
VýstaVy
od pondělí 4. do pátku 29. května
Cestujeme za poznáním

výstava prací žáků Základní školy, Mateřské školy speciální 
a dětského domova v Nymburce.

Besedy, přednášky
středa 6. května 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.

Zdravý životní styl
středa 13. května v 15 hodin
Grafologie – věda o osobnosti
Další přednáška z cyklu Zdravý životní styl. Psychologie písma, 
písmoznalectví, grafologické znaky a jejich význam, informace z ana-
lýzy písma, životní energie, citovost, 
rozumovost, vůle, temperament, sociabilita, grafologické rozbory 

osobnosti, partnerské rozbory, volba studia a povolání. Přednáška Ing. Štěpánky Če-
chové z Institutu celostní grafologie v Praze. Jednotlivé vstupné 40 Kč. 

Dále se můžete těšit 10. června na přednášku Milana Gelnara „Astrologie – vztahy a lás-
ka“. 

17. HRABALOVO keRskO 
sobota 23. května v 9:30 hodin
Plavba do Kerska po Labi výletní lodí Blanice
Letos poprvé můžete do Kerska na slavnosti vyrazit také lodí. V Kersku 

u menhiru, kde se bude vystupovat, se pak můžete připojit k tradiční dopolední pro-
cházce po místech, která měl Bohumil Hrabal rád.

Plavební řád
přístaviště Nymburk 9,30 
Kostomlaty nad Labem (molo před komorou Hradištko) 10,15
Kersko 10,35

Odjezd z Kerska 17,00
Návrat do Nymburka  18,00
Cena jízdenky:  Nymburk – Kersko 100,- Kč, obousměrná 180,- Kč
 Kostomlaty – Kersko 30,- Kč, obousměrná 50,- Kč

v 10 hodin
Hrabalova cyklojízda
Pokud rádi jezdíte na kole a zdoláte cca 20 km, zapojte se. Startuje se 
u staré hvězdárny v Nymburce na Zálabí (Hrabalovo posezení u Tří ko-
ček). Každý účastník obdrží při startu očíslovanou „Hrabalovu putovní 
knížku“, do které bude během cesty sbírat razítka. Tři držitelé putov-

ních knížek se všemi razítky obdrží ceny. Ceny budou předány při odpoledním progra-
mu. S hlavním pelotonem odstartují v 10 hod. i zástupci organizátorů jako doprovod.

 Hálkovo městské divadlo městská kniHovna v 10 hodin
Tradiční dopolední procházka po místech, 
která měl Bohumil Hrabal rád
Průvodcem pochodu je Jiřina Homolová a Jan Řehounek. Start U Svato-
josefovského pramene v Kersku.

v 12 hodin
Program 
Na zahradě Lesního ateliéru Kersko je pro vás připraven bohatý 
program, během kterého můžete zhlédnout ukázku z divadelního 
představení v podání DS Hálek Nymburk na motivy textů Bohu-
mila Hrabala (Život bez smokingu) „Boganova maturita“. K posle-

chu zahraje hudební kapela Trampstejk a hudební vokální skupi-
na Přelet M.S. Programem provede Vít Špinka. Hosté: Jiří Lábus 
(herec z filmu Obsluhoval jsem anglického krále), Radko Pytlík 
(spisovatel), Jiří Menzel (režisér hrabalovských filmů), Zuzana 
Maléřová (spisovatelka), Petr Brukner, Jan Šuster, Hana Hanušo-
vá, Miloslav Doležal (herci a tvůrci filmu Slavnosti sněženek), B. 
H. Oliver Malina (režisér dokumentu) a další.

Autobus do Kerska a zpět zdarma
 Odjezdy  Odjezdy
Nymburk, Hlavní nádraží 9,00 Kersko, U Kubů 17,00
Nymburk, nám. Přemyslovců 9,05 Hradišťko, aut. zastávka 17,05
Zvěřínek, Temac 9,15 Sadská, Modrá Hvězda  17,10
Sadská, náměstí 9,25  Třebestovice, obec. úřad 17,20
Třebestovice, obec. úřad 9,35  Sadská, náměstí  17,30
Sadská, Modrá Hvězda 9,45  Zvěřínek, Temac  17,40
Hradišťko, aut. zastávka 9,50  Nymburk, nám. Přemyslovců 17,50
Kersko, U Pramene 10,00  Nymburk, Hlavní nádraží 18,00

kniHOVnA dětem
pondělí 4. května od 13 hodin
Dárek pro maminku
 Víte, že mají všechny maminky v neděli 10. května svátek? Máte už pro 
tu svou nějaký dárek? Pokud ne, přijďte v pondělí do dětského oddělení 
a vytvořte jí originální dárek. 

