Kino
Sokol

se rozhodl svého bývalého hrdinu sesadit z tenisového trůnu. V hlavních rolích
S. Gudnason a S. LaBeouf. Režie J. Metz.
Švédsko / životopisné drama / 90 min. / s titulky / přístupný

PÁ 19. 1. / 20 hodin / předprodej 120 Kč / na místě 150 Kč

S láskou Vincent

Ladislav Zibura: Už nikdy pěšky po Arménii a Gruzii

Excentrický poutník Ladislav Zibura se tentokrát vydává probádat Arménii,
Gruzii a Náhorní Karabach. Očekává nenáročný výlet, situace se mu však brzy
vymkne z nohou. Cestovatelská projekce Ladislava Zibury je plná humoru, lidských příběhů a lidové moudrosti.
Cestovatelská projekce / stand-up / přístupný

ST 31. 1. / 19 hodin / 110 Kč / Art kino
Životopisný film o malíři Vincentovi van Goghovi vychází ze slov samotného
génia, který pronesl, že „může komunikovat pouze skrze své malby“. Originálně pojatý film vznikl na základě osmiset van Goghových dopisů adresovaných
především jeho bratrovi. Režie D. Kobiela, H. Welchman.
Velká Británie / životopisné drama / 88 min. / s titulky / do 12 let nevhodný

SO 20. 1. a NE 21. 1. / 16 hodin / 120 Kč / Odpolední dětské

Čertoviny

Nová pohádka Zdeňka Trošky, v níž jsou nešikovní čerti Popelák a Uhelák posláni za trest do světa, aby přivedli každý jednu hříšnou duši. V přestrojení
se dostanou na statek, kde vypočítavý sedlák chce dceru Haničku provdat za
nafoukaného statkáře. Hanička však miluje čeledína Jana, a aby vše dobře dopadlo, je potřeba vzít na pomoc pekelné síly.
ČR / pohádka / 101 min. / české znění / přístupný

Nymburské
kulturní centrum

SO 20. 1. a NE 21. 1. / 19 hodin / 120 Kč

Zápis do tanečních kurzů 2018

Špindl

Komedie Milana Cieslara o dámské jízdě tří sester na horách, které vévodí sarkastická Anna Polívková a její milostné trable.
ČR / komedie / 98 min. / české znění / do 12 let nevhodný
ÚT 23. 1. / 19 hodin / 90 Kč / Art kino

Nemilovaní

Žeňa a Boris se rozvádějí a jejich dvanáctiletý syn Aljoša je pro ně spíš přítěží.
Vše se změní když Aljoša zmizí. Andrej Zvjagincev přináší mistrovsky vystavěné drama o lidech, kteří jsou zamilovaní do vlastního odrazu v mobilních
telefonech, ale jinak žijí ve skličujícím světě odcizení a nepochopení.
Rusko, Belgie, Francie, Německo / drama / 127 min. / s titulky / do 12 let nevhodný
ST 24. 1. a ČT 25. 1. / 19 hodin / 120 Kč

Zoufalé ženy dělají zoufalé věci

Co se týče lásky, tak… i když je vám hrozně, i když jste k smíchu, tak to prostě
nesmíte vzdát! Nová komedie Filipa Renče podle scénáře Haliny Pawlovské
s Klárou Issovou a Matoušem Rumlem v hlavních rolích.
ČR / komedie / 83 min. / české znění / do 12 let nevhodný
ČT 25. 1. / 10 hodin / 60 Kč / Senior kino

Kvarteto

Hráli jste někdy v kapele? Je to jako druhá rodina, s jejímiž příslušníky prahnete po štěstí a prožíváte nečekaná dobrodružství. Barbora Poláková a Jaroslav
Plesl v komedii Miroslava Krobota.
ČR / komedie / 93 min. / české znění / do 12 let nevhodný
PÁ 26. 1. od 18 hodin / SO 27. 1. od 16 hodin / 120 Kč / Odpolední rodinné

Jumanji: Vítejte v džungli!

