
V roce 1958 končí existence Tyršova ústavu, nahrazuje ho Tělovýchovná 
škola nově vzniklého Československého svazu tělesné výchovy (ČSTV), kte-
rou v letech 1965 až 1995 vedl Otakar Blažek. 

V 60. a 70. letech nastala druhá vlna výstavby, areál se rozšiřuje směrem 
k bývalým sportovištím na Remanenci, staví se hala na míčové hry a je vybu-
dována krytá tartanová dráha.

V roce 1968 je založeno vlastní zdravotní centrum, ze kterého vzniká 
v 80. letech Ústav sportovní medicíny jako detašované pracoviště pražského 
stejnojmenného zařízení fungující zde do roku 1995.

Novým vlastníkem školy se roku 1975 stává Ústřední výbor Českosloven-
ského svazu tělesné výchovy a přejmenovává ji na Sportovní centrum Nym-
burk. To zahájilo třetí etapu výstavby v letech 1975 - 1991 - byla postavena 
nová ubytovna hotelového typu, hala pro basketbal, hala pro tenis, vzpírárna 
pro vzpěrače, metodické centrum, kotelna, kuchyň s jídelnou pro 200 osob, 
vstupní hala, velké společenské centrum a krytý bazén s dvěma saunami a re-
generačním zařízením.

Dnem 1. 1. 1993 Sportovní centrum Nymburk přechází do gesce Českého 
svazu tělesné výchovy, od roku 2013 České unie sportu.

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

 hálkovo městskÉ DivaDlo

Úterý 1.3.2016 
19.30 hodin A DO LO�NICE VSTUPUJTE JEDNOTLIVĚ

Produkce: DS Háta
Cena

350,- Kč

I prostorná exkluzivní lo�nice s velikou kruhovou postelí mů�e být 
náhle těsná… Přesně takové „převýšení poptávky nad kapacitou“ 
nastane v bláznivé komedii známých anglických dramatiků.
Hrají: L. Vaculík, F. Tomsa a další. 

Sobota 5.3.2016 
14.30 hodin

JAK SE STAL RUMCAJS LOUPE�NÍKEM
Produkce: Divadlo Nymburk s.r.o. 

Cena
60,- Kč

Příběh o tom, jak se ze ševce Rumcajse stal loupe�ník. 
Re�ie: Jaroslav Kří�
Hudba: Jiří Beneš a Antonín Hlavička. Úprava textu: Jiří Bohata
Hrají: J. Šturma, M. Mejstřík, K. Šonská, M. Havelka, J. Vetešník, A. 
Stehnová, J. Veselý a J. Jeník 

Úterý 15.3.2016 
19.30 hodin ZDENĚK IZER: Furtluftdurch tour

Cena
250,- Kč

Pořad, ve kterém se diváci budou moci setkat s jedinečným a neza-
měnitelným humorem Z. Izera. Jako v�dy přijdou na řadu oblíbené 
zábavné scénky, parodie nejrůznějších televizních pořadů a imitová-
ní celé řady populárních českých i zahraničních zpěváků a zpěvaček. 
Vystoupení je opět obohacené nejrůznějšími zábavnými kostýmy 
a převleky. Partnerkou Z.Izera v novém programu bude opět zpě-
vačka a fi nalistka první řady Superstar Šárka Vaňková.
Účinkují: Z. Izer a Š. Vaňková

Čtvrtek 17.3.2016 
8.30 a 10.00 hod.

JAK SE STAL RUMCAJS LOUPE�NÍKEM
Produkce: Divadlo Nymburk s.r.o.

Cena
60,- Kč

Dopolední pohádka pro školy a školky. 

Čtvrtek 19.3.2016 
14.30 hod.

JAK SE STAL RUMCAJS LOUPE�NÍKEM
Produkce: Divadlo Nymburk s.r.o.

