
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 telefonním čísle 325 512 723 či na 
e-mailové adrese dospele@knihovna-nbk.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.

LISTOPADOVÁ SOBOTA,
KDY MÁME PRO VÁS OTEVŘENO:

7. 11. OD 9 DO 11 HODIN 

Bližší informace o našich službách a konaných akcích najdete na inter-
netových 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. 

VýstaVa
od úterý 3. do soboty 28. listopadu

Jiří Čapek AKRYLY

neděle 29. listopadu od 16 hodin
Slavnostní zahájení výstavy Výtvarného sdružení Jana Dědiny

„Schůzky s múzou“ Vystoupí pěvecký sbor Hlahol. 

Přednášky
čtvrtek 26. listopadu od 17 hodin
Jan Dědina – český Pařížan v Nymburce
U příležitosti 145. výročí narození malíře Jana Dědiny bude 
o jeho životě hovořit Petr Pešek, předseda občanského sdružení 
Dědina z Tatobit u Turnova. Malíř Jan Dědina (1870 – 1955) – 
slavný a zapomenutý, to jsou jen dvě přídavná jména z mnoha, 
která se okolo jeho jména vyskytovala za jeho života a po něm. 

Kdo byl tenhle malíř jednou obdivovaný, podruhé zatracovaný, kterého nazý-
vali přítelem umělci jako byli Aleš, Mucha, Marold, Mařatka, Bourdelle, Rodin 
a mnozí další? Malíř, který byl jmenován členem pařížského Salonu s právem 
vystavovat 4 práce bez předkládání jury?  Vstupné 30 Kč.

Rok liteRatuRy 2016 
sobota 28. listopadu

Zahájení Roku literatury 2016
Program
13 hodin  Koncert Nymburského komorního orchestru 

pod vedením uměleckého a hudebního ředitele Arnolda Smrtky
13,30   Slavnostní zahájení, úvodní slovo ředitelky Městské knihovny 

v Nymburce Heleny Liptákové
13,40   Harlekýnovy miliony  

Literární pásmo o Bohumilu Hrabalovi 
 Jan Řehounek ve spolupráci s DS Hálek 
15 hodin  Ze života Klubu čtenářů Bohumila Hrabala 

Setkání členů KČBH o fungování a historii, společná diskuse
16 hodin Hudebně-literární pořad Jana Buriana
Hudební vystoupení písničkáře, fejetonisty, dokumentaristy, moderátora 

televizních pořadů a cestovatele Jana Buriana. Pořad písní 
a vyprávění, improvizovaný večírek, v jehož druhé půli autor 
odpovídá na dotazy z publika a vše se na jevišti odehrává bez 
scénáře, podle dotazů, podle atmosféry a podle nálady všech 
zúčastněných. Jan Burian od roku 1970 vystoupil na téměř čty-
řech tisících koncertů, většinou sólově za doprovodu klavíru, 

ale také v různých formacích (nejnověji skupina Křehcí muži).  Vstupné 40 Kč.

 Hálkovo městské divadlo městská kniHovna akademie celoživotního vzdělávání
Kapitoly z českých dějin
Nymburk a české království ve středověku
Městská knihovna v Nymburce ve spolupráci 
s místostarostou Nymburka PhDr. Pavlem Foj-
tíkem připravila pro širokou veřejnost vzdělá-

vací cyklus zaměřený na českou historii z pohledu našeho města. 
Každá z kapitol české historie stojí za povšimnutí. Proto jsme připravili již 
třetí cyklus přednášek, které se dotknou hned několika pozoruhodných mo-
mentů v dějinách města v kontextu našich dějin. Čtyři důležité okamžiky čes-
ké historie vám přiblíží čtyři renomování historikové.