Čtveřice školáků objeví starou videokonzoli s hrou. Brzy zjistí, že Jumanji není hra,
kterou si můžete jen tak zahrát – musíte ji přežít. Aby hru pokořili a vrátili se do
skutečného světa, musí se vydat na nejnebezpečnější dobrodružství svého života.
USA / dobrodružný / 119 min. / české znění / přístupný
NE 28. 1. / 19 hodin / 120 Kč

Borg / McEnroe

Wimbledon, 1980. Svět se těší, až bude světová jednička Björn Borg obhajovat
svůj pátý titul ve Wimbledonu. Jenže jeho dvacetiletý vyzyvatel John McEnroe

PO 8. 1. / 18 hodin
Taneční budou probíhat od září do prosince každou sobotu v Obecním domě.
Zápis probíhá online na www.nkc-nymburk.cz.
PÁ 12. 1. / 19.30 hodin / Obecní dům / VYPRODÁNO

Reprezentační ples města Nymburk

K tanci a poslechu zahraje Big Band Relax z Mladé Boleslavi, kapela Trioda
a DJ Puldis. Předtančení a půlnoční překvapení.
SO 13. 1. / 19 hodin / Kino Sokol / předprodej 160 Kč / na místě 190 Kč

Skip Wilkins & Bartet (USA)

Unikátní koncert amerického jazzového pianisty Skipa Wilkinse a vokálního
sexteta Bartet. Přijďte nasát opravdový jazz s přesahy do jiných žánrů! Občerstvení zajištěno. Vstupenky v obvyklých předprodejích.
PÁ 19. 1. / 20 hodin / kino Sokol / předprodej 120 Kč / na místě 150 Kč /
možnost zakoupení dárkového poukazu

Ladislav Zibura: Už nikdy pěšky po Arménii a Gruzii

Excentrický poutník Ladislav Zibura se tentokrát vydává probádat Arménii,
Gruzii a Náhorní Karabach. Očekává nenáročný výlet, situace se mu však brzy
vymkne z nohou. Cestovatelská projekce Ladislava Zibury je plná humoru, lidských příběhů a lidové moudrosti.
ÚT 30. 1. / 15 a 18 hodin / zdarma / Kino Sokol

Vlastivědné
muzeum Nymburk
do NE 21. 1. / denně mimo PO 9–17 hodin / výstava

Kam jsme chodili do školy
Z historie škol v Nymburce

Zveme vás na výstavu, která připomíná bohatou historii škol v Nymburce. Při
přípravě výstavy jsme spolupracovali se Státním okresním archivem Nymburk
se sídlem v Lysé nad Labem. Zavzpomínejte si spolu s námi i na svá školní léta
v nymburských lavicích. První snahy o povznesení vzdělanosti v Nymburce
můžeme spojit se založením města, kdy na přelomu 13. a 14. století vznikl konvent a kostel pro kazatelský řád dominikánů. Je nesporné, že později
ve městě působila řádná latinská klášterní škola. Víme, že tato zaniká spolu
s klášterem na počátku 15. století za husitských válek. V registrech z poloviny
16. století se dovídáme, že ve městě stojí patrová škola v blízkosti kostela
sv. Mikuláše (dnes sv. Jiljí). Ve své době vyhlášená latinská škola umírněných
kališníků končí v rozvalinách během třicetileté války. V následujících dvě stě
letech jsou pro školu ve městě upraveny různé prostory, k nejznámějším patří
tzv. Kamenný dům u Fortny (v místě dnešní budovy soudu). V roce 1820 se
školní učebny vrací do jednoho křídla kláštera, které bylo v roce 1881 zbouráno. Rozvoj města a růst počtu obyvatel v 19. století zapříčinily, že na místě
zrušeného kláštera je již v roce 1882 postavena chlapecká škola, později rozšířená o školu dívčí. Na žádost německého obyvatelstva je založena německá privátní škola. Vedle toho vzniká i řemeslná nedělní pokračovací škola pro
učně a první „útulek“ pro předškolní děti. V letech 1897 a 1902 je postaven
komplex moderních škol v ulici Komenského. V roce 1903 je založena vyšší
reálka, ta získala v roce 1907 novou budovu. Vznik Československé republiky
po první světové válce přinesl i do nymburských škol moderní pedagogické
myšlenky. Od roku 1930 jsou patrné snahy představitelů města o vybudování
další školy. Vybudovat novou školu se podařilo až v roce 1976, kdy bylo zahájeno vyučování na tzv. 4. základní škole na nymburském sídlišti. Vystavené
exponáty jsou ze sbírkového fondu muzea, nymburských škol archivu v Lysé
nad Labem. Uvidíte stavební plány škol, školní kroniky a dobové fotografie.
Minulá i nedávná školní léta nejlépe připomenou školní lavice s kalamářem,
učebnice, počítadla, psací potřeby a důmyslné pomůcky.
text František Sýkora, Polabské muzeum, Vlastivědné muzeum Nymburk

