Městské kino Sokol
st 1., čt 2.
19:00 / Cena: 110,-

I DVA JSOU RODINA

Norsko / drama / 97 min. / s titulky / Do 15 let nevhodný / Severské noci
Současná skandinávská kinematografie. Devatenáctiletý syn náčelníka hasičů Dag se snaží zapadnout
do komunity i do pracovního kolektivu a přitom se toulá se po lesích s kanystrem benzínu a sirkami.

pá 7. 4.

ZAHAJOVACÍ KONCERT
MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU B. M. ČERNOHORSKÉHO

19:00 / Slavnostní zahajovací koncert Mezinárodního festivalu B. M. Černohorského 2017.
Na koncertu vystoupí: Virtuosi Nymburgense - smyčcový dětský orchestr ZUŠ Nymburk a Kvarteto Praž Vstupné 100 Kč
ského filmového orchestru.

FR / komedie / 118 min. / s titulky / Do 12 let nevhodný
Omar Sy nachází cestu k malému děvčeti, o němž si myslí, že je jeho dcera.

čt 23. 10:00 / Cena: 60,-

pá 3. 19:00 / Cena: 90,-

ČR / komedie / 106 min. / české znění / Do 12 let nevhodný / Senior kino
Příběh Bohdana Slámy rozkrývající nelehké vztahy mezi třemi generacemi, přináší naději, že život lze
vzít do vlastních rukou v jakémkoli věku.

so 8. 4.

čt 23. 19:00 / Cena: 120,-

9:00 - 16:00 / Na Rejdišti. Pořádá Nymburské kulturní centrum. Jarmark s velikonoční tématikou.
Více informací na www.nkc-nymburk.cz.

SÁMSKÁ KREV

Švédsko / drama / 110 min. / s titulky / Do 12 let nevhodný / Severské noci
Současná skandinávská kinematografie. Sámská dívka se věnuje chovu sobů. Vystavena rasismu éry tři cátých let minulého století začne snít o novém životě. K jeho dosažení je ale nutné stát se někým jiným.

so 4. 16:00 / Cena: 110,-

LEGO BATMAN FILM

USA / animovaný / 104 min. / české znění / Přístupný / Odpolední dětské
V neotřele odlehčeném duchu, díky kterému se film „LEGO příběh” stal celosvětovým fenoménem,
dočkal vlastního filmového dobrodružství přirozený vůdce celého ansámblu - LEGO Batman.

ne 5. 19:00 / Cena: 120,-

LÉK NA ŽIVOT

USA / thriller / 146 min. / s titulky / Do 15 let nepřístupný
Sanatorium v Alpách. Personál zde poskytuje životem a prací vyčerpaným boháčům speciální očistnou
léčbu. Ale nabízené procedury nejsou tak úplně běžné a pobyt zde tak úplně dobrovolný.

út 7., st 8.
19:00 / Cena: 130,-

LOGAN: WOLVERINE

USA / fantasy / 131 min. / s titulky / Do 15 let nepřístupný
Wolverine je snad nejslavnějším hrdinou ságy X-Men a Hugh Jackman musí předat své zkušenosti Dafne
Keen a společně uniknout pronásledovatelům.

čt 9. 10:00 / Cena: 50,-

EVA TROPÍ HLOUPOSTI

BÁBA Z LEDU

ŽIVOT

USA / sci-fi / 120 min. / s titulky / Do 12 let nevhodný
Posádka Mezinárodní vesmírné stanice se ocitá na pokraji jednoho z nejdůležitějších objevů lidských
dějin: prvního důkazu o existenci mimozemského života na Marsu.

pá 24. 19:00 / Cena: 80,-

NEJŠŤASTNĚJŠÍ DEN V ŽIVOTĚ OLLIHO MÄKIHO

so 25., ne 26.

USA / pohádka / 80 min. / české znění / Přístupný / Odpolední rodinný
Adaptace klasické pohádky o dívce, která poznává, že skutečná krása není vždy na první pohled patrná.

LION

út 28. 19:00 / Cena: 110,-

Austrálie / drama / 129 min. / s titulky / Do 12 let nevhodný
Saroo se po 25 letech vrací do rodné země poté, co se jako malé dítě ztratí a hledá svoji pravou rodinu.

st 29., čt 30.

