hálkOvO Městské DivaDlO
pátek 1.4.

sluncE, sEnO, jahODy a PáR FacEk

19.30 hodin
Produkce: Ds hálek
cena 110 kč
Divadelní zpracování známé filmové předlohy Zdeňka Trošky. Hrají: Eva Stezková, Petr Kurtiš, Václav Štych, Jana Štychová a další. Režie: Vít Špinka.
sobota 2.4.

kOcOuR v BOtách

14.30 hodin
Produkce: Divadlo nymburk s.r.o.
cena 60 kč
Sobotní pohádka pro děti. Scénář: Jiří Teper. Hrají: K. Šonská, L. Toman Paclt, J. Šturma, M. Vítů, M. Mejstřík a další.
čtvrtek 7.4.

žEna za PultEM 2: Pult OsOBnOsti

19.30 hodin
cena 370 kč
Je volební víkend. Jiřina, prodavačka v malém koloniálu, věří, že to konečně
dopadne a komunisté vyhrají. Již dlouho se učí, jak se řeknou čínsky rohlíky a vlašák, protože chce stačit čínským obchodníkům, kteří přijdou, až se
rozjede 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 komedii Petra
Kolečka, která je tak šílená, že to možná jednou může být pravda! Hrají: Jiří
Lábus a Oldřich Kaiser.
sobota 9.4.

POlaBské OBlastnÍ kOlO PORty

cena 50 kč
Začátek akce bude upřesněn dle počtu přihlášených! V Nymburce bude
Porta již počtvrté. 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 celorepublikovým kláním umělců ve dvou
kategoriích, interpretační a autorské. Doplňkovou trofej udělují diváci. Účinkují: AJETO, ANEBO a další.
středa 13.4.

jazz v DivaDlE

19.30 hodin
Hudební host: TOMÁŠ SÝKORA. Na malé scéně.
čtvrtek 14.4.

cena 120 kč

žaBÍ synDikát

19.30 hodin
Ds jiří Poděbrady
cena 120 kč
Divadelní spolek Jiří Poděbrady v režii Ladislava Langra uvádí divadelní
adaptaci klasické detektivky Edgara Wallace. V Londýně ve 20. letech minulého století začíná řádit záhadné společenství, jehož členové se poznají podle
vytetované žáby na zápěstí. Dochází k vraždám, loupežím, přepadením. Dvojice detektivů se do záhadného případu ponoří a podaří se jí rozkrýt pozadí
promyšlené zločinecké organizace. Hra nepostrádá až hororové prvky, stejně
jako odlehčující humor i milostný vztah.
pátek 15.4.

inFinity + ERuPcE

19.30 hodin
Rockové posezení při svíčkách na malé scéně.

cena 100 kč

sobota 16.4.

tři zlaté vlasy DěDa vŠEvěDa

14.30 hodin
cena 60 kč
Pohádka na motivy K. J. Erbena s div.úpravou Petra Pištěka nastudovali absolventi Divadelní školy při Divadle Nymburk s.r.o. Osud věnuje chudému
Plaváčkovi krásnou princeznu. Její otec - král, se však pokusí zlý osud zlomit
a tak Plaváčka vyšle tam, odkud se ještě nikdo nevrátil, k Dědu-Vševědu.
Podaří se Plaváčkovi osud naplnit? Hudba: Vítek Beneš, režie: Petr Pištěk,
hrají: absolventi divadelní školy.
neděle 17.4.

FORBÍna č. 8

14.30 hodin
cena 25 kč
Veřejnosti se představí herci, písničkáři, recitátoři a filmaři: Lukáš Toman
Paclt, Maruška Vítů, Ondra Dovalil, Sylva Triantaffilou, Pavel Douděra, Ondra
Pelis, Aleš Misař, Tomáš Fürbacher. Filmaři Pavel Koníček a Michal Jameson
“Ruce pryč”. Hrají: Miky Mejstřík, Eva Hrubá, Roman Doubek, Lucky Luke,
Ondřej Hámek, Patrik Hausner, Lukáš Kerda, Michael Jameson, David Žigmund, Lucie Kohoutová. Moderuje: Lukáš Toman Paclt.
úterý 19.4.

cavEMan

19.30 hodin
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 lásce, partnerství a vtipně utajených kvalitách obou pohlaví. Hrají: J. Holík
/ J. Slach
čtvrtek 21.4.