PŘIPRAVUJEME NA ÚNOR
PÁ 2. 2. / 18 hodin / Kino Sokol

Vladimír Šoltys: Tajemství kouzelného pírka

Autorské čtení cestovatele, fotografa, horolezce, ornitologa, veterináře a spisovatele Vladimíra Šoltyse, který přečte ze svých dětských knih „Proč má kos
žlutý nos“ a „Tajemství kouzelného pírka“. Výstava bude k vidění ve foyer kina
do 22. 2. 2018.
ÚT 6. 2. / 14 hodin / velký sál Obecního domu

Čas na čaj

V tomto roce zahájíme kapelou Flexiband.

Nymburk vánoční

Výstava fotografií Davida Choděry.

PŘIPRAVUJEME
ČT 1. 2. až SO 24. 3. / Obecní dům

Kurzy tance pro pokročilé 2018

Pátý ročník pokračovacích kurzů tance pro kurzisty tanečních 2017, dospělých a přátel tance. Zahájení 1. 2. 2018, šest lekcí se závěrečným večerem.
Pravidelné taneční kurzy budou vždy ve čtvrtek od 19.30 do 21.30 hodin.
Zápis probíhá v prodejně hudebních nástrojů K-music Nymburk (Malé Valy
220) až do začátku kurzů. Více informací naleznete v prodejně K-music,
na www.hudebinastroje-nymburk.cz nebo na tel. čísle 603 530 755.

www.mesto-nymburk.cz
sekce Kultura a sport

LEDEN 2018

PLESOVÁ SEZÓNA 2018
PÁ 12. 1. / 19.30 hodin / velký sál Obecního domu / 250 Kč

Reprezentační ples města Nymburk

K tanci a poslechu zahraje Big Band Relax z Mladé Boleslavi, kapela Trioda
a DJ Puldis.
SO 3. 2. / 19.30 hodin / Obecní dům / 300 Kč

Pivovarský ples

K tanci a poslechu zahraje Orchestr Tox Jaroslava Trnky. V ceně vstupenky
místo k sezení a dárek. Vstupenky v prodeji pouze v Pivovaru Nymburk.
PÁ 16. 2. / 19 hodin / velký sál Obecního domu

Třešničkový bál
SO 17. 2. / 20 hodin / velký sál Obecního domu

Rybářský ples

K tanci a poslechu zahraje kapela Avallon.
PÁ 2. 3. / 20 hodin / Obecní dům

Ples měst a obcí nymburského regionu
SO 3. 3. / 20 hodin / Obecní dům

PŘIPRAVUJEME
Únor–Duben 2018 — Jan Paulů – Nymburák tělem i duší
Duben–Červen 2018 — S Bohumilem na věčné časy – karikatury B. Hrabala

Představení vizuální identity města Nymburka

Veřejná prezentace jednotného vizuálního stylu města a jeho organizací.