RANDE NASLEPO

19:00 / Cena: 120,-

čt 9., pá 10., so 11.

Německo / komedie / 111 min. / s titulky / Přístupný
Romantická komedie o tom, že pravou lásku lze najít i přes svůj handicap.

MASARYK

ČR / drama / 113 min. / české znění / Přístupný / PREMIÉRA
Nespoutanost extravagantního umělce s povinností a morálkou diplomata. Na pozadí historických udá lostí se odehrává napínavý životní příběh okouzlujícího, ale nevyrovnaného Jana Masaryka.

ne 12. 19:00 / Cena: 80,-

pá 31. 19:00 / Cena: 120,-

19:00 / Cena: 120,-

MUZZIKANTI

ROLLING STONES: OLÉ, OLÉ, OLÉ

UK / dokument / 223 min. / s titulky / Do 12 let nevhodný
Unikátní dokument z loňského turné legendární kapely napříč Jižní Amerikou doplněný záznamem kon certu z Havany.

so 18. 20:00 / Cena: 150,-

JÁ, CLAUDE MONET

UK / dokument / 100 min. / s titulky / Do 12 let nevhodný / 3xM
Prostřednictvím soukromých dopisů odhaluje oceňovaný režisér Phil Grabsky nový pohled na muže,
který se zasloužil o zrod impresionismu, ale byl také možná nejvlivnějším a nejúspěšnějším malířem
19. a počátku 20. století.

ČAS NA ČAJ

14:00 – 17:00 / Ve velkém sále Obecního domu. K tanci a poslechu zahraje kapela SUZA
od Bacha po Vlacha.
Vstupné 30 Kč

JARNÍ HRANÍ

ne 19.

14:00 - 17:00 / Ve foyer a ve velkém sále Obecního domu. Přijďte si s dětmi užít tvořivé odpoledne
pod vedením šikovných řemeslníků. Zatančíme si, zazpíváme, pohrajeme, prostě si to užijeme.
Vstupné pro dítě 40 Kč, doprovod zdarma

JARNÍ BURZA

po 27. - pá 31.

V Obecním domě v Nymburce budete moci prodat a nakoupit jarní a letní oblečení a sportovní potřeby
pro děti a dospělé. Přijímat budeme maximálně 25 ks na osobu pouze s vyplněným formulářem. NOVĚ
budeme přijímat pouze 4 páry obuvi na osobu. Z oblečení se platí poplatek 2,- Kč, za obuv 4,- Kč, ostat ní věci dle velikosti od 5,- Kč do 20,- Kč. Z celkové částky za prodané věci připadne 10% NKC.
Nevyzvednuté věci a peníze propadají ve prospěch NKC.
Nastavte si ceny tak, aby byly věci prodejné a Vy jste
je zbytečně nenesli domů.

PO

PŘÍJEM

8 – 17

ÚT

PRODEJ

8 – 17
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PRODEJ

8 – 15

Podrobnější informace naleznete na www.nkc-nymburk.cz
nebo v Nymburském zpravodaji.

ČT
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14 – 17
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VÝDEJ

8 – 11

VI. DIVADELNÍ PLES ANEB JELIBÁL

19:30 / Ve velkém sále Obecního domu. Letošním tématem je osobnost Bohumila Hrabala a vše, co je
s ním neodmyslitelně spjato. K tanci a poslechu zahraje kapela Trioda. Rezervace na jelita@jelita.eu.
Předprodej vstupenek v kanceláři Nymburského kulturního centra (Palackého třída 449).
Vstupné na stání 130 Kč
Vstupné na sezení 180 Kč

so 4.

ZAHRADNICKÝ PLES

města Nymburk

BŘEZEN 2017

19:30 / Ve velkém sále Obecního domu. Předprodej vstupenek v Květinovém ateliéru – Jan Janek
(Zbožská 426). Předtančení Holčičí cvíčo, hvězdou večera bude Roman Tomeš, módní přehlídka svateb ních šatů salonu Klaudie. Bohatá tombola. K tanci a poslechu zahraje kapela Proč ne. Vstupné 250 Kč

so 4.

PO STOPÁCH LEDOVÉ KRÁLOVNY

AUTOGRAMIÁDA SPISOVATELE JANA ŘEHOUNKA

út 7.
pá 3. 2. - st 31. 5.

