
VýstaVa
Od čtvrtka 2. do středy 29. dubna
Letem barevným světem

Výstava výtvarných prací žáků Základní umělecké 
školy B. M. Černohorského v Nymburce

Besedy, přednášky
ve středu 1. dubna v 10 hodin
Literární procházka Nymburkem
Pojďte se vydat po stopách našich literárních osobností, kte-
ré jsou s Nymburkem spjaty svým životem a tvorbou. Předpo-
kládaná délka procházky je 120 minut. Začíná se v knihovně 
v 10 hod. Minimální počet účastníků je pět. Za nepříznivého 
počasí se procházka nekoná. Případní zájemci si mohou jiný 

termín domluvit osobně v knihovně nebo telefonicky.

úterý 7. dubna v 17 hodin
Cestou osudu a náhody – 7 let na stopu
Cestovatel, dobrodruh, stopař a fotograf Roman Vehovský 
bude vyprávět o poslední etapě svého sedmiletého putování 
po Asii, Austrálii a Oceánii. Roman vyrazil před lety se spa-
cákem a okopírovanými listy ze školního atlasu do světa. Po 
sedmi letech se vrátil zpátky do Štěpánkovic. Ve své poslední 
prezentaci se zaměřuje na Indii, „Navštívíme pouštní a pout-
ní Puškar. Ponoříme se do posvátné Gangy, oslavíme se sikhy 
jejich největší náboženský svátek,“ zve cestovatel, který se 
z Indie do Evropy po svém sedmiletém putování dostával sto-
pem přes Pákistán a Írán.
Vstupné 30 Kč.

AkAdemie celoživotního vzdělávání
středa 8. dubna v 15 hodin
Detoxikace – odkyselení organismu
Další přednáška z cyklu Zdravý životní styl. Překyselení or-
ganismu má vliv na náš zdravotní stav. Co ho způsobuje a jak 
s ním bojovat nám prozradí výživová poradkyně Petra Se-
hnalová. Jednotlivé vstupné 40 Kč. 

Dále se můžete těšit: 13. května na přednášku Ing. Štěpán-
ky Čechové „Grafologie – věda o osobnosti“ a 10. června 
přednášku Milana Gelnara „Astrologie – vztahy a láska“. 

úterý 21. dubna v 17 hodin
Prachovské skály – pozvánka na výlet
RNDr. Martin Šandera (Polabské muzeum), Ing. Marcela Šande-
rová a Mgr. Petr Lazurko (Muzeum přírody Český ráj). Pozván-
ka do pískovcového skalního města, ležícího na jižním okraji 
Českého ráje. Nechte se zlákat k výletu malebnou přírodou 
plnou roklí, strží a vyhlídek. Prachovské skály jsou státní pří-
rodní rezervací a staly se součástí nejstarší chráněné krajinné 
oblasti Český ráj.  Jsou součástí regionu Český ráj, který je za-
řazen mezi geoparky UNESCO. Nejzajímavější partie skal jsou 
snadno přístupné a provedou spolehlivě každého nejkrásnější-
mi částmi této uchvacující hříčky přírody.  Vstupné 30 Kč.

 Hálkovo městské divadlo městská kniHovna
knihovnA dětem 

středa 22. dubna v 8 a v 9,30 hod.
Včely
Přednáška Petra Plaňanského pro děti o životě jednoho z nejznáměj-
ších zástupců společenského hmyzu, jeho významu pro člověka a pří-
rodu, složení včelstva a práci včelaře. Povídání s obrazovým doprovo-
dem a praktickými ukázkami nezbytných pomůcek včelaře jako je úl, 
kombinéza, dýmák a další.

ostAtní služBy 
Donáška knih do domu
Knihovna nabízí svým zdravotně handicapovaným čtenářům a seni-
orům 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 mlu-
vené slovo, zvukové knihy a hudbu na CD. Zájemci se mohou informo-

vat na tel. čísle 325 512 723 či na e-mailové adrese dospele@knihovna-nbk.cz.

Půjčování čtečky
Čtečka „Amazon Kindle Touch“ je k dispozici registrovaným čtená-
řům 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.