Cena
60,- Kč

Příběh o tom, jak se ze ševce Rumcajse stal loupe�ník. 
Re�ie: Jaroslav Kří�. Hudba: Jiří Beneš a Antonín Hlavička. Úprava 
textu: Jiří Bohata
Hrají: J. Šturma, M. Mejstřík, K. Šonská, M. Havelka, J. Vetešník,A. 
Stehnová, J. Veselý a J. Jeník

Úterý 22.3.2016 
19.30 hodin

SLUNCE, SENO, JAHODY A PÁR FACEK
Produkce: DS Hálek

Cena
110,- Kč

Divadelní zpracování známé fi lmové předlohy Zdeňka 
Trošky. Re�ie: Vít Špinka
Hrají: Eva Stezková, Petr Kurtiš, Václav Štych, 
Jana Štychová a další.
 
Středa 23.3.2016 

17.00 hodin MĚSTSKÉ KOLO CENY “Ď” 

Slavnostní předání. Organizuje Rotary Klub Jičín - Nymburk ve spo-
lupráci s Městem Nymburk. Ocenění lidí, kteří nezištně pomáhají 
druhým, nebo se zaslou�ili o zkvalitnění �ivota lidí kolem sebe a to 
v nejrůznějších oblastech. Cenou je skleněná soška.
Moderuje: Jakub Charvát

Úterý 29.3.2016 
19.00 hodin

VYHLÁŠENÍ ANKETY
NYMBURSKÝ OTÍK 2015

Vstupné
dobrovolné

Vyhlášení ankety Nymburského deníku Nymburský Otík 2015 se 
uskuteční od 19 hodin ve foyer Hálkova městského divadla. Hudeb-
níci a muzikanti se mohou těšit nejen na ocenění těch nejlepších, ale 
také na zajímavý hudební program. 

DUBEN 2016
1.4.2016  SLUNCE, SENO, JAHODY A PÁR FACEK 
7.4.2016   �ENA ZA PULTEM 2: Pult osobnosti (hrají Oldřich 

Kaiser a Jiří Lábus)
9.4.2016  POLABSKÉ OBLASTNÍ KOLO PORTY 

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

SPORT V NYMBURCE
výstava potrvá do 27. 3. 2016, otevřeno je denně

mimo pondělí, 9 – 17 hodin
V končící výstavě představujeme mimo basketbal a kanoistiku i další fe-

nomén nymburského sportování – Sportovní centrum.
Už po první 

světové válce 
se Remanence 
stala středem 
tělovýchovné-
ho života mla-
dé republiky 
– v roce 1922 
byla postavena 
sokolská let-
ní tělocvična 
a vzorové cvi-
čiště pro 800-
1000 cvičenců 
s hrazdami, 
k l a d i n a m i , 
šplhadly a žeb-
říky. Součástí 
cvičiště byl 
i hudební pa-
vilon, vor pro 
vodní tělocvik, 
věž pro skoky 
do vody, písko-
viště pro lázně 
a v zimě klu-
ziště. 

Po druhé světové válce navázalo na předchozí tradici Sportovní středisko 
Jana Švermy, postavené v letech 1950-1953, od roku 1953 Tyršův ústav pro 
tělesnou výchovu a sport. V čele těchto institucí stáli nymburský profesor 
Vladimír Pokorný a profesor Josef Andrle. 

vlastivěDnÉ mUZEUm 
nYmBUrk

PREMIÉRA

úterý 1. března
Čas na čaj

od 14 do 17 hodin v malém sále Obecního domu. Městské 
kulturní středisko Vás zve na taneční odpoledne, kde k tanci 
a poslechu zahraje kapela Flexi band. Budeme se na Vás těšit 
každé další první úterý v měsíci. Vstupné 30Kč. 

středa 16. března
Slzy smíchu Stanislava Zindulky

od 19 hodin ve velkém sále Obecního domu. Vstupné 120 Kč. 
Poutavé a veselé vyprávění o životě Stanislava Zindulky.

středa 23. března
LiStOVáNí - Kafe a cigárko

od 20 hodin ve velkém sále Obecního domu. Vstupné 100 Kč. Akční scénické 
čtení knihy Kafe a Cigárko. Pořádá Městská knihovna ve 
spolupráci s Městským kulturním střediskem Nymburk. 
Účinkují: Barbora Jánová a Gustav Hašek. Dále bude na 

místě v prodeji kniha podepsaná Marií Doležalovou (z ceny 
320 Kč jde 20 Kč na Nadační fond Pomozte dětem).

středa 23. března
Velikonoční jarmark

od 9 do 17 hodin NOVĚ NA REJDIŠTI. 