KNIŽNÍ SVĚT BOHUMILA HRABALA

otevřeno je denně mimo pondělí 9:00 - 17:00
Málokterý nymburský občan by za první republiky předpokládal, že mladý pán z pivovaru bude jednou
velkým spisovatelem. Syn správce oblékaný podle poslední módy se procházel po městě, navštěvoval
hostince a obdivoval krásné slečny. Moc nečetl, ve škole propadal, byl často beznadějně zamilován.
Přes svůj vypravěčský talent se před slečnami styděl, červenal se. Jeho velkou inspirací se stal strýc
Pepin, starší Francinův bratr Josef, úžasným vypravěčem byl prý i Hrabalův mladší bratr Břetislav.
Dalším inspiračním zdrojem jeho tvorby byl i strýc Bohuslav Kilian, Hrabalova sestřenice Eva Kilianová
„měla vždy pocit, že její otec vyprávěl to, co později Hrabal psal“. Ačkoliv se veřejnosti přestavil
až ve svých 49 letech, psával od dob vysokoškolského studia. První Hrabalovy texty byly pro čtenáře
zjevením, hlavně svým koncentrovaným dějem, stylem a prací s jazykem. Jeho pomůckami byly psací
stroj, nůžky a lepidlo, k prvním povídkám se vracel, přepracovával je.Přesto texty nevycházely lehce,
v prvním vydaném souboru povídek Perlička na dně nebyla zařazena povídka, která dala souboru ná zev. První cenzurní zásah? Vydavatelé jeho Sebraných spisů proto v 90. letech hledali v kerské chatě
texty z první ruky, ještě neupravené redaktorskými a autocenzurními zásahy.

14:00 - 16:30 / V Turistickém informačním centru (Náměstí Přemyslovců 165).

XVIII. PLES ČAJOVNY

so 11.

20:00 / V sále Dělnického domu. K tanci a poslechu zahraje kapela Fortuna 77. Předprodej vstupenek
Vstupné 150 Kč
v Čajovně na Valech (Malé Valy 353/20).

SPOLEČENSKÝ PLES
MĚST A OBCÍ NYMBURSKÉHO REGIONU

so 18.

20:00 / V obou sálech Obecního domu. K tanci a poslechu zahraje Taneční orchestr TOX a DJ Březina,
hostem plesu bude Petr Kolář. Předprodej vstupenek v Turistickém informačním centru Nymburk
Vstupné 300 Kč
(Nám. Přemyslovců 165) nebo v Lesním ateliéru Kuba v Kersku.

JARO V MODELOVÉM KOLEJIŠTI

so 25.

10:00 - 17:00 / V Modelovém kolejišti (Drahelická 181). Přijďte s dětmi strávit příjemný jarní den v MK
v Nymburce - Drahelicích. Více informací naleznete na www.mknbk.cz.

NYMBURSKÝ KOMORNÍ ORCHESTR

po 27.

18:00 / V Husově sboru. Koncert Nymburského komorního orchestru se sborem ZUŠ Bohuslava Matěje
Černohorského Nymburk. Na programu zazní: Pergolesi: Stabat Mater, Bach: Air, A. Vivaldi: Koncert
D-Dur pro kytaru a smyčce, L. Janáček: Suita, A. Dvořák: Tři biblické písně.
Vstupné dobrovolné

Nymburské kulturní centrum
út 7.

pá 3.

KULTURNÍ
MĚSÍČNÍK

13:00 - 16:00 / V Parku na Ostrově (start před hotelem Ostrov). Společnost Velká dobrodružství pro
vás připravila odpolední program „Pohádkový les - Po stopách Ledové královny“ na motivy známé
pohádky H. Ch. Andersena.
Více informací najdete na www.velkadobrodruzstvi.cz/pohadkovy-les nebo na facebooku.
Vstupné 50 Kč

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE
K 20. VÝROČÍ ÚMRTÍ SPISOVATELE B. HRABALA

čt 30. 3. - so 1. 4.

AMADEUS

ČR / hudební komedie / 109 min. / české znění / Přístupný
Film plný písniček, odehrávající se v kraji Těšínského Slezska, kde slovo chlapa má stále svou sílu, půvab
žen přitahuje od nepaměti a hudba má své nezastupitelné místo.