Kulturní
měsíčník

do ST 31. 1. / PO–ČT 7.30–17.30 hodin, PÁ do 17 hodin / Kavárna Strejda
Burger, Palackého třída 238

Ostatní akce
ST 10. 1. / 16 hodin

Kurzy Alfa 2018

Žádané páteční taneční kurzy pro mládež opět od 7. 9. 2018 ve dvou kurzech od 17 a od 20 hodin. Taneční budou probíhat ve společenském sále SOŠ
A SOŠ Nymburk (V Kolonii 1804) a to od září do prosince 2018. Vyučují taneční mistři Richard Kubelka s partnerkou a manželé Křížkovi. Elektronický
zápis do tanečních proběhne od středy 10. 1. od 16 hodin na www.tanecni-alfa-nymburk.cz. Další informace naleznete na webu nebo na tel. čísle 603
530 755, 725 710 294. Pořádá hudební agentura K-production Nymburk.

Třetí společenský večer centra pro všechny

K tanci a poslechu zahraje kapela Fortuna 77, taneční vystoupení EASY
DANCE a překvapení, hostem večera bude Braňo Polák. Předprodej vstupenek na pokladně Hálkova městského divadla nebo v MSS Tortuga (Kolínská 282). Další informace na tel. čísle 723 393 032 nebo na e-mailu
klouckova.cpv@seznam.cz.
SO 10. 3. / 20 hodin / Dělnický dům / 150 Kč

Ples čajovny

K tanci a poslechu zahraje kapela Fortuna 77. Předprodej vstupenek
pouze v Čajovně Na Valech.
SO 17. 3. / 19.30 hodin / oba sály Obecního domu / 300 Kč

Zahradnický ples

K tanci a poslechu zahraje kapela PROČ NE, hvězdou večera bude Tomáš Löbl.
Celým večerem bude provázet Genny Ciatti. Předprodej vstupenek pouze
v květinovém ateliéru Jan Janek (Zbožská 426, Nymburk, vedle plaveckého
bazénu).
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

Turistické informační centrum
města Nymburk

Hálkovo městské
divadlo Nymburk

Městská
knihovna Nymburk

ÚT 16. 1. / 16.30–18.30 hodin / malá scéna / zdarma

ST 3. až ÚT 30. 1. / výstava

Inspirativní kavárna

Techtle mechtle barev

ST 17. 1. / 19.30 hodin / abonentní představení / 360 Kč

ST 10. 1. / 17 hodin / malý sál Obecního domu / přednáška / 40 Kč

Dvanáct rozhněvaných mužů

Jaroslav Kmenta: Boss Babiš

Více informací na www.divadlonymburk.cz.

Strhující divadelní hra ze soudního prostředí o hledání viny a odpovědnosti. Dvanáct rozdílných mužů, porotců, rozhoduje o vině či nevině člověka – šestnáctiletého kluka, který je obviněn z vraždy. Jen jediný z porotců pochybuje o jeho vině
a svou pochybností rozpoutá souboj slov, faktů, důkazů a ovlivňování, v němž se
postupně odkrývají zákoutí lidského charakteru každého z porotců. Hra Reginalda
Rose mistrovsky a detailně vykresluje duševní pochody zúčastněných aktérů. Ve
skvostně, svědomím či lhostejností, budované dusné atmosféře je nahlodáváno
přesvědčení nejen ostatních porotců, ale i divákovo. Titul Dvanáct rozhněvaných
mužů proslavil především kultovní film režiséra Sydneyho Lumeta z roku 1957,
který byl několikrát nominován na Oscara a získal spousty celosvětových ocenění.
Hrají: Ernesto Čekan, Miloslav Mejzlík, Petr Oliva, Petr Vágner a další.
Produkce: Divadlo Radka Brzobohatého.
SO 20. 1. / 14.30 hodin / 60 Kč

Krkonošská pohádka

Sobotní odpolední pohádka. Produkce: DS Hálek.
ÚT 23. 1. / 19.30 hodin / VYPRODÁNO