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 informovat 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.

KVĚTNOVÁ SOBOTA,
KDY MÁME PRO VÁS OTEVŘENO

 16. 5. 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. 

Sobota 2.5.2015 
18.00 hodin Krvavé finále. Jaro 1945 v českých zemích

Vstupné 
dobrovolné

Autogramiáda knihy Jiřího Padevěta, ředitele nakladatelství Academia 
a držitele ceny Slovník roku a Kniha roku Magnesia litera za rok 2014. 
Malé scéna.
19.00 hodin Válka v paměti. Komponovaný večer o tom, jaké otisky zane-
chala druhá světová válka ve vzpomínkách těch, kteří ji prožili. Rozhovor 
se známým historikem Robertem Kvačkem doplní úryvky z vybraných me-
moárů v podání herce Alfreda Strejčka. Hudební doprovod obstará violon-
cellista Miroslav Petráš. Pořad připravil a provází jím Zdeněk Hazdra.

Úterý 12.5.2015 
19.30 hodin

VĚRA ŠPINAROVÁ 
& BAND ADAMA PAVLÍKA

Cena 390,- Kč 
VYPRODÁNO

Koncert jedné z nejvýraznějších osobností českého popu a rocku, ro-
dačka z Pohořelic u Brna – Věra Špinarová & band Adama Pavlíka.
Středa 13.5.2015 

18.00 hodin SLAVNOSTNÍ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ

Vystoupení žáků Základní umělecké školy Nymburk. Koncert ZUŠ Nym-
burk.
Sobota 16.5.2015 

10.00 a 15.00 hod. SHOW TANEČNÍ ŠKOLY EASY DANCE Cena 100,- Kč

Taneční vystoupení školy Easy Dance.
Neděle 17.5.2015

10.00 a 15.00 hod. SHOW TANEČNÍ ŠKOLY EASY DANCE Cena 100,- Kč

Taneční vystoupení školy Easy Dance.
Úterý 19.5.2015 

19.30 hodin A MANŽELSKÝ POKER Cena 350,- Kč

Poker je naprosto geniální hrou především z toho důvodu, že díky své 
zdánlivé jednoduchosti, která přebíjí skrytou komplexnost, může oslo-
vovat nejširší spektrum klientů. Přestože je poker považován za karetní 
hru, jedná se spíše o střet... V životě nastávají situace, kdy dochází k „vy-
ložení karet na stůl“, takže „karty jsou rozdány“ a jednotlivá kola vysvět-
lování a slovních říček, které ve své hře popsal slavný autor, mistr fran-
couzské konverzační komedie Marc Camoletti (mimochodem autor jedné 
z našich nejúspěšnějších komedií A do pyžam) Vás dokonale pobaví.
Hrají: Jiří Langmajer, Daniela Šinkorová, Kateřina Pindejová, Adéla 
Gondíková/Andrea Kerestešová a další.
Čtvrtek 21.5.2015 
8.30 a 10.00 hod.

ROZUM A ŠTĚSTÍ 
Produkce: Divadlo Nymburk s.r.o.

Cena 60,- Kč

Dopolední pohádka pro školy a školky.
Hrají: děti z divadelní školy
Čtvrtek 21.5.2015 

19.30 hodin ŽENA ZA PULTEM 2: Pult osobnosti Cena 370,- Kč

Je volební víkend. Jiřina, prodavačka v malém 
koloniálu, věří, že to konečně dopadne a komu-
nisté vyhrají. Již dlouho se učí, jak se řeknou 
čínsky rohlíky a vlašák, protože chce stačit 
čínským obchodníkům, kteří přijdou, až se roz-
jede obchod s východem. Číňané nezklamou, 
ti nejsou jako Rusové. Tentokrát to všechno 
vyjde a její syn Kája udělá hereckou kariéru, bude novým Vladimírem 
Brabcem. Hanka, která nakupuje u Jiřiny makrobiotickou stravu, se jí 
vysmívá. Komunisti nikdy nevyhrají a Jiřina je bláhová. Ale není náhodou 
naivní spíš Hanka, když věří, že s ní její stokilový muž Pepa drží dietu…?
Jiří Lábus a Oldřich Kaiser ve čtyřech rolích v režii Davida Drábka v ko-
medii Petra Kolečka, která je tak šílená, že to možná jednou může být 
pravda!
Hrají: Jiří Lábus a Oldřich Kaiser