čt 16. 19:00 / Cena: 150,-

V kostele sv. Jiljí. Vystoupí: VOX Nymburgensis a anglický sbor The Rowland Singers.
V rámci Mezinárodního festivalu Bohuslava Matěje Černohorského 2017.

NECHTE ZPÍVAT MIŠÍKA

USA / životopisný / 180 min. / české znění / Do 12 let nevhodný / Forman 85
Mozart, jeho hudba, život – a Miloš Forman. Klasika světového stříbrného plátna v režisérské verzi, kte rou Forman představil na Berlinale v roce 2002.

st 15., pá 17.

ÚKRYT V ZOO

UK, ČR / drama / 120 min. / s titulky / Do 12 let nevhodný
Příběh z druhé světové války o uprchlících z varšavského ghetta, kteří našli útočiště ve výbězích tamní
zoologické zahrady.

ČR / dokument / 116 min. / české znění / Přístupný
Dokument Jitky Němcové o nestoru československé a české bigbeatové scény Vladimíru Mišíkovi.

út 14. 19:00 / Cena: 110,-

VELIKONOČNÍ ALLELIUA

st 19. 4.

KRÁSKA A ZVÍŘE

ČR / komedie / 90 min. / české znění / Přístupný / Senior kino
Herecký koncert Nataši Gollové a Oldřicha Nového v klasické komedii (nejen) pro pamětníky!
19:00 / Cena: 130,-

VELIKONOČNÍ SETKÁNÍ ŘEMESLNÍKŮ

Finsko / romantické drama / 92 min. / s titulky / Do 12 let nepřístupný / Severské noci
Současná skandinávská kinematografie. Olli potkal Raiju. Ale je nadějí finského boxu a chystá se na zá pas o titul mistra světa.
16:00 / Cena: 120,-

Ostatní akce

PŘIPRAVUJEME NA DUBEN:

PYROMAN

ne 19. 19:00 / Cena: 90,-

so 4.

BK JIP PARDUBICE

17:00 / Pardubice / Česká republika/ Kooperativa NBL
ČEZ Sportovní hala (Sportovní 1801)

so 25.

BK ARMEX DĚČÍN

17:00 / Děčín / Česká republika/ Kooperativa NBL
ČEZ Sportovní hala (Sportovní 1801)
Více informací a podrobnější program naleznete na www.basket-nymburk.cz.

PRODEJNÍ MÍSTA
- Předprodej v prodejní sít Ticketportal - v Nymburce - Turistické informační centrum (Náměstí Přemy slovců 165), CA Tereza (Nerudova 697) nebo na www.ticketportal.cz
(předprodej Ticketportal na vybrané zápasy a pouze do sektoru H)
- Prodejna Exico Shop (Palackého 49) - tel. č. 325 511 740, email:obuv.exico@seznam.cz , nelze zakoupit
v den utkání
- Pokladna haly před utkáním (60 min před začátkem utkání)
další informace naleznete na: www.basket-nymburk.cz

Konference na téma „Schizofrenická historiografie - Literatura Bohumila Hrabala v dějinných zlomech
krátkého 20. století“ se zúčastní specialisté na Hrabalovo dílo z Belgie,České republiky, Francie, Itálie,
Polska, Německa, Rakouska, USA.
Více informací a podrobný program naleznete na www.hrabal-nymburk.cz.

EDUKATIVNÍ KURZY PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY OSOB
S DLOUHODOBÝM DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM
17:00 - 19:00 / V prostorech Centra sociální rehabilitace v Nymburce, Komenského 586/15
(naproti VZP). Účast na jednotlivých tématech je dobrovolná, přednášky jsou zdarma. Bližší informace
Vám poskytne Bc. Martina Šormová 775 562 034, sormova@fokus-mb.cz. Pořádá Fokus Mladá Boles lav, středisko Nymburk (www.fokus-mb.cz):
út 14. Mgr. Veronika Křičková
Psychoterapie a možnosti využití kognitivně behaviorální terapie (u Obsedantně kompulsivní poruchy).
út 28. Mgr. Ludmila Vodičková
Adiktologie - závislost na tabáku a psychiatrická komorbidita kuřáků.
Kulturní měsíčník vychází 1x měsíčně. Místo vydání: Tiskárna F-PRINT, Polní 35, 288 02 Krchleby,
Vyšlo 24. 2. 2017
Počet výtisků: 1500 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
Autorka kresby na titulní straně: Mgr. Světlana Sýkorová

Nymburské kulturní centrum
Hálkovo městské divadlo
Vlastivědné muzeum
Městská knihovna
Kino Sokol
Aktuální informace o akcích naleznete na
www.mesto-nymburk.cz v sekci kultura a sport.