Malá čaRODějnicE

8.30 a 10.00 hodin
cena 60 kč
Dopolední pohádka pro školy a školky. Hrají: M. Vítů, P. Pištěk, T. Tomanová
a další.
úterý 26.4.

scREaMERs & tEchtlE MEchtlE

19.30 hodin
Travesti show a jejich nový pořad Ženy za pultem.
sobota 30.4.

cena 280 kč

Malá čaRODějnicE

14.30 hodin
cena 60 kč
Pohádka o malé čarodějnici, která se svým ukrákaným 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. Tomanová, D. Štěpánková, K. Výborná, E. Stehlíková, J. Čapková a další.

květEn
úterý 10.5.

PEtRa janů a skuPina aMstERDaM
středa 11.5. zlOčin v POsázavskéM PaciFiku (a)
pondělí 16.5. ÚhlavnÍ PřátElé (a)
Kontakt: Hálkovo městské divadlo, Tyršova 5,
Tel. 325 512 253, 325 511 210

OstatnÍ akcE
čtvrtek 31.3. až pátek

29.4. aPRÍlOvá stRaŠiDla

10 – 17 hodin (vstup každých 30 minut)
V nově zrekonstruovaných sklepeních pod radnicí. Unikátní výstava strašidel
a strašidýlek. Nenechte si ujít slavnostní vernisáž, která proběhne ve čtvrtek
31.3. od 17 hodin.
sobota 9.4.

vEsElá tROjka Pavla kRŠky

16 hodin
cena 220 kč
Ve velkém sále Obecního domu Nymburk. Populární hudební skupina známá
z televizní stanice TV Šlágr.
neděle 10.4.

Běh liPOvOu alEjÍ

8 hodin
startovné 100 kč / 200 kč
Start mládežnické kategorie (100 m – 2720 m) od 8:40 hodin, start hlavního
závodu (10 km) v 11 hodin na atletickém stadionu Sportovního centra Nymburk
(„Tyršák“). Již 21. ročník tradičního běžeckého závodu pořádá SKP Nymburk
o.s. Startovné 100 Kč (předem při registraci na http://vysledky.irontime.cz/
registration129/), 200 Kč (na místě). Více na www.atletika-nymburk.4fan.cz.
neděle 17.4.

aRtÍkův DEn

10 – 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 kalendář akcí).
neděle 17.4.

ODEMykánÍ MRliny a laBE

sobota 30.4.

10 – 12 hodin
Na Ostrově (u hotelu). Cyklistický závod pro děti pořádá TJ Sokol Drahelice.
Kategorie děvčata (odstrkovadla) a chlapci (kola), cyklistická helma povinná.
Každý účastník dostane sladkost a nápoj. Více na http://drahelice.unas.cz.
sobota 30.4.

Malý FEstival vÍna

10 – 19 hodin
V restauraci U Gregorů (zahrádka). Přijďte ochutnat vína od českých vinařů,
kteří vám je osobně představí. Odpoledne vám zpříjemní cimbálovka.
neděle 24.4.

nyMBuRský PůlMaRatOn a čtvRtka

10 hodin
V Parku pod hradbami 4. 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 na www.nymburskypulmaraton.cz. Pozor od 10 do 14 hodin bude omezená doprava na cyklostezce nymburk
- Poděbrady v obou směrech!
neděle 24.4.

aQuatlOn 2016

12:15 hodin
startovné 50 kč
Ve Sportovním centru Nymburk. Středočeský pohár dětí a mládeže v triatlonu.
Přihlášky předem online na www.czechtriseries.cz (do 20.4.) a dále na místě
konání. Více na www.skpnymburk.cz/triatlon/aquatlon-nymburk-2016/.
čtvrtek 28.4.