Neděle 24.5.2015 
15.00 hodin

JAK FRANTIŠEK POMOHL MAJDĚ 
A PETROVI ZACHRÁNIT DIVADLO

Cena
179,- – 159,- Kč

Zábavný hodinový pořad pro nejmenší diváky, s písničkami Hany Nava-
rové (divadlo Sklep) na texty Jana Vodňanského, Tomáše Hanáka a dal-
ších. Oba známí představitelé veselou, zábavnou a interaktivní formou 
provedou své diváky světem divadla a jeho nástrah, nebude chybět mír-
né napětí, zapojení dětí do hry i milý humor. Hlavní představitelé Majda 
Reifová a Petr Vacek, jsou známí z televizní a divadelní tvorby.
Ceny vstupenek: přízemí řada 1-7, lože za 179,-Kč, přízemí řada 8-14, za 
169,-Kč, celý balkon za 159,-Kč.
Pondělí 25.5.2015 

17.00 hodin AKADEMIE DIVADELNÍ ŠKOLY Cena 50,- Kč

Divadlo patří dětem. Divadelní škola Divadla Nymburk s.r.o.

Středa 27.5.2015 
19.30 hodin A MOLLY SWEENEY Cena 290,- Kč

Česká premiéra psychologického dramatu vy-
nikajícího irského dramatika o slepotě skuteč-
né i domnělé, a opravdových zázracích života. 
Jako dítě oslepla. Vytvořila si svůj vlastní 
svět a dala svému životu smysl. Její manžel 
osud své ženy sdílí. Miluje ji, ale není schopen 
uvěřit tomu, že život bez očí může být plno-
hodnotný. Roky zasvětil pátrání po nějakém 
zázračném léku, který by dal jeho ženě Molly 
zrak. Lék nachází v okamžiku, kdy už přestal doufat. I lékař, který je 
schopen „zázračnou“ operaci provést, už přestal věřit sám sobě a své 
dovednosti. Touha dát zrak ženě, kterou oba vnímají jako výjimečnou 
bytost , je spojí, zaktivizuje, přiměje všechny tři jít až na hranice svých 
možností a prozkoumat svoje vlastní meze.
Hrají: Dana Batulková, Vasil Fridrich, Aleš Procházka
Pátek 29.5.2015 

18.00 hodin TANEČNÍ KALEIDOSKOP

Vystoupení žáků tanečního oboru Základní umělecké školy B. M. Čer-
nohorského Nymburk.
Sobota 30.5.2015 

14.00 hodin AKADEMIE NAŠEHO DOMEČKU
Cena 50,- Kč, 

děti zdarma

Vystoupení dětí ze zájmových kroužků. Dům dětí a mládeže Nymburk. 
Prodej vstupenek pouze v den konání vystoupení.

PŘIPRAVUJEME:
Prodej abonmá od 19.5.2015 pouze na pokladně divadla! 

Do abonentní sezóny připravujeme: 
NÁVŠTĚVY U PANA GREENA (hrají: S. Zindulka a M. Hádek)
PŮLDRUHÉ HODINY ZPOŽDĚNÍ (hrají: D. Kolářová a M. Lasica)
ÚHLAVNÍ PŘÁTELÉ (hrají: T. Kostková, M. Vladyka, R. Holub a další)
LENI (hrají: V. Cibulková, D. Syslová a další.)
KAŽDÝ ROK VE STEJNOU DOBU (hrají: V. Freimanová a Z. Žák)
ZLOČIN V POSÁZAVSKÉM PACIFIKU (hrají: B. Klepl, J. Kretschme-

rová a další.)
Ostatní představení jsou v jednání. Sledujte naše webové stránky. 

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

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

od 10 do 16 hodin na Náměstí Přemyslovců. 

pátek 8. až sobota 9. května
Festival Mateřinka

20. ročník celostátního festivalu mateřských škol 
ve Sportovním centru v Nymburce. 

pondělí 11. května
Koncert Kühnova dětského sboru

 od 18 hodin v kostele sv. Jiljí. 