Program:

čtvrtek 5. listopadu 17 hod.  Teritoriálně politický obraz České koruny 
v představách Karla IV. 

prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc.Ústav českých dějin FF UK 
čtvrtek 19. listopadu 17 hod.  Poutě a církevní slavnosti ve středověkých Čechách 
Mgr. Zdeněk Hrdina Archiv hl. města Prahy

Vstupné na jednotlivé přednášky 40 Kč

Podobenství pro život aneb Co učil Rabi Ješua
Pravidelná setkání s povídáním o biblických podo-
benstvích, která jsou i po dvou tisících letech stále 
aktuální. Po výkladu bude následovat společná dis-
kuse o morálních tématech společnosti. Setkání 

bude vedeno nymburskými duchovními. Každé druhé pondělí 
v měsíci v prvním patře knihovny.

pondělí 9. listopadu 17 hod. Podobenství „ O milosrdném Samařanovi“  
Výklad Jaroslav Krajl, Římskokatolická církev Nymburk. Vstupné dobrovolné.
Dále se můžete těšit 7. prosince Podobenství „O boháči a stodolách“ s výkla-
dem Jana Kohouta z Církve československé husitské.

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL
středa 11. listopadu 15 hod.
Arteterapie
Další přednáška z cyklu Zdravý životní styl tentokrát s Ing. Ště-
pánkou Čechovou z Institutu celostní grafologie. Pozitivní síla 

umění je základem pro arteterapeutickou metodu. Uměleckou činnost přitom 
používáme v celé její škále od výtvarných technik po tvůrčí psaní. Metoda 
pomáhá účastníkům procházet cestou sebepoznání, uvolnění, radosti z roz-
manitosti a vlastních schopností. Vstupné 40 Kč.
Dále se můžete těšit 2. prosince na „Trénování paměti“ s  lektorkou Mgr. Ilo-
nou Drahotovou.

knihovna dětem
středa 25. listopadu 9 hod. a 10,15 hod.
Michaela Burdová
Autorské čtení a setkání se spisovatelkou pro děti a mládež. 
Michaela Burdová je vyhledávanou autorkou fantasy knih pro 
děti a mládež. První knihu publikovala už ve svých 19 letech 

a od té doby prodala přes 35 000 výtisků. Napsala 11 knih, zís-
kala 3. místo v anketě SUK 2009 za nejoblíbenější dětskou knihu, 
byla nominovaná mezi 20 nejoblíbenějšími knihami a autory na 
Zlatou knihu, Její knihy vycházejí i v zahraničí. Vstupné 20 Kč.

ostatní služby
Donáška knih do domu
Knihovna nabízí svým zdravotně handicapovaným čtenářům a seniorům 
knižní donáškovou službu. Knihy budou po předchozí domluvě doručeny 

Středa 4.11.2015 
19.30 hodin CAVEMAN Cena 350,- Kč

Máte chuť se rozesmát až k slzám? Přijďte se podívat na slavnou one man 
show o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou, o rozdílech mezi námi, o lás-
ce, partnerství a vtipně utajených kvalitách obou pohlaví.
Hraje: J. Slach / J. Holík

Sobota 7.11.2015 
14.30 hodin

BUDULÍNEK, ČERVENÁ KARKULKA 
Produkce: DS Hálek

Cena 60,- Kč

Dvě mini muzikálové pohádky s písničkami Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uh-
líře.
Hrají: V. Špinka, J. Štychová, J.Vetešník a další

Neděle 8.11.2015 
19.30 hodin A PŮLDRUHÉ HODINY ZPOŽDĚNÍ 

Produkce: Studio DVA
Cena 390,- Kč

Po třiceti letech manželství je nejvyšší čas mnoho věcí zásadně změnit. Man-
želé Sansieuovi se jednoho dne během devadesáti minut pokusí o sexuální re-
nesanci, revoltu proti zavedeným manželským stereotypům a vymetení nudy 
ze svého života. Podaří se jim to? „Na světě je to zařízené tak, že ženy rodí 
děti a muži se starají o potravu. Je to sice nefér, ale já u toho nebyl, když se to 
organizovalo,“ říká čerstvý penzista Pierre své ženě Laurence, která mrmlá, 
že celý život strávila jako hospodyňka ve zlaté kleci, místo aby utvářela svět 
z křesla ministryně zahraničí. Je jí šumafuk, že už dávno měli být na večeři 
u přátel, jí je na umření a potřebuje si o tom promluvit. Hrdinčina trudno-
myslnost odstartuje vtipné, hořké a pravdivé povídání o utrpení monogamie, 
životních nespravedlnostech a o šrámech, jež na člověku zanechá spokojený 
manželský život.
Hrají: D. Kolářová a M. Lasica

Čtvrtek 12.11.2015 
8.30 a 10.00 hod.