Hrdý Budžes

Dramatizace úspěšné stejnojmenné prózy spisovatelky Ireny Douskové. Hrdinka příběhu, žákyně druhé třídy základní devítileté školy Helenka Součková,
nás zkoumavým i naivním pohledem osmiletého dítěte sugestivně provází tragikomickými roky husákovské normalizace, tak jak se na počátku 70. let promítala do světa dětí i dospělých. Na pozadí prostředí školy a divadla v jednom
„nejmenovaném“ okresním městě se odvíjí sled komických příhod, trapných
zážitků, drobných i větších neštěstí, které malá Helenka nejen prožívá, ale zároveň je s bezprostředností svému věku vlastní hodnotí a komentuje.
Barbora Hrzánová – cena THÁLIE 2003 za mimořádný ženský jevištní výkon
za roli Helenky Součkové. Produkce: Divadlo A. Dvořáka Příbram
ČT 25. 1. / 8.30 a 10.00 hodin / 60 Kč / pohádka

Ferda Mravenec a škola jízdy na kolečkových bruslích
Dopolední pohádka pro školy a školky. Produkce: DS Hálek.

ČT 25. 1. / 19.30 hodin / 350 Kč / VYPRODÁNO / momentálně v prodeji
vstupenky na 24. 4. 2018

Caveman

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. Slac, J. Holík.

PŘIPRAVUJEME

Únor 2018 — 10. 2. Kubula a Kuba Kubikula / 19. 2. Vše o ženách (K3) /
20. 2. Vražedný pátek (A) / 21. 2. Zdeněk Izer / 23. 2. Kdo se bojí Vigrinie
Woolfové? / 25. 2. Forbína č. 14
Březen 2018 — Premiéra nové pohádky / 19. 3. Růže pro Algernon (A) /
20. 3. Spirituál kvintet / 21. 3. Každému jeho psychoterapeuta / 26. 3. Táta (K3)
Duben 2018 — 24. 4. Caveman / Květen 2018 — 15. 5. Koncert Evy Pilarové

Výstava obrazů Dagmar Chramostové.

Setkání, beseda s investigativním novinářem, spisovatelem a členem redakce časopisu Reportér nad jeho poslední knihou Boss Babiš. Boss Babiš
je reportážní kniha o temném světě miliardáře a politika Andreje Babiše.
Shrnuje, v čem je oligarcha Babiš nebezpečný, jak zbohatl, s kým se zapletl a co všechno ještě tají. Popisuje nejen jeho skutečný podnikatelský
zrod a nemilosrdné praktiky v byznysu, ale přibližuje i jeho roli v polosvětě
kolem kmotrů Františka Mrázka, Tomáše Pitra či Radovana Krejčíře. Kniha
tvoří zatím nejucelenější obraz oligarchy Babiše. Druhé prezidentské volby
v České republice začínají 12.–13. 1. 2018. Přijďte si ujasnit své názory před
samotnou volbou.

6 cest ke zdraví těla a mysli: Vykročte s námi!

Nový cyklus 6 vzdělávacích přednášek o zdravém životním stylu z oblasti psychického a fyzického zdraví. Lektory kurzu jsou specialisté z různých oborů
(výživová poradkyně, lektor jógy, fyzioterapeutka, instruktorka fitness, psycholog). Informace a rady týkající se zdraví, výživy, sportu, psychiky, zdravého
životního stylu a péče o vlastní osobu.
ÚT 16. 1. / 17 hodin / přednáška
Redukce hmotnosti a očistné kúry / Eva Riegerová, výživová poradkyně.
ÚT 27. 2. / 17 hodin / přednáška
Zdravý pohyb / Slávka Růžičková, fyzioterapeutka.
ÚT 13. 3. / 17 hodin / přednáška
Variabilita cvičení + sportovní výživa / Jitka Rýdlová, instruktorka fitness /
Eva Riegerová, výživová poradkyně
ÚT 10. 4. / 17 hodin / přednáška.
Jóga: tradiční nástroj na neduhy moderního bytí / Tomáš Walter, lektor jógy.
ÚT 15. 5. / 17 hodin / přednáška
Vliv stravy na naše zdraví / Eva Riegerová, výživová poradkyně.
ÚT 5. 6. / 17 hodin / přednáška
Výživa a psychologie / Jakub Plachý, psycholog / Eva Riegerová, výživová
poradkyně.
Cena celého cyklu 180 Kč / cena jednotlivých přednášek 40 Kč
ÚT 30. 1. / 17 hodin / 30 Kč / přednáška