čtvrtek 14. května
Galakoncert Musica Dolce Vita

od 17 hodin v kapli sv. Jana Nepomuckého. 

pátek 15. května 
Koncert pěveckého sboru Hlahol 

a pěveckého tria pardubické konzervatoře
od 18:30 hodin v kapli sv. Jana Nepomuckého. 

čtvrtek 21. května
Koncert zpěváků z USA

od 17 hodin v kostele sv. Jiljí. 

sobota 23. května
Ve stínu vodárenské věže

od 12 do 22 hodin v Parku U Vodárenské věže folkový festival. 

čtvrtek 28. května
Malinový koktejl- Hašler a Ježek

od 17 hodin v kapli sv. Jana Nepomuckého.

neděle 31. května
Vernisáž k výstavě fotografií z Irska

od 18 hodin v kapli sv. Jana Nepomuckého. 

Na červen připravujeme

sobota 30. května až neděle 7. června
Radnice dětem

městské kulturní 
střediskoNYMBURK

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



16. sobota
17. neděle
19:00 

Austrálie / akční sci-fi / s titulky
ŠÍLENÝ MAX: ZBĚSILÁ CESTA 
Šílený Max, pronásledovaný svou pohnutou minulostí, je přesvědčen, 
že jediný způsob jak přežít, je vydat se na osamělou pouť. 

120 min. 110,- Do 12 let nevhodný

19.úterý
20. středa
19:00 

USA / komedie / s titulky
LADÍME 2 
Dívčí kapela je pozvána, aby zazpívala prezidentu Obamovi k naroze-
ninám. Jenže stačí drobná technická komplikace a zpěvačka, bezmoc-
ně visí na lanech před jeho zraky tak, jak ji Bůh stvořil. Pokračování 
hudební komedie.

113 min. 110,- Do 12 let nevhodný

21. čtvrtek
19:00 

USA / horor / s titulky
POLTERGEIST 
Nové zpracování klasického příběhu o rodině, jejíž klidný život se ob-
rátí naruby, když se v jejich domě začnou dít podivné věci a musí čelit 
nejhoršímu ve chvíli, kdy zmizí jejich dcera.

124 min. 110,- Do 15 let nepřístupný

22. pátek
23.sobota
17:00 

ČR / loutkový / české znění Dětský
MALÝ PÁN 
Malý Pán si žije ve svém domečku v Duté hoře. Jednou se mu zdá sen 
o tajemném domě, ve kterém najde, co mu schází. Protože sám nemá 
pocit, že by mu něco scházelo, rozhodne se přijít záhadě na kloub. 

83 min. 110,- Přístupný

24.neděle
19:00 

USA / Rusko / dokument / s titulky 
RUDÁ MAŠINA 
Fetisov, Kasatonov, Larionov, Krutov a Makarov naháněli strach 
Američanům, Kanaďanům a Čechoslovákům mistrovskou hrou. Do-
kument o jedné výjimečné éře světového hokeje.

85 min. 80,- Přístupný

26. úterý
19:00 

ČR / dokument / české znění Art kino
STÁLE SPOLU 
Vystudovaný kybernetik Petr a učitelka Simona mají devět dětí. Vzda-
li se moderní civilizace, aby mohli žít svobodně a v souladu s příro-
dou. Za jakou cenu je tato svoboda vykoupena a jaké hodnoty naopak 
získávají?

75 min. 80,- Přístupný

27. středa
19:00 

Německo / komedie / s titulky
DEN BLBEC 
Prožili jste někdy DEN BLBEC? Pokud ne, tak si to můžete nanečisto 
vyzkoušet ve stejnojmenné komedii. A pokud ano, pak uvidíte, že to, 
co označujete za svůj „den blbec“ je jen malá lapálie. 

110 min. 110,- Do 12 let nevhodný

28. čtvrtek
29. pátek
19:00 

USA / sci-fi / české znění
ZEMĚ ZÍTŘKA 
George Clooney se snaží odhalit tajemství záhadného místa, ukrýva-
jícího se kdesi v čase i prostoru. To, co musí podstoupit, aby se tam 
dostal, změní navždy celý svět - a také jeho samotného.

87 min. 130,- Přístupný

30. sobota
31.neděle
17:00 

Španělsko/ animovaný / české znění Dětský
HURÁ NA FOTBAL
Malý Amadeo je mistrem ve stolním fotbale. Porazí sice ve hře místní-
ho tyrana, ale musí bojovat o svojí vytouženou lásku.