Dále připravujeme:
pátek 1. dubna – 40 dní pěšky do Jeruzaléma – v Městském kině Sokol. 

Představení Ladislava Zibury v rámci akce Expediční kamera. 
sobota 2. dubna - Expediční kamera – v Městském kině Sokol.
úterý 5. dubna - Čas na čaj – od 14 do 17 hodin v malém sále Obecního domu, 

tentokrát zahraje kapela Trioda. Vstupné 30 Kč.

Kontakt:  Městské kulturní středisko, Palackého 449,
Tel. 325 513 785, www.meks-nbk.cz

městskÉ kUltUrnÍ
stŘEDiskoNYMBURK

úterý 1. až čtvrtek 31. března
Tibet na křižovatce

výstava fotografií v prostorách tréninkové kavárny Strejda Burger (Palackého třída 
238). Výstava je přístupná v provozní době kavárny. Více na www.strejda-burger.cz. 

Dále bude v měsíci březnu probíhat opět akce Café Pro Tibet, více na www.protibet.cz. 
Akce probíhají v rámci Festivalu pro Tibet.

sobota 5. března
Společenský ples měst a obcí nymburského regionu 

od 20 hodin v Obecním domě. Vstupné 50 Kč + místenka 230 Kč. Předprodej v Nym-
burce v Turistickém informačním centru (Náměstí Přemyslovců 165). Hostem večera 

bude Petr Rezek. Ples se koná pod záštitou hejtmana Středočeského kraje.

ostatnÍ akCE

sobota 12. 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 Vinného baru 

a kavárny Luna. Více na www.mknbk.cz. 

pondělí 14. března až úterý 22. března
Jarní burza dětského a těhotenského oblečení

 v Mateřském centru Svítání. Ve dnech: pondělí 14. až úterý 15. března (příjem – 8:30 
až 16 hodin), středa 16. března (prodej – 8 až 16 hodin), pondělí 21. až úterý 22. břez-

na (výdej peněz a oblečení – 8:30 až 16 hodin). Více na www.mcsvitani.cz.

čtvrtek 17. března
Velikonoční párty

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

pátek 18. března
Jubilejní 5. Divadelní ples aneb Jelibál

od 19:30 hodin v Obecním domě. K tanci a poslechu zahraje kapela Trioda. Jednotná 
cena vstupenky 150 Kč. Rezervace na jelita@jelita.eu. Předprodej vstupenek v kance-
láři Městského kulturního střediska (Palackého 449 ) a v Turistickém informačním 

centru Nymburk (Náměstí Přemyslovců 165).

sobota 19. března
Ples Čajovny

od 20 hodin v Dělnickém domě. Předprodej vstupenek v Čajovně na Valech.

neděle 20. března
Let’s Go!

od 17 hodin v Husově sboru. Let’s Go! je název mezinárodní vokální skupiny zpívající 
a cappella (bez nástrojů). Vstupné dobrovolné.

neděle 20. března
Artíkův den

od 10 do 17 hodin v Centru pro všechny ve vile Tortuga. Přihlášky nutné předem 
u Zuzany Martínkové, mob. 732 261 512, e-mail: zuzmartin@seznam.cz. Více na www.

centrumprovsechny.cz (sekce kalendárium akcí). 

pondělí 21. března až čtvrtek 24. března
Jarní burza kočárků a sportovních potřeb

v Mateřském centru Svítání. Ve dnech: pondělí 21. až úterý 22. března (příjem – 8:30 
až 16 hodin), středa 23. března (prodej 8 až 16 hodin), čtvrtek 24. března (výdej peněz 

a věcí – 9 až 16 hodin). Více na www.mcsvitani.cz. 