PERNÍKOVÁ CHALOUPKA 
Produkce: Divadlo Nymburk s.r.o.

Cena 60,- Kč

Dopolední představení pro školy a školky. 
Hrají: J. Šturma, M. Mejstřík a další. 

Čtvrtek 12.11.2015 
19.30 hodin SCREAMERS & TECHTLE MECHTLE Cena 260,- Kč

NOVÝ POŘAD ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU. Travesti skupiny SCREAMERS a techtle 
mechtle, vyráží na podzimní turné s novým pořadem „Účastníci zájezdu“.

Pátek 13.11.2015 
18.00 hodin

KONCERT K 30. VÝROČÍ ZALOŽENÍ 
FOLKLORNÍHO SOUBORU ŠÁTEČEK

VSTUPNÉ
DOBROVOLNÉ

Sobota 21.11.2015 
14.30 hodin

PERNÍKOVÁ CHALOUPKA 
Produkce: Divadlo Nymburk s.r.o.

Cena 60,- Kč

Známá česká pohádka o Jeníčkovi a Mařence. Jeníček a Mařenka vyrůstají 
v chudé rodině. Maminka jednoho dne děti pošle do lesa na jahody. Děti se 
ztratí a již za tmy se dostanou před chaloupku zlé čarodějnice…
Hrají: J. Šturma, M. Mejstřík a další.

Sobota 21.11.2015 
19.30 hodin

PROKLETÍ PAPOUŠKA 
DS JeLiTa

Cena 120,- Kč

Marie Odehnálková je mladá a velmi nadaná zpěvačka. Zrovna slaví derniéru 
úspěšného muzikálu West Side story, ve kterém ztvárnila hlavní roli. Režisér 
ji během večírku nabídne nové angažmá – v neznámé opeře poněkud záhadné-
ho názvu Prokletí papouška. Marie s přijetím nabídky váhá, neboť má strach 
z reakce svého podivínského a nejspíš velmi vlivného přítele. Režisér jí radí 
opustit ho. A to je vše. To je poslední vzpomínka, kterou si na Marii uchová 
její kamarádka a kolegyně Anna Vopršálková….ale co se stalo? Kam zmizela? 

A kdo za to může? Nevíme. A potom – má vůbec smysl po tom pátrat…? Scé-
nář a režie: Michal Douša
Hrají: I.Zenková, D.Sabáková, M.Rakušan, M. Hantom a další

Úterý 24.11.2015 
18.00 hodin

PŘEDÁNÍ CENY FRANTIŠKA HRUBÍNA ZA NEJ-
LEPŠÍ KNIHU ROKU STŘEDOČESKÉHO AUTORA

Je to zároveň Cena hejtmana Středočeského kraje a Cena Klubu pražských 
spisovatelů. Cenu bude předávat hejtman, Ing. Miloš Petera. Nymburk je první 
město, kde se bude cena předávat. Autora vybere odborná porota, složená 
z literárních historiků, spisovatelů a publicistů, včetně vybraného zástupce 
pořádajícího města. Cena nemá úzce vymezené kategorie. Pořadem provází 
Lubomír Brožek, básník, publicista, předseda Klubu pražských spisovatelů.

Čtvrtek 26.11.2015 
19.30 hodin JAZZ V DIVADLE Cena 120,- Kč

Nový klubový pořad na malé scéně Hálkova městského divadla. Trio Karla 
Růžičky

Pátek 27.11.2015 
19.30 hodin A ÚČA MUSÍ PRYČ! Cena 350,- Kč

Pedagogická hořceostrá komedie, odehrávající se v 5. třídě základní školy, 
kde se sešlo pět rodičů dětí a očekávají jejich třídní učitelku. Emoce vřou, 
v prvním pololetí se známky dětí rapidně zhoršily,atmosféra ve třídě je špat-
ná, navíc čekají děti přestupové zkoušky na osmiletá gymnázia. Kdo za znám-
ky nese zodpovědnost? Samozřejmě učitelka! Ta však nedává svoji kůži za-
darmo - nastaví rodičům zrcadlo...
Hrají: P.Špalková, L.Rybová, K. Winterová, I.Chmela J. Janěková ml., D. Pra-
chař