DUBNOVÁ SOBOTA
KDY MÁME PRO VÁS OTEVŘENO

 4. 4. OD 9 DO 11 HOD.

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

Středa 8.4.2015 
19.30 hodin

KDO NEPLÁČE NENÍ ČECH 
LUKÁŠ PAVLÁSEK

Cena 
150,- Kč

ONE MAN SHOW O ALKOHOLU, ČEŠÍCH A ROCK AND ROLLU. Re-
zervace míst možná pouze v pokladně divadla! Místo konání - Malá 
scéna.

Sobota 11.4.2015 
14.00 hodin POLABSKÉ OBLASTNÍ KOLO PORTY

Cena 
50,- Kč

Začátek akce bude upřesněn dle počtu při-
hlášených! V Nymburce bude Porta již po-
třetí. Soutěž Porta je určena pro interprety 
zejména trampské, country, bluegrassové 
a folkové hudby. Od svých počátků v roce 
1966 se ze skromného nápadu party nadšenců a příznivců country 
a trampských písní stal uznávaný festival spojený s celorepubliko-
vým kláním umělců ve dvou kategoriích, interpretační a autorské. 
Doplňkovou trofej udělují diváci.
Účinkují: Drzounci, Čokoláda, Kocábkovi a další.

Sobota 11.4.2015 
19.30 hodin HOP TROP 35 LET

Cena 
300,- Kč

Legendární folková skupina. Samostatný 
koncert po skončení Polabského kola Porty 
2015. Soubor, který je špičkou v žánru od 
svého vzniku až po dnešek. Výjimečné spo-
jení tří osobností. Jaroslav Samson Lenk, 
Ladislav Huberťák Kučera a Jaromír Šroub 
Vondra spolu píší a vystupují v nezměněném složení již 35 let. Celý 
soubor nikdy necítil potřebu změnit složení a za dobu svého trvání 
společně napsal zhruba sto třicet písní, z nichž se celá řada stala 
hity, které zlidověly. Amazonka, Tři Kříže, Vodácká holka a mno-
ho dalších písní a to jak starších tak nejnovějších, zazní na osla-
vě pětatřicetiletí souboru doprovázených videoprojekcí a vtipným 
slovem. Za zvukovým pultem bude sedět pan René Cais, který je 
rovněž se souborem jako dvorní zvukový mistr už pětatřicet let. Na 
koncertech bude představeno i zbrusu nové CD souboru, obsahující 
jak jeho největší hity, tak i úplné novinky.

Čtvrtek 16.4.2015 
8.30 a 10.00 hod. ČERVENÁ KARKULKA A BUDULÍNEK

Cena 
60,- Kč

Dopolední pohádka pro školy a školky.
Produkce: DS Hálek

Neděle 19.4.2015 
14.30 hodin FORBÍNA č. 5

Cena 
25,- Kč

Hálkovo městské divadlo Nymburk uvádí pořad Forbína č. 5.
Zdravý nemocný (Moliére) - Miky Mejstřík.
Dva pod mostem a zbytek na něm (DS Klicpera Sadská) - F. Černý, 
J. Jeník, režie Z. Piskáček.
Sonety (W. Shakespeare) - Pavel Douděra
Dále účinkují: Jaroslav Brendl, Věra Dittrichová, Roman Fischer, 
Ivana Illichmannová a Tomáš Fürbacher.
Představení uvádí Amálka Stehnová
Účinkují: M. Mejstřík, P. Douděra, DS Klicpera Sadská a další.