čtvrtek 24. března
Zelený čtvrtek

od 9 do 11.30 hodin v DDM Nymburk. Zdobení vajíček voskem, velikonoční dekorace. 
S sebou vyfouklá vajíčka! Poplatek 50 Kč. Více na www.ddm-nymburk.cz. 

neděle 27. března
HAUS Párty 

od 21 hodin v Dělnickém domě.

středa 30. března
Z nomáda nikým

od 17 hodin v tréninkové kavárně Strejda Burger. Promítání filmu spojené s besedou 
Bc. Tomáše Přichystala. Akce probíhá v rámci Festivalu pro Tibet. Více na

www.protibet.cz.Tělovýchovné středisko Jana Švermy

Letní sokolovna, 1933

Letní cvičiště Sokola na Remanenci - víceúčelová rampa

Ota Blažek se svým předchůdcem Josefem Anderlem a nástupcem 
Jiřím Medřickým při jubileu Sportovního centra



17. čtvrtek
18. pátek
19:00

ČR / horor / české znění

POLEDNICE
Matka s dcerkou přijíždí do rodné vesnice svého muže, kde ji čeká 
setkání s podivínkou, která vleče tíhu vlastního neštěstí. 

90 min. 120,- Do 12 let nepřístupný

19. sobota
20. neděle
17:00

USA / animovaný / české znění Dětský

KUNG FU PANDA 3
Před pandím bojovníkem Poem stojí nová velká výzva, která ho má 
zdokonalit v umění kung-fu: Po se musí stát učitelem.

94 min. 115,- Přístupný

19. sobota
19:00

ČR / dokument / české znění

TRABANTEM DO POSLEDNÍHO DECHU 
Nejnáročnější expedice Dana Přibáně. Trabanty vyrazily z Austrálie 
a projely Východní Timor, Indonésii, Malajsii a Thajsko. 

111 min. 80,- Přístupný

22. úterý
19:00

Francie / komedie / s titulky

RODINKA BELIEROVÝCH 
Belierovi jsou hluchonění. Až na jejich šestnáctiletou dceru, která 
však právě zpívá v pěvecké soutěži!

105 min. 90,- Do 15 let nevhodný

23. středa
24. čtvrtek
19:00

USA / komedie /s titulky 

GRIMSBY 
Sacha Baron Cohen je zpátky! Tentokrát jako nepříliš povedený 
bratr jednoho z nejlepších špiónů světa. 

82 min. 120,- Do 15 let nepřístupný

25.pátek
19:00

ČR / drama / české znění  Premiéra

JÁ, OLGA HEPNAROVÁ
Olga Hepnarová, vražedkyně. Příběh osamělého člověka vymezu-
jícího se proti většinové společnosti. Příběh, který vyústí v tragédii 
a nemá vítěze ani poraženého. 

105 min. 110,- Do 15 let nepřístupný

26. sobota
27. neděle
19:00

ČR / komedie /české znění 

DVOJNÍCI
Potkat dvojníka se může docela hodit, ale i nemusí. Záleží na úhlu 
pohledu…Ondřej Sokol v dvojroli ve filmu Jiřího Chlumského.

103 min. 120,- Přístupný

28. pondělí
17:00

Francie / animovaný / české znění Dětský

ROBINSON CRUSOE: NA OSTROVĚ ZVÍŘÁTEK
Připravte se na konečně pravdivý příběh Robinsona Crusoe a jeho 
nejvěrnějšího přítele – papouška Úterý.

90 min. 100,- Přístupný

28. pondělí
19:00

ČR / komedie / české znění Zdeněk Svěrák 80

OBECNÁ ŠKOLA
Přijďte si užít kultovní klasiku, která bude obohacena o speciální 
překvapení ke kulatým narozeninám Zdeňka Svěráka.

97 min. 80,- Přístupný

29. úterý
19:00

Slovensko / drama / české znění

EVA NOVÁ 
Emília Vášáryová se vrací z protialkoholního léčení a snaží se získat 
přízeň člověka, kterého v životě ranila nejvíce – svého syna.