VÝSTAVA: Cesta za hranici vesmíru
Autor: Tomáš Sejkora

Obrazy jsou namalované technikou olejomalby. Kulminují mezi surrealismem 
a symbolismem. Jsou inspirované environmentálními, vědeckými a sociální-
mi problémy současnosti. Výstava obsahuje díla z let 2010-2015.

DÁLE PŘIPRAVUJEME:

Vánoční koncert Jakuba Smolíka - 3.12.2015

Pohádka s mikulášskou nadílkou - 5.12.2015

Spirituál kvintet - 19.1.2016

Shirley Valentine - 8.2.2016

Vše o mužích - 16.2.2016

Zdeněk Izer: Furtluftdurch tour - 15.3.2016

CENY PŘEDPLATNÉHO:

PŮLROČNÍ ABONMÁ 
(leden – květen 2016) 

1.350,- Kč

Od 9.11. do 18.12. bude na pokladně divadla probíhat prodej půlroč-
ního abonmá! Stávajícím půlročním abonentům rezervujeme jejich 
místa do 9.12.2015.
LENI - Hrají: Vilma Cibulková, Dana Syslová a další.

ZLOČIN V POSÁZAVSKÉM PACIFIKU - Hrají: Bohumil Klepl / Ota Jirák, Ja-
roslava Kretschmerová / Anna Polívková a další.

KAŽDÉMU JEHO PSYCHOTERAPEUTA

ÚHLAVNÍ PŘÁTELÉ - Hrají: Tereza Kostková, Miroslav Vladyka, Nela Boudo-
vá a Radek Holub.

Více informací na www.divadlonymburk.cz.

Kontakt:  Hálkovo městské divadlo, Tyršova 5, Tel. 325 512 253, 325 511 210
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úterý 3. listopadu 
Manželský čtyřúhelník 
od 19 hodin v sále Obecního domu. Premiéra hry, 
kterou napsal a režíroval Jakub Zindulka. Hrají Dana 
Homolová, Michaela Badinková, Daniel Rous, Martin 
Kraus.  Vstupné 190 Kč.

pátek 27. listopadu
Rozsvícení vánočního stromečku 

od 17 hodin na Náměstí Přemyslovců. Během večera zazpívají 
žáci ZUŠ B. M. Černohorského. Opět se můžete těšit na stánko-
vý prodej. 

Na prosinec chystáme
pátek 4. prosince Vánoční trhy
středa 16. prosince  Vánoční koncert Inflagranti - od 19 hodin v Obecním 

domě. Vstupenky jsou již v prodeji. Vstupné je 190 Kč.

Dále se můžete těšit na vystoupení Nymburského komorního orchestru 
a Trojanova tria.

městské kulturní 
střediskoNYMBURK



neděle 1. Listopadu
Koncert Karla Gotta

od 19 hodin ve Sportovním centru Nymburk.
Předprodej lístků pouze v síti ticketstream

(CA Tereza, Nerudova 697).

čtvrtek 5. listopadu
Párty Halloweenská

od 15 do 17 hodin. Pořádá Centrum pro všechny, o. s. v MSS Tortuga.
Tematické zábavné odpoledne plné her a výtvarných stanovišť,
vstupné 80 Kč (pro členy Centra), ostatní 100 Kč.