Výstava 130 let nymburského muzea
otevřeno je denně mimo pondělí, 9 – 17 hodin

Během dubna chystá Vlastivědné muzeum v Nymburce novou výstavu, 
kterou připomene, že je jedním z nejstarších ve Středočeském kraji. Stano-
vy „Spolku muzea královského města Nymburka“ schválilo místodržitelství 
v Praze 29. září 1885. Toto schválení považujeme za vznik nymburského mu-
zea. Mnoho let putovalo po různých obecních objektech (především školách), 
až v roce 1912 dostalo svou vlastní budovu. V čele nymburského muzejního 
spolku býval během první půlstoletí existence vždy starosta města, ale samot-

ný chod muzea ležel spíše na osobě jednatele. Mezi nimi vynikali především 
učitel Václav Jedlička a Ing. Dr. tech. h. c. Emil Zimmler. Po druhé světové válce 
upadal vliv muzea na kulturní život města i regionu. Na podzim 1948 muselo 
muzeum ze dne na den vyklidit stávající dům a odstěhovat se do provizorních 
prostor. V nevyhovujících podmínkách pracovalo muzeum až do roku 1975, 
kdy konečně dostalo vlastní důstojnou budovu, ve které sídlí a pečuje o sbír-
kové předměty dodnes. V roce 1989 do té doby městské muzeum přešlo pod 
správu Polabského muzea se sídlem v Poděbradech. Spojení s poděbradským 
muzeem se ukázalo jako velmi šťastné a napomohlo k výraznému vzestupu 
podílu muzea na kulturním životě města. Všechny peripetie nymburského 
muzea ukáže připravovaná výstava 130 let nymburského muzea, která bude 
otevřena na přelomu dubna a května.

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

Neděle 19.4.2015 
19.30 hodin

MANŽELSKÉ VRAŽDĚNÍ 
Produkce: Divadlo Na Jezerce

Cena 
350,- Kč

Komedie s mra-
zením v zádech 
o jednom man-
želském sou-
boji, ve kterém 
jde o život. Líza 
a Gilles hledají 
Ariadninu nit, 
která by je vy-
vedla z labyrintu 
malých i velkých 
m a n ž e l s k ý c h 
zločinů. „Důvod? 
Vždyť se přece 
kdysi brali z lásky!“
Režie: Jan Hřebejk. Hrají: Jaroslav Dušek a Nataša Burger

Středa 22.4.2015 
19.30 hodin VEČERY V KLUBU 

Cena 
120,- Kč

Talkshow Jardy Kříže a Davida Šitavance. Povídání s hosty a hu-
debním doprovodem.

Sobota 25.4.2015 
14.30 hodin MALÁ ČARODĚJNICE

Cena 
60,- Kč

Pohádka o malé čarodějnici, která se svým ukrá-
kaným kamarádem havranem prožívá spoustu 
čarodějných zážitků. O kouzla nebude nouze.
Divadelní úprava a režie: Petr Pištěk.
Hudba: Jiří Beneš
Hrají: M. Vítů, P. Pištěk, M. Soukupová, T. To-
manová, D. Štěpánková, K. Výborná, E. Stehlí-
ková, J. Čapková a další.

Úterý 28.4.2015 
19.30 hodin SCREAMERS

Cena 
260,- Kč

Nová travesti show skupiny Screamers.

KVĚTEN 2015:
MANŽELSKÝ POKER (hrají: Jiří Langmajer, Daniela Šinkorová 

a další.) - abonentní představení, 19.5.2015

MOLLY SWEENEY (hrají: Dana Batulková, Aleš Procházka a další.) 
- abonentní představení, 27.5.2015

ŽENA ZA PULTEM 2 (hrají: Jiří Lábus a Oldřich Kaiser) - 
21.5.2015 cena vstupenky 370,- Kč

VĚRA ŠPINAROVÁ & BAND ADAMA PAVLÍKA - 12.5.2015, cena 
vstupenky 390,- Kč

JAK FRANTIŠEK POMOHL MAJDĚ A PETROVI ZACHRÁNIT 
DIVADLO (dětské představení) - 24.5.2015

Prodej abonmá bude mimořádně zahájen v květnu. 

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

středa 1. dubna
Velikonoční jarmark

od 9 do 18 hodin na Náměstí Přemyslovců.

čtvrtek 9. dubna
Zahajovací koncert B. M. Černohorského,

Kálíkův Nymburk
od 17 hodin v sále Obecního domu.

pátek 10. dubna
III. Moravský večer s ochutnávkou vín

od 19 hodin v sále Obecního domu. K poslechu a tanci zahraje
Cimbálovka Grande Moravia Ladislava Pavluše.