čaRODějnická PáRty

15 – 17 hodin
V Centru pro všechny ve vile Tortuga. Tematicky laděné odpoledne plné naučně-zábavných a výtvarných stanovišť. Více na www.centrumprovsechny.cz
(sekce kalendář akcí)

čaRODějnicE na ŠPičcE

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

BRány PaMátEk DOkOřán:
program v rámci projektu Mezinárodní den památek a sídel
úterý 12.4.
historie zálabí
od 16 hodin procházka s přednáškou Michala Plavce, sraz na Žofíně.
pondělí 18.4.
keltské cesty/necesty
od 17 hodin koncert v Kapli sv. Jana Nepomuckého. Koncert kapely Bardolino
s hostem, akordeonistou Jakubem Jedlinským. Vstupné 50 Kč.
pátek 22.4.
z historie nymburských radnic
od 17 hodin procházka s přednáškou místostarosty PhDr. Pavla Fojtíka se
zahájením ve foyer radnice.

meks-nbk.cz či na 325 513 785 nebo na Facebooku. Formuláře k vyzvednutí
na MěKS, v Turistickém informačním centru a Obecním domě.
úterý 26.4.

slzy sMÍchu stanislava zinDulky

19 hodin
vstupné 120 kč
Ve velkém sále Obecního domu. náhradní termín za zrušené představení.
Poutavé a veselé vyprávění o životě Stanislava Zindulky.

DálE PřiPRavujEME:
úterý 3.5.

čas na čaj

14 – 17 hodin
vstupné 30 kč
Ve velkém sále Obecního domu. Městské kulturní středisko Vás zve na taneční odpoledne, kde k tanci a poslechu zahraje kapela TOX. Budeme se na
Vás těšit každé další první úterý v měsíci.
kontakt: Městské kulturní středisko, Palackého 449,
Tel. 325 513 785, www.meks-nbk.cz

vlastivěDné MuzEuM nyMBuRk
22.4. – 7.8.

nyMBuRk v MaléM

sobota 23.4.
Exkurze do nymburské hydroelektrárny
od 9 a od 9:45 hodin. Rezervace nutná předem na olga.vendlova@meu-nbk.
cz nebo na tel. čísle 325 501 252.

Odznaky, medaile a plakety s nymburskou tematikou
otevřeno je denně mimo pondělí, 9 – 17 hodin
Spojením sbírky soukromého sběratele a fondu Vlastivědného muzea vznikla výstava mapující drobné předměty určené k vyznamenání, odměně, jako
upomínka či přihlášení ke spolku, sdružení nebo jen k vyjádření sympatií.

Městské kultuRnÍ střEDiskO

K nejstarším předmětům patří upomínky na otevření chlapecké školy v roce
1882, dále uvidíte např. spolkové odznaky řezníků, vojenských vysloužilců,
skautů, topičů či myslivců. Ze sportovních organizací je nejvíce zastoupen
Sokol, S. K. Železničáři, cyklistický C. K. VPŘED nebo Orel. Z doby po druhé světové válce si můžete prohlédnout
pamětní odznaky nymburských státních
podniků, městská vyznamenání a samozřejmě i řadu plaket a odznaků vztahujících se k železničářským výročím.

Na Přístavě. Odemykání řeky a zahájení cyklistické sezony na Labské cyklostezce pořádá Labská stezka o.p.s., více na www.labskastezka.cz.
sobota 23.4.

čaRODějnicE na kOlEch

NYMBURK

pátek 1.4.

laDislav ziBuRa: 40 dní pěšky do jeruzaléma

20 hodin
vstupné 100 kč
V Městském kině Sokol. První cestovatelský stand-up v dějinách poutnictví
a jediná cestovatelská projekce, která urazí úplně všechny návštěvníky. Ladislav (znáte ho od Šípa a Krause) přijíždí do Nymburka, aby vyprávěl o své
cestě do Jeruzaléma.
úterý 5.4.