úterý 10. listopadu
Posviťme si na Nymburk

od 17:30 hodin, sraz na hřišti u hasičárny. Pojďte rozzářit naše 
město a hledat svatojánské broučky. K tomu je třeba co nejvíce 
lucerniček, lampiónků a ostatních světýlek. Lampiónový průvod 
pořádá TJ Sokol Nymburk. Více na http://sokolnymburk.unas.cz

neděle 15. listopadu
VEM-BER

od 14 do 19 hodin v Obecním domě. Každý z Vás si může otevřít svůj 
stánek a prodávat oblečení, které Vám doma leží ladem. K dispozici 
budou stoly, židle a pro první rezervace i stojany. Nechcete-li 
prodávat, přijďte jen nakupovat. Letos na podporu tréninkové 
kavárny Strejda Burger v Nymburce (FOKUS Mladá Boleslav). 
Rezervace prodejních míst provádějte na vembernbk@gmail.com 
nebo na telefonním čísle 721381810.

neděle 22. listopadu
Svatební den

od 11 do 16 hodin v Hotelu Ostrov. Ukázka svatebních tabulí, svatební inspirace a 
dekorace, prohlídka hotelových prostor, prezentace firem poskytujících svatebních 

služby. Vstup zdarma.

sobota 28. listopadu
Den otevřených dveří

od 9.30 do 15 hodin v Dětském domově Nymburk (Resslova 612).
Přijďte se podívat, jak to u nás vypadá.

neděle 29. listopadu
Nymburské deskohraní 

od 10 do 18 hodin ve velkém sále Obecního domu. Nejnovější i starší stolní hry si 
s námi můžete nejen zahrát a vyzkoušet, ale také na místě 

za zvýhodněné ceny rovnou zakoupit.

19. čt
20:00

Záznam koncertu
ERIC CLAPTON: LIVE AT THE ROYAL ALBERT HALL 2015
Noc s touto žijící ikonou elektrické kytary. Koncertem z letošního 
21. května oslavil Mr.Slowhand svou sedmdesátku a 50 let na špici 
hudebního průmyslu.

125 min. 200,-

20. pá
19:00

Island / drama / s titulky Art kino
BERANI
Na odlehlé farmě spolu žijí dva bratři. Kvůli dávné křivdě spolu 40 
let nepromluvili ani slovo. Jediné, co je dokáže spojit, je láska k jejich 
ovcím. Typická islandská černá komedie nadchne každého fanouška 
severských filmů.

90 min. 80,- Do 12 let nepřístupný

21. so
22.ne
17:00

ČR / rodinný / české znění
ALDABRA: BYL JEDNOU JEDEN OSTROV 
Působivý rodinný snímek Steva Lichtaga nabízí unikátní osudové pří-
běhy podivuhodných živočichů, kteří obývají atol Aldabra. Film není 
přírodopisným dokumentem, je vzrušujícím a napínavým příběhem ze 
světa přírody s komentářem Oldřicha Kaisera.

73 min. 110,- Přístupný

24. út
25. st
19:00

USA / romantický / s titulky
U MOŘE
Do francouzského přímořského letoviska přijíždí americký manželský 
pár - spisovatel Brad Pitt a jeho žena Angelina Jolie. Jejich manželství 
se během let proměnilo v poněkud toxický vztah, kdy jsou raději sami 
než s tím druhým. Partnerské dusno rozčeří až příjezd mladých novo-
manželů (Mélanie Laurent a Melvil Poupaud). Brzy se ukáže, že oba 
mladí lidé se mohou stát katalyzátorem, který vztah Brada a Angeliny 
buď definitivně zničí, nebo ho pomůže vyléčit.

122 min. 110,- Přístupný

26.čt
27. pá
19:00

USA / sci-fi, dobrodružný / s titulky 
HUNGER GAMES: SÍLA VZDORU 2. čáST
Finální část kultovní série Hunger Games. Katniss Everdeenová musí 
čelit o mnoho silnějšímu soupeři, než proti kterým stála doposud 
v Aréně, aby vrátila obyvatelům Panemu svobodu jednou provždy.

120 min. 120,- Přístupný

28. so
18:00

Filmový festival
SNOW FILM FEST
Již tradiční a oblíbená přehlídka outdoorových filmů s tematikou zim-
ních sportů.

Veškeré info na www.meks-nbk.cz

29. ne
19:00

VB / komedie / s titulky
MONTY PYTHON A SVATÝ GRáL
Obnovená premiéra dnes již kultovního snímku proslulé humoristické 
skupiny. Velmi neotřelé zpracování příběhu krále Artuše putujícího 
napříč Británií, aby kolem sebe nashromáždil nejlepší rytíře a Bůh mu 
zjevil, kde najít Svatý Grál.