Dále připravujeme:

sobota 2. května
Připomenutí 70. výročí
konce II. světové války

od 10 do 16 hodin na Náměstí Přemyslovců.

městské kulturní 
střediskoNYMBURK



17.pátek
18. sobota 
19:00

USA / muzikál / s titulky
ČAROVNÝ LES 
Klasické příběhy Popelky, Červené Karkulky, Jacka a fazolového 
stonku a Lociky v moderním zpracování pohádek bratří Grimmů, ve 
kterém se protínají příběhy několika z nich – s hvězdým obsazením: 
Johnnym Deppem, Meryl Streep či Emily Blunt.

125 min. 100,- Přístupný

21. úterý
19:00

USA / akční / s titulky
NOČNÍ BĚŽEC 
Gangster Liam Neeson už zažil lepší časy. Když se stane terčem jeho 
syn, musí se rozhodnout zdali dá přednost mafiánské, nebo své sku-
tečné rodině.

114 min. 100,- Do 12 let nevhodný

22. středa
23. čtvrtek
19:00

USA / drama / s titulky
POŘÁD JSEM TO JÁ 
Julianne Moore je profesorkou lingvistiky a začíná zapomínat slova. 
Když je jí diagnostikována Alzheimerova choroba, zjišťuje společně 
s Alecem Baldwinem, že jejich vzájemné vztahy projdou tou nejná-
ročnější zkouškou. 

99 min. 120,- Přístupný

24. pátek
25.sobota
19:00

VB / drama / s titulky
S TVÁŘÍ ANDĚLA 
Režisér Daniel Brühl dostane příležitost natočit film podle připra-
vované knihy americké novinářky Kate Beckinsale. Ta se zabývá 
kontroverzním soudním procesem studentky obviněné z vraždy své 
spolubydlící.

101 min. 110,- Do 12 let nevhodný

26. neděle
19:00

Švédsko / komedie / s titulky Art kino
HOLUB SEDĚL NA VĚTVI A ROZMÝŠLEL O ŽIVOTĚ 
Jako moderní Don Quijote a Sancho Panza, tak Sam a Jonathan, dva 
cestující prodejci s drobnými cetkami, nás vezmou na kaleidoskopic-
kou toulku lidskými touhami. 

100 min. 90,- Do 12 let nevhodný

28. úterý
19:00

Fr., Něm. / drama / s titulky Art Kino
DIPLOMACIE 
Spojenci vstupují do Paříže. Krátce před úsvitem se německý vojenský 
místodržitel Paříže Dietrich von Choltitz chystá vykonat příkaz vy-
hodit do povětří Paříž. Z jakého důvodu Dietrich von Choltitz odmítá 
splnit Führerův rozkaz? 

84 min. 90,- Do 15 let nevhodný

29. středa
30. čtvrtek
19:00

USA / horor / s titulky
NEUTEČEŠ 
Jay je pronásledována démony a její život se smrskne na nekonečný 
a všudypřítomný strach. Svých zjevení se může zbavit jedině tak, že je 
předá někomu dalšímu. Podaří se jí uniknout?

100 min. 110,- Do 15 let nepřístupný

1. středa
2. čtvrtek
19:00 

USA / akční sci-fi / s titulky
CHAPPIE 
Policejní robot Chappie je vůbec prvním robotem se schopností sa-
mostatného myšlení a cítění. Jeho existence se stává v očích mocných 
stále větší hrozbou.

121 min. 120,- Do 12 let nevhodný

3. pátek
19:00 

ČR / komedie / české znění
HODINOVÝ MANŽEL 
Na Vaše přání ještě jedna projekce. Komedie o svérázných nymbur-
ských přátelích, živících se jako hodinoví manželé.

100 min. 100,- Do 12 let nevhodný

4. sobota
5. neděle
17:00 

USA / animovaný / české znění
KONEČNĚ DOMA
Na naši krásnou modrou planetu dorazili Buvové, malí mimozemšťani 
a zažívají tu mnohá dobrodružství. 