PŘIPRAVUJEME NA DUBEN:

HÁLKOVO MĚSTSKÉ
DIVADLO NYMBURK
so 4.

ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA A O MARUŠCE
A DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH

14:30 / Pohádka
REPRÍZA. Divadelní soubor Hálek uvádí hudební pohádky Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře na motivy
filmu Tři bratři.
Hrají: K. Ulrychová, J. Vetešník, E. Stezková a další.
Vstupné 60 Kč

út 7.

ne 2. 4.

FORBÍNA Č. 11

po 3. 4.

VYSAVAČ (K3)

pá 7. 4.

CROSSBAND - JARNÍ KONCERT

ne 9. 4.

POLABSKÉ KOLO PORTY

po 10. 4.

MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD

INSPIRATIVNÍ KAVÁRNA

A / UŽ NIKDY SÁM

19:30 / Komedie
Nezůstávejte sami. Přijďte se samotě zasmát! Ve své hře Už nikdy sám! se německý režisér a dramatik
Marc Becker zabývá fenoménem dnešní doby, a to osamělostí lidí ve velkoměstech. Vystavěl v ní
poněkud bizarní situaci dnešních singles, kteří se snaží uniknout pocitu osamělosti a najít si někoho,
s kým budou sdílet svůj život. Přirozeným způsobem jim to nejde, musí toho docílit promyšleným plá nem, dokonce za hranicí zákona. A stane se ještě něco daleko zvláštnějšího – po městě se najednou
začnou ztrácet desítky a desítky občanů.
Produkce: Divadlo Kalich.
Hrají: Zuzana Bydžovská, Pavel Liška a Josef Polášek.
Vstupné 420 Kč

pá 10.

MARKÝZA ANDĚLŮ

19:00 / Muzikál
Muzikálový příběh pojednává o krásné Markýze Andělů , která musí čelit mnoha nebezpečí a intrikám
u královského dvoru za vlády krále slunce Ludvíka XIV. Na konec zvítězí pevné pouto a láska
na celý život!
Produkce: DS Ďáblovi drobečci Loučeň
VYPRODÁNO

čt 16.
8:30 a 10:00 / Dopolední pohádka pro školy a školky
Dopolední pohádka pro školy a školky.
Produkce: Divadlo Nymburk s.r.o.
Hrají: L. Toman Paclt, D. Renč, K. Šonská a další.

so 18.

O LÍNÉM HONZOVI

Vstupné 60 Kč

PERNÍKOVÁ CHALOUPKA

14:30 / Pohádka
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.
Autor a režie: Adolf Toman, hudba: Jiří Beneš
Produkce: Divadlo Nymburk, s. r. o.
Hrají: M. Soukupová, J. Šturma, M. Mejstřík, V. Bašta, A. Vávrová a další.
Vstupné 60 Kč

út 21.

K3 / SVĚTÁCI

19:30 / Komedie
Parta tří fasádníků od Velhartic pracuje v Praze, v tom zářivém, velikém hlavním městě plném lákadel,
zábavy a bujarého nočního života. Po dramatickém zážitku v grillbaru Diplomat, kde způsobí požár,
se rozhodnou vzdělat v oblasti společenského chování. Doufají, že si napříště v takovém
„lepším podniku“ zaslouží, jako opravdoví světáci, společnost dam na úrovni. Odevzdají se do rukou
zkušeného vychovatele, emeritního profesora tance a společenské výchovy. Kdo mohl tušit,
že nakonec natrefí na trojici podobně „dobře vyškolených“ lehkých dam?
Produkce: DS Háta
Hrají: Viktor Limr / Lumír Olšovský / Filip Tomsa,
Monika Absolonová / Ivana Andrlová / Jana Zenáhlíková,
Vstupné 350 Kč
Mahulena Bočanová / Adéla Gondíková a další.