91 min 100,- Do 12 let nevhodný

1. ne
19:00

ČR / komedie / české znění
CELEBRITY S.R.O.
Komedie Miloslava Šmídmajera pojednávající o tom, co se děje v zá-
kulisí natáčení jednoho nekonečného TV seriálu. V hlavní roli se před-
staví Jiří Mádl.

103 min. 120,- Přístupný

3. út
4. st
19:00

USA / thriller / s titulky 
SICARIO: NáJEMNÝ VRAH
Agentku FBI Emily Blunt pověří důstojník operační skupiny Josh Bro-
lin, aby v oblasti mezi USA a Mexikem, kde neplatí žádné zákony, 
podpořila eskalující válku proti drogám

121 min. 110,- Do 12 let nevhodný

5. čt
6. pá
7. so
19:00

VB / krimi, akční / s titulky Premiéra
SPECTRE
Daniel Craig alias James Bond obdrží odkaz z minulosti, který ho při-
vede na stopu zločinecké organizace. Postupně rozplétá pavučinu lží, 
aby nakonec odhalil děsivou pravdu o SPECTRE.

150 min. 120,- Do 15 let nepřístupný

8. ne
19:00

ČR / dokument / české znění Art kino
AMERIKA
Sonda do současného českého trampingu. Bára a Honza se vydávají 
na vandr do imaginární Ameriky, s každým dalším zážitkem se jejich 
cesta proměňuje v univerzální příběh přátelství, hudby a snů o svo-
bodě.

70 min. 80,- Přístupný

10. út
11. st
19:00

USA / komedie / s titulky
DOKONALÝ ŠÉF
Dokonalý šéf je výjimečně vtipný a emotivní příběh o lásce k vaření 
a jídlu, o lásce mezi dvěma lidmi a o síle druhé šance.

90 min. 110,- Do 12 let nepřístupný

12. čt
13. pá
19:00

USA / drama / s titulky 
STEVE JOBS
Nemusíte rozeznat Apple od Microsoftu, aby vás příběh téhle mimo-
řádné osobnosti světového byznysu pohltil. 

122 min. 120,- Do 15 let nepřístupný

14. so
15. ne
17:00

USA / animovaný / české znění Dětský
SNOOPY A CHARLIE BROWN. PEANUTS VE FILMU
Kdo z vás nezná Snoopyho, toho nejlepšího psího kamaráda na světě? 
A především jediného pejska, který dokáže ze svého, tak trochu hod-
ně mimózního páníčka, Charlieho Browna, udělat největšího hrdinu. 
A že to není zrovna snadné.

88 min. 120,- Přístupný

17. út
18. st
19:00

USA, Itálie /drama / s titulky
OTCOVÉ A DCERY
Russell Crowe se musí po tragické smrti své manželky sám postarat 
o jejich pětiletou dcerku Katie. Po smrti ženy svádí boj nejen sám se 
sebou, ale i s výchovou Katie.

116 min. 120,- Do 12 let nevhodný

program kina sokol ostatní akCe

www.mesto-nymburk.cz

KULTUR NÍ
M Ě S ÍČ N Í K

města Nymburka

LISTOPAD 2015

pátek 27. listopadu od 17 hodin 
na Náměstí Přemyslovců

Rozsvícení vánočního 
stRomečku

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

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

SPORT V NYMBURCE
výstava potrvá do 27. 3. 2016, otevřeno je denně mimo pondělí, 9 – 17 hodin

Ve čtvrtek 26. listopadu v 17 hodin slavnostně otevíráme výstavu ma-
pující sporty, které se zapsaly do povědomí široké veřejnosti svými úspěchy. 
Nezpochybnitelné místo mezi nimi má basketbal a rychlostní kanoistika. 

Díky vstřícnosti vedení Sportovního centra Vám chceme představit jeho 
zajímavou historii, postupné budování sportovišť a osobnosti, kterým cent-
rum přirostlo k srdci.

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

vlastivědné muzeum 
nymburk