92 min. 115,- Přístupný

7. úterý
8. středa
19:00 

Polsko / válečný / s titulky
MĚSTO 44
Rok 1944 v okupované Varšavě. Mladí Poláci vnímají své zapojení do pod-
zemního hnutí jako dobrodružství a příležitost zapůsobit na dívky, aniž by 
si uvědomovali, že blížící se léto bude nejtěžší zkouškou jejich života. 

127 min. 110,- Do 12 let nevhodný

9. čtvrtek
10. pátek
19:00 

ČR / drama / české znění
LOVCI A OBĚTI 
Mladí neví, co se svým životem a přežívají v duchu hesla „sex, drogy 
a rock´n ŕoll”. Tedy jen do chvíle, než to za ně rozhodne někdo jiný. 
V tu chvíli začíná běh o život.

104 min. 110,- Do 12 nepřístupný

11. sobota 
19:00

FESTIVAL PRO TIBET 
Festival za podporu Tibeťanů – národa, jimž jsou upírány základní 
práva. Hudba, film a divadlo pro dobrou věc: výtěžek věnujeme malým 
mnichům z kláštera Diskit v Himálajích na kvalitní stravu, vzdělávání 
a lékařskou péči.
podrobné info www.protibet.cz

12. neděle
19. neděle
17:00

VB / animovaný / české znění 
OVEČKA SHAUN VE FILMU
Život na farmě je nekonečná nuda a tak ovečka Shaun vymyslí způsob, 
jak zažít veliké dobrodružství! Dvě nedělní představení.

85 min. 100,- Přístupný

14. úterý
15. středa
19:00

VB / komedie / s titulky
DRUHÝ BÁJEČNÝ HOTEL MARIGOLD
Hotel Marigold leží v indickém Jaipuru a v předchozím filmu se stal 
útočištěm sedmi trochu noblesních a trochu potrhlých britských pen-
zistů a svědkem mnoha jejich peripetií.

122 min. 110,- Přístupný

16. čtvrtek VB / erotický / s titulky Art kino / Premiéra
19:00 PESTROBARVEC PETRKLÍČOVÝ 

Na chátrajícím šlechtickém sídle žije sběratelka motýlů Cynthia se 
svou milenkou Evelyn…. Cinefilní lahůdka se vyznačuje podmanivou 
erotickou atmosférou, výraznou hudební složkou a odkazy na sexplo-
atační filmy 60. a 70. let.

104 min. 110,- Do 15 let nepřístupný

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

DUBEN 2015

neděle 12. dubna od 11 hodin 
na Náměstí Přemyslovců

Požehnání
mariánského slouPu

Městské kulturní středisko
Hálkovo městské divadlo

Vlastivědné muzeum
Městská knihovna

Kino Sokol
Aktuální informace o akcích naleznete na

www.mesto-nymburk.cz v sekci kalendárium. 

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 2. dubna
Zelený čtvrtek

od 9 do 12 hodin v DDM Nymburk. S sebou vyfouknutá vajíčka. Veliko-
noční dekorace, zdobení voskem. Poplatek 50 Kč. 
Více na www.ddm-nymburk.cz. 

úterý 7. až pátek 10. dubna
Povelikonoční charitativní bazar

 vždy mezi 16. až 18. hodinou v prostorách Křesťanského společenství, 
Komenského 1254.

úterý 7. až sobota 11. dubna
Café pro Tibet

benefiční akce Festivalu pro Tibet v kavárně Strejda Burger a Vinném baru a kavárně 
Luna. Výtěžek z prodaných produktů jde na vzdělávání, kvalitní stravu a lékařskou 

péči malých mnichů v klášteře Diskit. Více na www.protibet.cz. 

středa 8. dubna
Slavnostní vyhlášení vítězů Ceny Petra Parléře
od 18 hodin zahájení výstavy v Obecním domě. Výstava originálních sou-
těžních návrhů a jejich veřejná prezentace s předáním cen soutěžním tý-
mům a zahájení veřejného hlasování. Spolu se soutěžními návrhy budou 

vystaveny 3 nejlepší práce dětí z nymburských základních škol z projektu Dětská vize 
pro Nymburk. Návštěvníci budou moci hlasovat a vítězné obrázky budou odměněny. 