čt 30.

CAVEMAN

19:30 / One man show
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 4. a 5. řada v přízemí a 3. a 4. řada na balkoně je prodeji v síti TICKETPRO.
Hraje: J. Holík / J. Slach
Vstupné 350 Kč

st 29.

18:00
S důrazem na Hrabalovskou literaturu
Přednáška předních bohemistů Mgr. Petry James Ph.D. z univerzity v Bruselu
a prof. Dr. Holta Mayera z Univerzity v Erfurtu v českém jazyce.

PŘIPRAVUJEME NA KVĚTEN:
PETR KOLÁŘ - AKUSTICKÉ TURNÉ

čt 4. 5.

KNIHOVNA DĚTEM

Městská knihovna
VÝSTAVY
DŘEVOMALBY - TOMÁŠ ZÁBOREC

pá 3. - pá 31.

KOMIKSOVÝ WORKSHOP - DANIEL VYDRA

8:30 a 9:15
Děti se v něm seznámí s principy tvorby komiksu, zejména komiksového scénáře a samy týmovou prací
komiks vytvoří. Témata jsou vtipná a děti si tak zábavnou formou ověří svoje textové, prezentační
i dramatické schopnosti. Workshop je určený pro věkovou kategorii 2. stupně ZŠ v počtu
do 35 účastníků, děti pracují ve skupinách, časově vychází na cca 1,5 hodiny.
Vstupné 30 Kč

PŘEDNÁŠKY
MICHAEL ŽANTOVSKÝ - ODKAZ VÁCLAVA HAVLA

čt 16.

SOBĚSTAČNÝ ŽIVOT NEJEN NA CESTÁCH

17:00
Ondřej Landa žil v Japonsku a v budhistických klášterech východní Asie. Pobýval na posvátných místech
Indie i v pravoslavných klášterech východní Evropy. Jako angažovaný etnograf studoval malajské mus limy, domorodé Maory Nového Zélandu, i Tradiční českou komunitu v rumunském Banátu. Přednáška
Ondřeje Landy o samostatnosti, nízkonákladovém cestování, o nezávislých řemeslech a uměních,
a o farmářském životě mezi tradičními banátskými Čechy v rumunských Karpatech. Součástí přednášky
budou vzájemné souvislosti soběstačného způsobu života a umění meditace, jimiž se prakticky zabývá
již více než deset let. V rámci tohoto tématu pak přijde řada i na krátké ukázky cvičení fyzické sebe kontroly v podobě některých praktik hathajógy a vybraných disciplín artistiky a jevištního umění.
Více na www.offcompany.org.
Vstupné 30 Kč

út 21.

SEDM PEREL ASTRONOMIE - PETR HORÁLEK

17:00
Mimořádné nebeské úkazy jsou pro laika nejvděčnějším pojítkem s astronomií. Ačkoliv některé z nich
můžeme mimořádně přesně předpovědět, je každý z nich studnou nových a fascinujících objevů.
Na obloze je takových 7 perel astronomie, které by měl každý pozemšťan aspoň jednou zažít. Jak pozo rovat (a nepřijít) o nebeské úkazy století? Proč se vyplatí cestovat i půlku světa kvůli prchlivému okam -

ZANIKLÁ VES KŘÍ

út 14.

13:00
Sraz ve 13:00 hodin v Sadské na náměstí před spořitelnou - pěšky přes Horku do Kerska,
procházka lesem na autobus Praha - Poděbrady, odjezd z Nymburka hl. n. ve 12:28 hodin (10 km).

JIHLAVA MĚSTO - ZOO, MUZEUM, HRADBY

út 21.

6:01
Odjezd z Nymburka hl. n. Os v 6:01 hodin do Kolína, odtud R v 6:46 hodin do Havlíčkova Brodu,
odtud osobní vlak do Jihlavy.

VYSOKÉ MÝTO
NAUČNÁ STEZKA DO VRACLAVI - ZÁMRSK

út 28.

6:31
Odjezd z Nymburka hl. n. Os v 6:31 hodin do Kolína, odtud RX v 7:33 hodin do Chocně, dále osobním
vlakem do Vysokého Mýta (10 km).