Srí Lanka: Radka Tkáčiková, cestovatelka a průvodkyně

Starodávná královská města, buddhismus i hinduismus Tamilů, přírodní krásy,
čajové plantáže a sběr čaje, život lidí na plantážích, džungle s bohatou faunou,
pobřeží Indického oceánu a různé techniky chytání ryb. Zajímavosti a tradice.
PÁ 12. 1. / 8.15 a 10 hodin / 20 Kč / pro děti

Komiksy hravé i drsné: Jiří Wolker Procházka,
scénarista a spisovatel

O historii obrazového vyprávění od hieroglyfů, středověkých maleb až po
dnešní podobu komiksů. Základní atributy komiksu, literární žánry zpracované v komiksu. Superhrdinové, antihrdinové, slovanské mýty, drsná škola
detektivky. Komiksová pravidla, komiksová řeč, citoslovce, dynamika, stripy.
Kdo dělá komiks – umělecké i technické profese při tvorbě komiksů. Ukázky
světových i našich komiksů.

Čtu si... Fotografická, výtvarná a literární soutěž

Každý má místo, kde rád čte. Každý má způsob, jak rád čte. Všude kolem nás
jsou místa, která vybízejí ke čtení, jen je potřeba je objevit. Někdo si dokáže
číst uprostřed davu, jiný potřebuje nerušené prostředí. A právě tento čtenářský pohled knihovnu zajímá.
Městská knihovna Nymburk vyhlašuje výtvarnou, fotografickou a literární
soutěž s cílem zachytit jakoukoliv osobu (nebo osoby) na jakémkoliv místě,
jak čte (čtou). Tématem literární práce může být vše, co souvisí se čtením.
Proč vás čtení baví, kde všude rádi čtete, kdy nejradši čtete, jak rádi čtete…
Soutěž probíhá od prosince 2017 do konce února 2018. Své výtvarné práce
můžete přinést rovnou do knihovny. Fotografie a literární práce můžete posílat prostřednictvím e-mailu na adresu: knihovna@knihovna-nbk.cz nebo je
dodat do knihovny. Všechny obrázky vystavíme v knihovně. Nejlepší práce
oceníme!
LEDNOVÁ SOBOTA, KDY MÁME PRO VÁS OTEVŘENO
6. 1. / 9–11 hodin
Bližší informace o našich službách a konaných akcích najdete na internetových 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.

ČEZ Basketball
Nymburk
Termíny domácích zápasů
Sportovní centrum Nymburk

Klub
důchodců
PO 2. 1. — Přivítání v novém roce 2018 / Volná zábava / paní Soukupová
ST 4. 1. — Volná zábava
PO 9. 1. — Volná zábava
ST 11. 1. — Poslech a zpívání při harmonice / pan Šturma
PO 16. 1. — Volná zábava
ST 18. 1. — Volná zábava / DVD z výletů
PO 23. 1. — Volná zábava
ST 25. 1. — Cyklus přednášek / 1. část / paní Straková
PO 30. 1. — Volná zábava
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!
Termíny zájezdů budou zveřejněny ve vývěsní skříňce.
Pravidelné cvičení v pondělí a středu.

HÁLKOVO MĚSTSKÉ DIVADLO

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

MĚSTSKÁ KNIHOVNA NYMBURK

Palackého třída 1749, Nymburk / tel.: +420 325 512 723
e-mail: knihovna@knihovna-nbk.cz / web: www.knihovna-nbk.cz
Knihovna má pro vás otevřeno i vybrané víkendy a to každou první sobotu
v měsíci od 9 do 11 hodin. Můžete navštívit dospělé oddělení, čítárnu,
studovnu, informační a hudební oddělení.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ NYMBURK A SADSKÁ

kontaktní osoba: Miloslava Holubová, předsedkyně 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