106 min. 110,- Přístupný

1. pátek
19:00 

USA / akční / s titulky
RYCHLE A ZBĚSILE 7 
I auta můžou létat. Alespoň pro nesmrtelnou sérii Rychle a zběsile to 
platí. Akční jízda téměř celý film, zábavná, napínavá a naposledy se 
starou sestavou. 

140 min. 120,- Do 12 let nevhodný

2. sobota 
19:00 

Norsko / komedie / s titulky Art kino
1001 GRAMŮ 
Marie je jedním ze strážců prototypu norského národního kilogramu, 
předmětu tvořeného z 90% platinou a z 10% iridiem. V podobně křeh-
ké rovnováze se nachází i Mariin citový život…

93 min. 90,- Do 12 let nevhodný

3. neděle
17:00 

Irsko / animovaný / české znění Dětský
PÍSEŇ MOŘE 
Kouzelný příběh o poslední z tuleních víl, která jako jediná může za-
chránit pohádkové bytosti zakleté v kámen. Horký adept na Oscara 
v kategorii animovaných filmů!

93 min. 80,- Přístupný

5. úterý
6. středa
19:00 

USA / sci-fi / s titulky
EX MACHINA
Neobvyklý milostný trojúhelník: dva muži a jedna žena – robot. At-
mosférický sci-fi thriller z blízké budoucnosti, ukazující, jak to dopa-
dá, když si lidé hrají na Boha.

108 min. 110,- Do 15 let nepřístupný

8. pátek
19:00 

ČR / drama / české znění 
ADELHEID
Petr Čepek se vrací po skončení války do vybydleného pohraničí. Spo-
lečnost mu v osamělém domě dělá pouze dcera vězněného nacistické-
ho předáka….Mistrovský film Františka Vláčila na velkém plátně.

99 min. 80,- Do 12 let nevhodný

9. sobota
10. neděle
19:00 

USA / akční / s titulky 
AVENGERS: AGE OF ULTRON 
Pokračování největšího super-hrdinského filmu všech dob. Nová spo-
jenectví a nečekané zvraty jsou zárukou vzrušujícího a jedinečného 
akčního dobrodružství globálních rozměrů.

145 min. 130,- Do 12 let nevhodný

12. úterý
13. středa
19:00 

Francie / komedie / s titulky
DEJTE MI POKOJ
Francouzská komedie o tom, jak také může skončit snaha poslechnout 
si v klidu gramodesku z blešího trhu... V hlavní roli exceluje francouz-
ský komik Christian Clavier.

79 min. 110,- Přístupný

14. čtvrtek
19:00 

Dánsko / krimi / s titulky
ZABIJÁCI
Kdo stojí za 20 let starou sérií vražd? Stopy vedou ke studentům pres-
tižní internátní školy, ale odsouzen byl místní podivín. Severská de-
tektivka podle knižních bestsellerů Jussiho Adler-Olsena.

119 min. 80,- Do 12 let nevhodný

15. pátek
19:00 

USA / drama / s titulky Projekt 100
KLUB RVÁČŮ
Kritika konzumu, satira na ultrapravicové a anarchistické spolky zá-
roveň, či jen provokativní thriller o potřebě násilí? Kultovní snímek 
Davida Finchera v obnovené premiéře.

139 min. 80,- Do 15 let nepřístupný

program kina sokol ostatní akCe

www.mesto-nymburk.cz

KULTUR NÍ
M Ě S ÍČ N Í K

města Nymburka

KVěTEN 2015

sobota 23. května

17. Hrabalovo KersKo

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

pátek 1. května
Majáles 2015

od 13:30 hodin v Parku Pod Hradbami. Tradiční akce pořádaná studenty nymburského 
gymnázia. Tématem je 1. republika. Během odpoledne vystoupí kapely: Crossband, 

Roxor, Mixlevpixle, Razz, Define Me, Inosculation, Interpret Neznámý.

sobota 2. května
Postřižinský cyklootvírák

sraz tradičně v 9:30 hodin v Pivovaru Nymburk, hromadný start od 10:00 do 
12:00 hodin. Jedná se o 5. ročník cyklo-společenské vyjížďky. Možnost přespání ve 

vlastním stanu v areálu pivovaru – nutno se předem přihlásit na 
cyklootvirak@email.cz. Více na www.cyklootvirak.cz.

3. května
Nymburská pečeť

v Obecním domě. 15. ročník soutěže v latinskoamerických a standardních tancích.