Rádio Patriot

CYKLUS PŘEDNÁŠEK - ŽENA A JÁ
VOLNÁ ZÁBAVA
HARMONIKA

st 8.

O RÁDIU
Rádio Patriot - Informační portál pro Střední Polabí
Pravidelné živé rozhovory vždy v úterý a čtvrtek od 11:00 hodin s reprízou v sobotu a neděli od 15:00.
Všechny rozhovory a některé pořady k poslechu v archivu na www.radiopatriot.cz

DOPORUČUJEME TYTO ROZHOVORY
út 2. - ZDENĚK HAZDRA, ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů
čt 9. - JAROSLAV KRAJL, farář Římskokatolické farnosti Nymburk
út 21. - VÍT RAKUŠAN, starosta města Kolín, 1.náměstek hejtmanky Středočeského kraje

STAROSTA NA RÁDIU PATRIOT

po 27.

Jaroslav Šturma

NOVINKA NA BŘEZEN

ELDORÁDO S KREJČÍKEM HONZOU
Interaktivní vysílání pro děti s humorem, soutěžemi a dětskými písničkami.
Premiéra živě vždy v sobotu od 10:00 hodin, repríza v neděli od 13:00 hodin

MĚSTSKÁ KNIHOVNA NYMBURK
Palackého třída 1749
tel.: +420 325 512 723, e-mail: knihovna@knihovna-nbk.cz
web: www.knihovna-nbk.cz

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
kontaktní osoba: Miloslava Holubová, předseda KČT Nymburk
tel.: +420 606 547 504, e-mail: mila.nbk@email.cz
web: www.klub-ceskych-turistu-nymburk-a-sadska.estranky.cz

KLUB DŮCHODCŮ NYMBURK
Boleslavská 467
kontaktní osoba: Zdeňka Soukupová
tel.: 325 516 275

MĚSTSKÉ KINO SOKOL
Tyršova 6
rezervace vstupenek:
tel.: +420 325 513 785 (Nymburské kulturní centrum)
+ 420 325 512 433 (Turistcké informační centrum)
+ 420 325 541 789, + 420 725 831 594 (Obecní dům - Věra Hájková, propagační referentka)
e-mail: kadava@nkc-nymburk.cz
web: www.nkc-nymburk.cz
Pokladna kina je otevřena pouze v promítací dny a to hodinu před představením a v době promítání!

OBECNÍ DŮM
CYKLUS PŘEDNÁŠEK - ŽENA A JÁ

st 15.
Zdeňka Straková

VOLNÁ ZÁBAVA

po 20.
st 22.

PŘÍBĚHY SVĚTCŮ

Marcela Pachmanová

po 27.

Vždy poslední pondělí v měsíci od 11:00 hodin
Dotazy hostům posílejte na studio@radiopatriot.cz nebo pomocí kontaktního formuláře
na www.radiopatriot.cz

VOLNÁ ZÁBAVA

po 13.

Tyršova 5
tel.: +420 325 512 253, +420 325 511 210, e-mail:info@divadlonymburk.cz
web: www.divadlonymburk.cz

Palackého třída 449/64
tel.: +420 325 513 785, e-mail: nkc@nkc-nymburk.cz
web: www.nkc-nymburk.cz

Zdeňka Straková

po 6.

HÁLKOVO MĚSTSKÉ DIVADLO

NYMBURSKÉ KULTURNÍ CENTRUM

Klub důchodců Nymburk
st 1.

CO SI POČÍT S PROBLEMATICKÝMI ŽALMY

17:00
Výklad - Petr Plaňanský (Křesťanské společenství Nymburk). Písně v dobách dobrých i zlých.
Tentokrát se zaměřením na výběr žalmů, které se něčím vymykají. Pravidelná setkání s povídáním
o vybraných biblických Žalmech. Po výkladu následuje společná diskuse o morálních tématech spole čnosti.
Vstupné dobrovolné

7:28
Odjezd z Nymburka hl. n. přes Poříčany Sp v 7:28 hodin Praha Masarykovo nádraží, odtud metrem
Radlická, Děvín, hradiště Butovice, tramvaj Barrandov (11 km).