Klub Českých
Turistů
Pochody KČT Nymburk a Sadská
ÚT 23. 1. / odjezd z Nymburka hl. n. v 9.09 hodin
Odjezd z hlavního nádraží Nymburk v 9.09 hodin. Pochod cca 8 km.
JÍKEV – VŠECHLAPY – VELELIBY – ZDONÍN – NYMBURK

MUŽI

ST 3. 1. / 18.30 hodin — ČEZ NBK × BK ARMEX Děčín / NBL
ÚT 9. 1. / 18.30 hodin — ČEZ NBK × Telekom Baskets Bonn / BCL
SO 20. 1. / 17 hodin — ČEZ NBK × BK JIP Pardubice / NBL
ÚT 23. 1. / 18.30 hodin — ČEZ NBK × Avellino Scandone Basket / BCL
ČT 25. 1. / 18.30 hodin — ČEZ NBK × Geosan Kolín / NBL

Boleslavská třída 467, Nymburk / kontaktní osoba: Zdeňka Soukupová
tel.: +420 325 516 275
Termíny zájezdů budou zveřejněny ve vývěsní skříňce. Pravidelná cvičení
v pondělí a ve středu od 13 do 13:30 hodin. Program klubu naleznete
vyvěšený na nástěnce, v okně klubu nebo ve výloze TIC Nymburk.

NYMBURSKÉ KULTURNÍ CENTRUM

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

MĚSTSKÉ KINO SOKOL

Tyršova 6, Nymburk
Pokladna kina je otevřena pouze v promítací dny a to hodinu před
představením a v době promítání!
Rezervace vstupenek na:
+420 325 513 785 / Nymburské kulturní centrum
+420 325 512 433 / Turistické informační centrum Nymburk
+420 325 541 789 / Obecní dům
e-mail: kadava@nkc-nymburk.cz / web: www.nkc-nymburk.cz

OBECNÍ DŮM

Bedřicha Smetany 55, Nymburk / tel.: +420 325 541 789
e-mail: hajkova@nkc-nymburk.cz / web: www.nkc-nymburk.cz

ŽENY

SO 6. 1. / 17 hodin — DSK NBK × SBŠ Ostrava / ŽBL
NE 21. 1. / 17 hodin — DSK NBK × BK Žabiny Brno / ŽBL
SO 27. 1. / 17 hodin — DSK NBK × BLK Slavia Praha / ŽBL
PRODEJNÍ MÍSTA
Předprodej v prodejní síti Ticketportal v Nymburce: Turistické informační
centrum Nymburk (Náměstí Přemyslovců 165), CA Tereza (Nerudova 697)
nebo na www.ticketportal.cz (předprodej Ticketportal na vybrané zápasy
a pouze do sektoru H).
Prodejna Exico Shop: (Palackého třída 49):
tel. + 420 325 511 740, e-mail: obuv.exico@seznam.cz
Nelze zakoupit v den utkání.
Pokladna haly: 60 min před začátkem utkání.
Další informace naleznete na www.basket-nymburk.cz.

Kontakty

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM NYMBURK

Tyršova 174 / tel.: +420 325 512 473
e-mail: nymburk@polabskemuzeum.cz
web: www.polabskemuzeum.cz/nymburk
Muzeum je otevřeno denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin.

RÁDIO PATRIOT – Informační portál pro střední polabí

Kulturní měsíčník vychází 1× měsíčně
Místo vydání: Tiskárna F-PRINT, Polní 35, 288 02 Krchleby
Vyšlo:
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Tyršova 172, Nymburk / tel.: +420 607 567 760
e-mail: studio@radiopatriot.cz / web: www.radiopatriot.cz
Pravidelné živé rozhovory vždy v úterý a čtvrtek od 11 s reprízou v sobotu
a v neděli od 17 hodin. Všechny rozhovory a některé pořady k poslechu
naleznete v archivu na www.radiopatriot.cz.

ČEZ BASKETBALL NYMBURK

Sportovní 1802, Nymburk
web: www.basket-nymburk.cz
Veškeré informace naleznete na webových stránkách ČEZ Basketball Nymburk.