čas na čaj

14 – 17 hodin
vstupné 30 kč
Tentokrát ve VELKÉM SÁLE Obecního domu, zahraje kapela Trioda. Budeme
se na Vás těšit každé další první úterý v měsíci.
čtvrtek 7.4.

zahajOvacÍ kOncERt

17 hodin
Festivalu B. M. Černohorského v Obecním domě v Nymburce. Vystoupí pěvecký sbor Canzonetta a sbor Žabky při ZUŠ Nymburk, sbor Hlásek při ZŠ
Tyršova a sbor Paleček při ZUŠ Horní Počernice.
pondělí 11. až pátek

15.4.

jaRnÍ BuRza

v Obecním domě. Burza oblečení ve dnech: pondělí 11.4.(příjem od 8 do 17
hodin), úterý 12.4.(prodej od 8 do 17 hodin), středa 13.4.(prodej od 8 do 15
hodin), pátek 15.4.(výdej od 8 do 14 hodin). Podrobnější informace na www.

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

kinO sokol
pátek 1.4.

LADISLAV ZIBURA: 40 DNÍ PĚŠKY DO JERUZALÉMA

ČR / stand-up komedie / 100 min/ 100,- / Přístupný / 20:00
2 dny cestování v kině. První cestovatelská stand-up s humorem mapující
jednu neobyčejnou cestu.
sobota 2.4.

EXPEDIČNÍ KAMERA

Filmový festival / info na www.meks-nbk.cz
2 dny cestování v kině. Oblíbený a již tradiční festival s tematikou outdoorových a adrenalinových zážitků!
neděle 3.4.	ALDABRA:

BYL JEDNOU JEDEN OSTROV

ČR /dokument / 73 min. / české znění / 50,- / Přístupný / 16:00
Senior bio. Dokument Steva Lichtaga nabízí unikátní příběhy podivuhodných
živočichů, kteří obývají atol Aldabra.
neděle 3.4.

OSM A PŮL

Itálie/ drama / 138 min. / s titulky / 80,- / Přístupný / 19:00
Projekt 100. Oscarový film Federica Felliniho o režisérovi, který natočil 8
a půl filmu a s tím dalším nemůže hnout. Předfilm: Karaoke ČR / 11 min./
Tréning rychlochodce ve třinácti obrazech.
úterý 5.4.	HUMR

Irsko, Řecko, VB / Sci-fi / 118 min./ s titulky / 110,- / Přístupný / 19:00
Příběh z totalitního světa, kde lidé musejí být spárováni, jinak budou proměněni ve zvíře. Jeden muž se pokusí vzepřít.
středa 6. čtvrtek

7. pátek 8.4.	TEORIE TYGRA

ČR / komedie / 101 min. / české znění / 120,- / Přístupný/ 19:00
I ochočení muži mohou zdivočet, aneb o nevšední cestě veterináře Jiřího
Bartošky z rodinného chomoutu.
sobota 9. neděle

10.4.

PAT A MAT VE FILMU

ČR / animovaný / 80 min. / 100,- / Přístupný / 17:00
Rodinný. Dvojice „šikulů“ Pat a Mat se vrací na scénu a to rovnou v celovečerním filmu pro celou rodinu!
sobota 9.4.

MUSTANG

Francie / drama / 97 min. / s titulky / 100,- / Přístupný / 19:00
Art kino. Dospívání pěti sester na tureckém venkově skončí ve chvíli, kdy se
rozhodnou vzepřít útlaku konzervativní společnosti.
úterý 12.4.

	ČARODĚJNICE

USA / horor / 92 min. / s titulky / 110,- / Do 15 let nepřístupný / 19:00
V polovině sedmnáctého století se rodina farmáře Williama usadila poblíž
rozlehlého temného a zlověstného lesa.
středa 13.4.

	TOTEM VLKA

Čína, Francie / dobr. / 94 min. / české znění / 110,- / Přístupný / 19:00
Rodinný. Mongolské stepi symbolicky vévodí vlk a mladý Chen Zhen se rozhodne odchytit a vychovat vlčí mládě.

čtvrtek 14. pátek

15. sobota 16.4.JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK

Městská knihovna

ČR / komedie / 120 min. / české znění / 120,- / Přístupný / 19:00
Premiéra. Další dobrodružství (nejen) Štěpána a Kendyho v komedii Dušana
Kleina.
neděle 17.4.