106 min. 110,- Do 15 let nevhodný

2. středa
19:00

Irsko / romantický / s titulky

BROOKLYN
Saoirse Ronan mezi dvěma světy - životem na venkově nebo ve 
městě a také mezi dvěma muži.

111 min. 110,- Do 12 let nepřístupný

3. čtvrtek
4. pátek
19:00

USA / komedie / s titulky

AVE, CAESAR! 
Produkovat hollywoodský film musí být o nervy, zvlášť když une-
sou vaši největší hvězdu a chtějí výkupné. Film bratří Coenů.

110 min. 110,-  Do 12 let nevhodný

5. sobota
20:00

záznam koncertu / s titulky

QUEEN A NIGHT IN BOHEMIA 
Legendární záznam koncertu Queen v Hammersmith Odeon z roku 
1975.

90 min. 200,-

6. neděle
16:00

ČR / drama / české znění Senior bio

LÍDA BAAROVÁ 
Odpolední projekce životopisného dramatu o pohnutém osudu 
české herečky Lídy Baarové.

110 min. 60,- Do 12 let nevhodný

8. úterý
19:00

Maďarsko / komedie / s titulky  Art kino

LÍZA, LIŠČÍ VÍLA
Randění může zabíjet. Život Lízy se změní v okamžiku, když se na 
své třicáté narozeniny rozhodne, že najde životní lásku.
Předfilm: MYTHOPOLIS
Bájné bytosti z řecké mytologie jako Medúza nebo Minotaurus oží-
vají. Žijí mezi námi a řeší své problémy v současném světě / ČR / 
animovaný / 11 min. 

98 min. 80,- Do 12 let nevhodný

9. středa
19:00

Maďarsko / válečný / s titulky Art kino

SAULŮV SYN 
Koncentrační tábor. Žid jménem Saul touží pohřbít nevlastního 
syna, ale také může kvůli jednomu mrtvému ohrozit davy živých.

107 min. 90,- Do 15 let nepřístupný

10. čtvrtek
11. pátek
19:00

Německo/ komedie/ s titulky

UŽ JE TADY ZAS 
Jak by se Adolf Hitler chtěl dostat k moci v současném Německu? 
Třeba být hvězdou ve svém pořadu v televizi…..

110 min. 110,- Do 12 let nevhodný

12. sobota
13. neděle
17:00

USA / animovaný / české znění Dětský

ZOOTROPOLIS: MĚSTO ZVÍŘAT
Dobrodružství králičí slečny Judy ve městě, ve kterém žijí pospolu 
zvířata ze všech koutů světa.

80 min. 120,- Přístupný

15. úterý
19:00

ČR / krimi / české znění 

RUDÝ KAPITÁN 
Násilná smrt kostelníka měla zůstat tajemstvím, ale detektiv Krauz 
se i přes varování pouští do pátrání po Rudém kapitánovi, býva-
lém expertovi na „konečné“ výslechy. Setkání s ním přežil opravdu 
málokdo...

110 min. 120,- Do 15 let nevhodný

program kina sokol

www.mesto-nymburk.cz

KULTUR NÍ
M Ě S ÍČ N Í K

města Nymburka

BŘEZEN 2016

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, tiskarna@janovadilna.cz
CopyCentrum, DTP - Komenského 571, 288 00 Nymburk, tel. : 325 513 033, copycentrum@janovadilna.cz

www.janovadilna.cz

VýstaVa
od středy 2. do čtvrtka 31. března

Výtvarná dílka z kroužků Centra pro všechny 

od středy 2. do čtvrtka 31. března
Výstava mandal / dětské oddělení

Mandaly Bc. Jany Heidenreichové

pondělí 14. března od 16 hodin
Workshop malování mandal 
Dozvíte se, co jsou to mandaly a jaké je jejich využití. Co to je metoda 
Zentangle a její přínosy. Nakreslíte si svou mandalu pomocí této nové 
a moderní techniky. Čeká vás malý dáreček. Srdečně zveme děti i do-
spělé. Workshop bude probíhat ve studovně. 