18:00
Pohádková noc pro čtenáře knihovny plná soutěžení, čtení, tvoření, hádanek, hostů a různých aktivit,
kdy o překvapení není nouze. Přihlášky k vyzvednutí v dětském oddělení.
Doporučený věk účastníků je 7 až 12 let. Při větším počtu zájemců se budou účastníci losovat.

17:00
Ředitel Knihovny Václava Havla, překladatel, textař, zakládající člen Občanského fóra, poradce a mluvčí
Václava Havla, autor knižního životopisu „Havel”, politik a diplomat Michael Žantovský. Václav Havel,
který zemřel před Vánocemi roku 2011, by v loňském roce oslavil 80. narozeniny. Michael Žantovský
a Václav Havel - oba muži spolu dlouhá léta úzce spolupracovali, pojilo je blízké přátelství.
Politický a kulturní odkaz Václava Havla dodnes Michael Žantovský rozvíjí jako ředitel
Knihovny Václava Havla.
Vstupné 50 Kč

út 14.

PRAHA - PROKOPSKÉ ÚDOLÍ ZASE JINAK

NOC S ANDERSENEM

pá 31.

v časech výpůjční doby knihovny

čt 9.

„ROZPRÁVAJME SI ROZPRÁVKU – POVÍDEJME SI POHÁDKU“

9:00 a 10:15
Dvojjazyčné česko – slovenské loutkové představení pro nejmenší děti, které se hravou pohádkovou
formou vzdělávají v etické, sociální a morální oblasti, učí se správně reagovat na různé podněty ve spo lečnosti a řeší nastíněné modelové situace společně s princeznou, králem, zvířátky i loupežníky
a přitom se seznámí se slovenštinou. Pohádka poutavým způsobem přibližuje dětem slovenštinu, jazyk,
se kterým se české děti téměř nesetkávají.
Vstupné 20 Kč
Hrají: Viera Kučerová a Martin Matějka, člen divadla v Dlouhé.

čt 30.

Pochody KČT Nymburk a Sadská
út 7.

Vstupné zdarma

Kontakty

Klub českých turistů

PETRA JAMES A HOLT MEYER:
SOUČASNÁ ČESKÁ LITERATURA V PŘEKLADECH DO NĚMČINY

út 21.

16:30 - 18:30 / Malá scéna
V rámci projektu Místní akční plán vzdělávání v ORP Nymburk proběhne již čtvrtá Inspirativní kavárna
tentokrát na téma Přijďte poznat naše školy a školky. Zápis se blíží!
Vstupné zdarma

st 8.

žiku při pohledu do nebe? A hlavně jaké vzácné úkazy nás teprve čekají? Petr se v profesním
i volném čase věnuje popularizaci astronomie, především prostřednictvím populárních astronomických
článků. Nedávno byl hostem pořadu Karla Šípa „Všechnopárty”. Petr je rovněž úspěšný astro-fotograf.
Vstupné 30 Kč

st 29.

VOLNÁ ZÁBAVA
RUDOLFINUM - PRO PŘIHLÁŠENÉ
VOLNÁ ZÁBAVA - PŘÍPRAVA VAJEC NA VELIKONOCE

Programy Klubu důchodců jsou vždy od 14 hodin.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!
Termíny zájezdů budou zveřejněny ve vývěsní skříňce.
Pravidelné cvičení v pondělí a ve středu.
Program Klubu důchodců naleznete vyvěšený na nástěnce nebo v okně klubu nebo v TIC Nymburk

Bedřicha Smetany 55
tel.: + 420 325 541 789, + 420 725 831 594 (Věra Hájková, propagační referentka)
e-mail: hajkova@nkc-nymburk.cz
web: www.nkc-nymburk.cz

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM NYMBURK
Tyršova 174
tel.: +420 325 512 473, e-mail: nymburk@polabskemuzeum.cz
web: www.polabskemuzeum.cz/nymburk

RÁDIO PATRIOT – INFORMAČNÍ PORTÁL PRO STŘEDNÍ POLABÍ
Tyršova 172
tel.: +420 607 567 760, e-mail: studio@radiopatriot.cz
web: www.radiopatriot.cz

ČEZ BASKETBALL NYMBURK
Sportovní 1802
web: www.basket-nymburk.cz (veškeré informace naleznete na webových stránkách ČEZ Basketball Nymburk)