PŘÍBĚH LESA

Francie / dokument / 97 min. / české znění / 80,- / Přístupný / 17:00
Rodinný. Po úchvatných filmech Mikrokosmos a Ptačí svět nabízí J. Perrin
a J. Cluzaud Příběh lesa. Takového, jaký máme za humny.
úterý 19.4.

	V PAPRSCÍCH SLUNCE

Rusko / dokument / 106 min. / s titulky / 80,- / Do 12 let nevh. / 19:00
Severní Korea. Film o zemi, kde neexistuje reálný život tak, jak ho známe.
Vyskytuje se tam pouze vize mýtu o skutečném životě.
středa 20.4.

	KOLONIE

Německo / drama / 110 min. / s titulky / 110,- / Do 12 let nevh. / 19:00
Lenu pátrání po osudu ztraceného přítele zavede až k podivné náboženské
kolonii Dignidad. V Chile za vlády A. Pinocheta….
čtvrtek 21. pátek

22.4.	SPOTLIGHT

USA / drama / 129 min. / s titulky / 120,- / Přístupný / 19:00
Oscarový film, na motivy skutečného příběhu, ve kterém reportéři odhalili
skandál zneužívání dětí v místní arcidiecézi.
sobota 23.4.	HARDCORE

HENRY

USA / akční / 90 min. / s titulky / 110,- / Do 12 let nepřístupný / 19:00
Výhradně z pozice první osoby vyprávěný film, v němž jste „vy“ hrdinou,
kterého znovu vzkřísí k životu v těle kyborga.
neděle 24.4.

PASOLINI

Francie / drama / 86 min. / s titulky / 90,- / Do 15 let nepříst./ 19:00
Art kino. Biografické drama pojednávající o dramatickém sklonku života
kontroverzního italského filmaře.
úterý 26. středa

27.4.

PÁTÁ VLNA

USA / sci-fi / 108 min. / s titulky / 110,- / Do 12 let nevhodný / 19:00
Chloë Grace Moretz prchá apokalyptickým světem s mladíkem, který by
mohl být její nadějí - jen kdyby mu dokázala důvěřovat.
čtvrtek 28.4.	NIKDY

pátek 8.–29.4.

30.4.	JAK SE ZBAVIT NEVĚSTY

ČR / komedie / 89 min. / české znění / 110,- / Do 12 let nevh./ 19:00
Premiéra. Lenka Vlasáková řeší trable s láskou, životem i jednou nepohodlnou nevěstou v komedii Tomáše Svobody.

Sazba a tisk Janova dílna

Tiskárna, CTP - Železniční 123, 289 12 Třebestovice, 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

	Ilona Bochníčková – TAK ŠEL ČAS…

Výstava obrazů, vernisáž proběhne v pátek 8.4. od 17 hodin. Vystoupí pěvecký sbor Hlahol.

Besedy, přednášky
úterý 12.4.

Podobenství o ztraceném synu

17 hodin
Výklad Petr Plaňanský, Křesťanské společenství Nymburk. Další z pravidelných setkání s povídáním o biblických podobenstvích, která jsou i po dvou
tisících letech stále aktuální. Po výkladu bude následovat společná diskuse
o morálních tématech společnosti. Dále se můžete těšit 10. 5. Podobenství
„O boháči a Lazarovi“ výklad Jan Kohout (CČSH).
úterý 19.4.

Barma – Za lovci lebek

17 hodinVstupné 40 Kč
Tomáš Kubeš. Země tisíců pagod, zlatých chrámů, milionů soch Buddhy,
úsměvů, ale také tradic, které už jinde v Asii nenajdete. Muži zde nosí sukně
a ženy se zdobí thanakou. Procestujeme běžná místa jako je Yangoon, Mandalay, Bagan, Mrauk, ale i uzavřené oblasti. Podaří se navštívit lovce lebek?
úterý 26.4.