5. května
Taneční odpoledne „Dobrá pohoda“
od 14:00 do 18:00 hodin v Dělnickém domě. K tanci 

i poslechu hraje skupina Bohemia.

6. května
Koncert komorní hudby ke Dni matek
od 18:00 hodin v kapli sv. Jana Nepomuckého, pořádá 

ZUŠ B. M. Černohorského Nymburk.

pátek 8. až neděle 10. května
Lodě na Labi

od 10 do 18 hodin u Šafaříkova mlýna. Pořádá Zlatý pruh Polabí o. p. s. 
a Czechtourism. Ukázky lodí, plavby výletní lodí Blanice, létající vodní muž, 
slalomové jízdy na motorových člunech. Hvězdicová jízda (Tour de Labe) na 
kolech do Nymburka pod hradby podél všech řek a potoků, které se vlévají do 
Labe. Plavba výletní lodí Blanice v pátek 8. května - trasa Nymburk - Kersko 

- Nymburk (11-13, 13:30-15:30, 16-18).

pondělí 18. a úterý 19. května
Láskyplná kontinuální péče

Mateřské centrum Svítání se opět připojuje ke Světovému týdnu respektu k porodu. 
Na programu je v pondělní dopoledne seminář Vlasty Trnky, odpoledne panelová 

diskuze - Láskyplná kontinuální péče z pohledu matky, duly, porodní asistentky a gy-
nekologa, dále seminář Marie Vnoučkové - Komunitní péče porodní asistentky. V úterý 

proběhne přednáška Dity Špačkové - Bachovy květové esence a aromaterapie jako 
podpora v těhotenství, při porodu a kojení a odpolední seminář Lucie Groverové Suché 

- Těhotenství, porod,...život ve svých rukou. Bližší informace na www.mcsvitani.cz, 
www.respektkporodu.cz. 

pátek 22. až neděle 24. května
Nymburská špička

Na Přístavě (Špička). V pátek od 16 do 19 hodin – zahájení (malba na 
velké plátno Boba Hochmana, který následně zahraje v doprovodu Vlas-
timila Boučka). Sobota od 9 do 17 hodin – dětský den (malířská soutěž, 
dětské divadlo, v 17:00 hodin vyhlášení nejlepších malířů/malířek). 
Neděle od 9:00 do 15:00 hodin akce pro fotografy.

sobota 23. května
Michal Prokop, Luboš Andršt & Jan Hrubý

od 20:30 hodin v kapli sv. Jana Nepomuckého. Předprodej 
vstupenek v Café Society, Kostelní 41 Nymburk.

čtvrtek 28. května
Párty Princeznovská

od 15 do 17 hodin v Centru pro všechny ve vile Tortuga. Miniden otevře-
ných dveří neboli Párty . Více na www.centrumprovsechny.cz. 
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pátek 29. května
Noc kostelů 2015

od 18 hodin tradiční každoroční otevření nymburských kostelů. Více na www.nocko-
stelu.cz. 

sobota 30. května
Postřižinský expres 

každoroční jízda parním vlakem, kterou pořádá nymburský pivovar.  
Více informací na www.postriziny.cz. 

neděle 31. května
Dětský den s Krejčíkem Honzou

od 10 do 17 hodin v Parku Pod Hradbami. Soutěžní stanoviště o ceny, nafukovací 
atrakce a mnohé další. Akce se koná za každého počasí. Více na www.krejcikhonza.cz. 

vlastivědné muzeum 
nymburk

Výstava 130 let nymburského muzea
výstava potrvá od pátku 24. dubna do neděle 27. září 2015, 

otevřeno je denně mimo pondělí, 9 – 17 hodin
Nová výstava vlastivědného muzea v Nymburce připomíná, že je jed-

ním z nejstarších ve Středočeském kraji. Stanovy „Spolku muzea královské-
ho města Nymburka“ schválilo místodržitelství v Praze 29. září 1885. Toto 
schválení považujeme 
za vznik nymburské-
ho muzea. 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 samotný chod mu-
zea 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 ko-
nečně dostalo vlastní důstojnou budovu, ve které sídlí a pečuje o sbírkové 
předměty dodnes. V roce 1989 do té doby městské muzeum přešlo pod správu 
Polabského muzea se sídlem v Poděbradech. Spojení s poděbradským muze-
em se ukázalo jako velmi šťastné a napomohlo k výraznému vzestupu podílu 
muzea na kulturním životě města. Všechny peripetie nymburského muzea 
ukazuje právě 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