Přednášky

středa 2. března od 15 hodin
Babka Ťapka aneb Nový Zéland očima české 
babičky: Anna Johana Nyklová
Babka Ťapka, původním povoláním prodavačka, si ve svých 72 letech 
splnila svůj dávný sen a vypravila se úplně sama na Nový Zéland. 
O svých zážitcích napsala knihu s názvem Babka Ťapka na kraji svě-
ta. V současné době připravuje pro tisk další dvě knihy „Snění Babky 
Ťapky“ a „Ze života Babky Ťapky“. Více informací na www.babkatap-
ka.cz  Vstupné 30 Kč.

úterý 15. března od 17 hodin
David Vávra o knihovnách a jeho šumných stopách
Setkání se známým českým architektem, hercem, spisovatelem 
a příležitostným básníkem. David Vávra je především architektem. 
Jeho ateliér stojí za rekonstrukcí několika divadel, kromě asi tuctu 
rodinných domů a vil také za projektem přeměny bývalé továrny na 
knihovnu v Hradci Králové. Navrhuje vyhlídky, lávky, věže, přestav-
by kostelů, ale i novostavby modliteben a kapliček, stejně jako interi-
éry restaurací. Založil vlastní alternativní divadlo Sklep. Jako herec 

účinkoval v desítkách filmů. Nejznámější je ze seriálu Šumná města a ze seriálu a filmu 
Česká soda.  Vstupné 50 Kč.

pondělí 21. března od 12 do 16 hodin
Nymburk čte Bibli
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 

městská knihovna
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. 

kurzy
pondělí 7.3., 14.3. a 21.3, úterý 8.3., čtvrtek 17.3. od 9 do 11 hodin

Počítač a internet pro úplné začátečníky
Nerozumíte počítačům? Nevíte, jak s nimi pracovat? Během kurzu 
se to můžete naučit. Základní ovládání počítače, vyhledávání důleži-
tých informací, vlaková a autobusová spojení, vyhledávání v mapách, 
základní práce s MS Wordem, stahování fotografií a další. Lekce 

probíhají ve vybrané dny od 9 do 11 hodin ve studovně. Cena těchto kurzů (5 lekcí) je 
150 Kč. Další informace a přihlášky ve studovně. 

čtvrtek 10.3., pátek 11.3. a 18.3., úterý 15.3. a 22.3., od 9 do 11 hodin
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. Na-
učíte se vyhledávat na internetu a využijete i jeho dalších služeb. 
Lekce probíhají ve vybrané dny od 9 do 11 hodin ve studovně. Cena 

těchto kurzů (5 lekcí) je 150 Kč. Další informace a přihlášky ve studovně. 

knihovna dětem 
pátek 4. března v 9:30 a v 10:30 hodin

Daniela Fischerová
Setkání se spisovatelkou a dramatičkou Danielou Fischerovou. Da-
niela Fischerová je autorkou rozhlasových her, scénářů krátkých 
animovaných i celovečerních filmů. Už řadu let se věnuje básnické 
a prozaické tvorbě pro děti: Duhové pohádky (2003), Pohádky z Vě-
trné Lhoty (2008), knihy básniček pro děti Milion melounů (2011) 
a Tetovaná teta (2015). Za knihu Pohoršovna (2014) získala autorka 
Zlatou stuhu. Věnuje se divadelní a rozhlasové tvorbě, za kterou zís-

kala řadu domácích i mezinárodních ocenění. Vstupné 20 Kč.

pondělí 21. března od 13 hodin
Velikonoční výtvarná dílna 

Velikonoční výtvarná dílnička pro děti. Přijďte si do knihov-
ny vytvořit jarní dekoraci, kterou si ozdobíte byt nebo udělá-
te radost mamince. 

BŘEZNOVÁ SOBOTA
KDY MÁME PRO VÁS OTEVŘENO

 5. 3. OD 9 DO 11 HOD.

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. 
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ve středu 23. března od 20 hodin

ve velkém sále Obecního domu

LiStOVáNí - Kafe a cigárko