Pohledy do vesmíru

17 hodinVstupné 50 Kč
Jiří Grygar, astronom a astrofyzik. Přednáška s promítáním významného
českého astronoma a astrofyzika, popularizátora vědy v oblasti astronomie,
astrofyziky a vztahu a vědy. Před třemi čtvrtěmi století vyšla ve čtyřech vydáních znamenitá kniha astronoma Dr. Huberta Slouky nazvaná „Pohledy do
nebe“. Knihu doprovázela série hlubotiskových černobílých snímků oblohy,
pořízených tehdy nejvýkonnějšími čočkovými i zrcadlovými dalekohledy ve
viditelném světle. Dnes lze posluchačům nabídnout výběr z jedinečných barevných snímků blízkého i velmi vzdáleného vesmíru, pořízených nejenom
obřími teleskopy na Zemi, ale též umělými družicemi a kosmickými sondami,
protože v mezidobí se astronomům podařilo otevřít všechna pozorovací okna
vesmíru dokořán.

10:30 hodin 	Straka v říši entropie: Markéta Baňková Vstupné 50 Kč
Objev roku ceny Magnesia Litera 2010 Markéta Baňková, napsala bajky. Pro
dospělé i děti. Zvířata v nich luští záhady existence a fungování světa. Zjistíme, proč se hroch udrží na vodní hladině i proč někteří samci nepohrdnou
samičkou z igelitu. Jak lišky prochází krizí středního věku a kdo všechno
chce být ideálem krásy. Proč nemá smysl bojovat proti nepořádku a jak zatočit s jezevcem notorikem. Jak může notorik pád ze schodů omluvit zakřivením časoprostoru a že i myši mají určitý názor na kvantovou neurčitost. Jestli
máte špatné vzpomínky na fyziku, přijďte na LiStOVáNí s touto originální
knihou. A jestli fyzika nebere i Vaše děti, vezměte je klidně také, zažijí velmi
příjemné doučování!. K prodeji knihy: Straka v říši entropie: 220 Kč, Mrtvý
holky a další Urbanovy knihy 220 Kč.

pondělí 18.4.

Michaela Burdová

10 a 11 hodinVstupné 20 Kč
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, získala 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.
pátek 29.4.	LiStOVáNí

v Obecním domě Kokos

9:30 hodin
Mrtvý holky: Miloš UrbanVstupné 50 Kč
Herci: Věra Hollá a Pavel Oubram. Deset divných povídek aneb 10 koček ve
3 různých oblečcích! Nová kniha Miloše Urbana spadá do období let 2002

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

APRÍLOVÁ STRAŠIDLA

Ostatní služby
Donáška knih do domu
Knihovna nabízí svým zdravotně handicapovaným čtenářům a seniorům 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 mluvené 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 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.

	Novinky z audioknih
slavnostní vernisáž ve čtvrtek 31. března
od 1. do 29. dubna denně od 10 do 17 hodin
ve sklepení pod radnicí

Knihovna dětem

NEJSME SAMI

ČR / drama / 105 min. / české znění / 100,- / Přístupný/ 19:00
Art kino. Drama Petra Václava o současné době a lidech, kteří jsou obětmi
i strůjci jejích běsů. S diváckou cenou z Berlinale 2016.
pátek 29. sobota

Výstava

až 2006. Když je autor psal, nemyslel na konkrétní sbírku, která by je sjednotila do jednoho svazku. Některé vznikly spontánně a putovaly do šuplíku,
jiné byly napsány na zakázku, část byla otištěna v domácích i zahraničních
časopisech či povídkových výborech.

Peter May: Skála

Čechomor: Pověsti slezkých hradů a zámků

Henning Mankell:
Vrazi bez tváře

Toulky českou minulostí
díl 801 - 1000

DUBNOVÁ SOBOTA KDY MÁME PRO VÁS OTEVŘENO 2. 4. 9 – 11 HOD.
Bližší informace o našich službách a konaných akcích naleznete na internetových stránkách www.knihovna-nbk.cz. V případě zájmu nás můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu: knihovna@knihovna-nbk.cz nebo telefonu:
325 512 723.
Kulturní měsíčník vychází 1x měsíčně. Místo vydání: Tisk Devera, Třebestovice
Číslo 102. vyšlo 29. 3. 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. : 325 512 433, e-mail: infocentrum@meu-nbk.cz

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.
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