
80,Do 12 let nevhodný

22. neděle
19:00

118 min.
24. úterý
17:00

87 min.

Švédsko / drama / s titulky

VYŠŠÍ MOC

VB / hudební komedie / s titulky

PERNÝ DEN

AMERICKÝ SNIPER

USA / rodinný / české znění

USA / drama / s titulky

28. sobota
17:00
29. neděle
16:00
105 min.
29. neděle
19:00

Švédsko / drama / s titulky

DIVOČINA

Reese Witherspoon si myslí, že přišla o všechno. Když už má pocit, že
nemá co ztratit, udělá největší rozhodnutí svého života. S nulovou zkušeností se rozhodne sama zdolat 1770 km dlouhou vysokohorskou trasu.
110,Do 15 let nepřístupný
Francie / animovaný / české znění

ASTERIX: SÍDLIŠTĚ BOHŮ

Dětský

Julius Caesar je vynikající vojevůdce a jen hrstka nepoddajných Galů
odolává jeho válečným výpadům. Nyní má Caesar plán, jak se Galů
zbavit. Asterix a Obelix musejí nabrousit veškerý svůj důvtip a pokusit se Caesara v této podlé bitvě porazit...
110,Přístupný

102 min.

Projekt 100

Jeden obyčejný den v životě nejslavnější hudební skupiny všech dob.
Skvělá hudba a anglický humor v podání Johna Lennona, Paula McCartneyho, George Harrisona a Ringa Stara.
80,Přístupný
ČR / komedie / české znění

Snímek režiséra Clinta Eastwooda o odstřelovači jednotek SEAL
amerického námořnictva Chrisu Kyleovi, který je vyslán do Iráku
s jediným úkolem: chránit své bratry ve zbrani.
100,Do 12 let nevhodný

„Severský vítr je krutý“

Rodinnou dovolenou v horách naruší lavina, řítící se během oběda na
otevřenou restauraci na terase, jejíž následky odhalují skutečné charaktery lidí. Existenciální drama o tradičních rolích muže a ženy v rodinném životě a jejich vzájemných očekáváních, které z nich vychází.
90,Do 15 let nevhodný

25.středa
26.čtvrtek
27. pátek
19:00
110 min.

USA / válečný / s titulky

Jarní příměstský tábor

od 8 do 16 hodin v Centru pro všechny ve vile Tortuga. Pro děti od 5 let do 10 let. Přihlášky a informace u Zuzany Pilné, e-mail: pilna.cpv@seznam.cz, mob.: 606 916 617.
Více na www.centrumprovsechny.cz.

PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI

19. čtvrtek USA / hudební drama / s titulky
19:00
WHIPLASH
Andrew Neiman je devatenáctiletý jazzový bubeník, který sní o slávě,
ale není si jistý tím, zda se jeho sny někdy naplní. Pomoci může jeden
výjimečný koncert.
107 min.
110,Přístupný
20. pátek
17:00

pondělí 2. až sobota 6. března

od 10 do 17 hodin Drahelická 181, Nymburk. Pro zpestření jarních prázdnin, bude
mít Modelové kolejiště v NBK – Drahelicích otevřeno ve středu, kdy jezdí MHD. Více
informací na www.mknbk.cz.

od 10 do 17 hodin v Centru pro všechny ve vile Tortuga. Přihlášky nutné předem
u sl. Míši Procházkové, mob. 606 601 858 (prosím o sms), e-mail: prochazkova.cpv@
seznam.cz. Více na www.centrumprovsechny.cz.

sobota 21. března

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

Integrace je In - Jelibál

jednodenní víkendová aktivita. Kontaktní osoba: Kristýna Heralová, e-mail: heralova.
cpv@seznam.cz, mob:721 459 330. Více na www.centrumprovsechny.cz.

neděle 22. března

Dětský karneval

pátek 13. března

Křest kapely Keks

od 21 hodin v Dělnickém domě. Křest nového alba. Vstupné 180 Kč. Více na www.
keksrock.cz.

od 14 hodin v městské sokolovně. Připraven bohatý program. Vstupné 30 Kč/osoba.
Více na www.sokolnymburk.unas.cz.

pondělí 23. března až čtvrtek 26. března

Jarní burza kočárků a sportovních potřeb

pátek 13. až neděle 15. března

Víkend naplno

od 17 hodin (pátek) do 15 hodin (neděle) v Centru pro všechny ve vile Tortuga. Přihlášky jsou nutné předem - Zuzana Martínková, mob. 732 261 512, e-mail: zuzmartin@seznam.cz. Více na www.centrumprovsechny.cz.

v mateřském centru Svítání. Ve dnech: pondělí 23. až úterý 24. března
(příjem kočárků a sportovních potřeb), středa 25. března (prodej),
čtvrtek 26. března (výdej peněz a věcí).