čtvrtek 9. dubna
Bez mrknutí

od 18 hodin v kavárně Strejda Burger. Promítaní filmu v rámci Festivalu pro Tibet. 
Více na www.protibet.cz.

pátek 10. dubna
Karel na urologii (DS JeLiTa), Good Bye Tibet, Drapchi

od 19 hodin ve Vinném baru a kavárně Luna. 
Akce v rámci Festivalu pro Tibet. Více na www.protibet.cz.

neděle 12. dubna
Požehnání mariánského sloupu

od 11 hodin na Náměstí Přemyslovců požehnání obnovené 
památky biskupem Václavem Malým.

neděle 12. dubna
Běh Lipovou alejí

20. ročník tradičního běžeckého závodu pořádá SKP Nymburk o.s. Začátek v 8 hodin, 
start hlavního závodu v 11 hodin na atletickém stadionu na Tyršáku. 

Více na www.atletika-nymburk.4fan.cz. 

úterý 14. dubna
Hudba pražských Křižovníků a kroměřížského archivu
od 19 hodin v evangelickém kostele. Koncert barokní hudby 
v podání souboru Musica Florea.

sobota 18. dubna
Brány památek dokořán

celodenní program v rámci projektu Mezinárodní den památek a sídel. Od 10 hodin 
komentovaná procházka Nymburk ve středověku historickým centrem Nymburka s 
historikem PhDr. Pavlem Fojtíkem (sraz před radnicí). Od 10 do 16 hodin bude otevře-
na nymburská synagoga (Eliščina ulice) s odborným výkladem JUDr. Leoše Heřmánka.

sobota 18. dubna
Integrace je In

jednodenní víkendová aktivita. Kontaktní osoba: Kristýna Heralová, e-mail: 
heralova.cpv@seznam.cz, mob:721 459 330. Více na www.centrumprovsechny.cz.  
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neděle 19. dubna
Odemykání Mrliny a Labe

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

čtvrtek 23. dubna
Párty čarodějnická

od 15 do 17 hodin v Centru pro všechny ve vile Tortuga. Tematicky 
laděné odpoledne plné naučně-zábavných a výtvarných stanovišť. Více 
na www.centrumprovsechny.cz.  

sobota 25. dubna
Pivní festival malých českých pivovarů
od 10:30 do 18 hodin v restauraci U Gregorů. Vstup volný. 

sobota 25. dubna
Čarodějnice na kolech

od 10 do 12 hodin na Ostrově (u hotelu). Cyklistický závod pro děti pořádá TJ Sokol 
Drahelice. Kategorie děvčata - chlapci, odstrkovadla - kola, cyklistická helma povinná. 

Každý účastník dostane sladkost a nápoj. Více na http://drahelice.unas.cz. 

sobota 25. dubna
Artíkův den - Jaro v plném proudu

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.

neděle 26. dubna
Nymburský půlmaraton a Čtvrtka

od 10 hodin v Parku pod hradbami třetí ročník běžeckých závodů. Běh centrem města, 
labskou cyklostezkou, městským parkem a přes dva mosty o délce 21,1 km a 10 km. 

Více informací a registrace nawww.nymburskypulmaraton.cz 

středa 29. dubna
Kurz pletení z pedigu

 od 17:30 hodin v DDM Nymburk. Určené pro děti od 12 let a dospělé. 
Délka kurzu cca 3 hodiny. Na kurz je třeba se přihlásit – stačí SMS na 
tel.: 607 813 553 Martina Prášilová. Při přihlášení prosím upřesnit, co 
chcete plést. Za příplatek bude možné použít i barevný pedig. Cena bude 
stanovena dle druhu výrobku cca od 300 Kč. 

čtvrtek 30. dubna
Čarodějnice na Špičce

od 17 do 19:30 hodin zábavný program s Krejčíkem Honzou Na Přístavě (Špička). 
Slet čarodějnic a čarodějů, košťata a masky s sebou!
Od 19:30 pálení čarodějnic. Občerstvení zajištěno. 