Městská knihovna

středa 25. března

Kurz korálkování

sobota 14. března

XIV. Jarní ples taneční školy Easy Dance

od 20 hodin ve Sportovním centru Nymburk. K tanci a poslechu zahraje
taneční orchestr Fontána Hradec Králové. Předprodej vstupenek v Hálkově městském divadle na tel. čísle 325 512 253.

sobota 14. března

Ples Čajovny

od 20 hodin v sále Dělnického domu Nymburk. K tanci a poslechu zahraje kapela
Fortuna 77. Předprodej vstupenek v Čajovně na Valech.

sobota 14. a neděle 15. března

Probuďte se do jara

od 17:30 hodin v DDM Nymburk. Pro děti od 12 let a dospělé.
Závazné přihlášky u Martiny Prášilové, tel. 607 813 553.

neděle 29. března

Koncert LET´S GO!

od 18.00 v husitském kostele. Spirituály a gospely v podání mezinárodního vokálního
souboru.

neděle 29. března

Přivítání jara v Modelovém kolejišti

od 10 do 17 hodin Drahelická 181, Nymburk. Příjemně strávené odpoledne s bohatým
programem jak pro dospělé, tak pro děti. Občerstvení zajištěno od kavárny Luna.
Více na www.mknbk.cz.

přijďte si zažít, jak snadno lze uchopit zdravé návyky, očistit své tělo i duši a vyživit se
vhodnou stravou i cvičením. Více informací Mgr. Petra Smolíková (tel: 777 098 814).

pondělí 16. března až úterý 24. března

VYBÍJENÁ

Film Petra Nikolaeva o přátelství, osudových láskách, kráse a ošklivosti, alkoholu a hledání lidského štěstí.
130,Do 12 let nevhodný

POPELKA

Variace na téma známé pohádky o chudé dívce, která přes nepřízeň
osudu dojde svého štěstí….
120,Přístupný

MY JSME NEJLEPŠÍ

středa 4. března

Jarní prázdniny v Modelovém kolejišti

sobota 21. března

Artíkův den - Velikonoční tvoření

„Severský vítr je krutý“

Bobo a Klara vyrůstají ve Stockholmu 80. Let. Jsou mladé, osamělé,
naštvané, jen tak se potloukají po ulicích a rozhodnou se založit punkovou kapelu.
90,Do 12 let nevhodný

Jarní burza oblečení

v mateřském centru Svítání. Ve dnech: pondělí 16. až úterý 17. března (příjem oblečení), středa 18. března (prodej), čtvrtek 19. až pátek 20. března (třídění), pondělí 23. až
úterý 24. března (výdej peněz a oblečení).

úterý 17. března

Křest knihy - Pamětní desky, památníky a nápisy
od 17 hodin na malé scéně Hálkova městského divadla.

čtvrtek 19. března

Párty Velikonoční

od 15 do 17 hodin v Centru pro všechny ve vile Tortuga. Tematicky laděné odpoledne. Více na www.centrumprovsechny.cz.

sobota 21. března

4. Divadelní ples aneb Jelibál

Tentokrát na téma Zelená – od 20 hodin ve velkém sále Obecního domu.
Cena vstupenky na stání 160 Kč a na sezení 200 Kč Rezervace vstupenek
možná na jelita@jelita.eu.Více na www.jelita.eu.

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

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
Kulturní měsíčník vychází 1x měsíčně. Místo vydání: Tisk Devera, Třebestovice
Číslo 90. vyšlo 28. 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: Oddělení propagace a cestovního ruchu - 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.
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www.mesto-nymburk.cz

