Kino
Sokol
út 1. / 19 hodin / 100 Kč

Den co den

Romantický příběh vypráví jaké to je, když se každý den probudíte v jiném těle
a každý den žijete život někoho jiného.
USA / romantický / 97 min. / s titulky / do 12 let nevhodný
st 2. a čt 3. / 19 hodin / 120 Kč

Kazišuci

Komedie o holkách, které chtějí přijít o panenství, a o rodičích, kteří jim v tom
chtějí zabránit doslova za každou cenu.
USA / komedie / 102 min. / s titulky / do 15 let nepřístupný
pá 4. / 19 hodin / 110 Kč

Neznámý voják

Válečné drama vypráví o jednotce finských vojáků bojujících proti agresivnímu
stalinskému Sovětskému svazu.
Finsko / válečný / 135 min. / s titulky / do 12 let nevhodný
so 5. / 16 hodin / 50 Kč / Odpolední rodinné

Fimfárum Jana Wericha

Celovečerní animované pásmo na motivy stejnojmenné knihy Jana Wericha.
ČR / animovaný / 100 min. / české znění / přístupný
so 5. / 19 hodin / 90 Kč

Kupředu levá

Bláznivá komedie o herci, který se převlékne za komunistického vůdce, aby
zachránil život své dcery.
Německo / komedie / 98 min. / s titulky / do 12 let nevhodný
ne 6. / 16 hodin / 80 Kč / Odpolední rodinné

Planeta Česko

Naše příroda je pestrá jako málokde na světě. Krásu a dobrodružství máme na
dosah ruky - stačí se jen dobře dívat!
ČR / dokument / 81 min. / české znění / přístupný
ne 6. / 19 hodin / 120 Kč

lietu. Pomoci svého vynálezu se vrátí do minulosti, aby zabránil její svatbě.
Norsko / komedie / 95 min. / české znění / přístupný

Festivalovými cenami ověnčený film přináší temný příběh dvou bratrů během
jedné kruté zimy. Dánsko / drama / 94 min. / s titulky / do 12 let nevhodný

pá 11. / 19 hodin / 90 Kč / Art kino

út 22. / 19 hodin / 110 Kč

Bratři Lumièrové

Ztratili jsme Stalina

Filmoví historici vybrali a seřadili 108 krátkých snímků, které vytvořili před
více než sto dvaceti lety bratři Lumièrové, vynálezci kinematografie.
Francie / dokument / 87 min. / české znění / přístupný
so 12. / 16 hodin / 120 Kč

Psí ostrov

Psi jsou kvůli psí chřipce odsouzeni k vyhnanství na opuštěném ostrově.
Nejedná se o dětské představení!
USA / animovaný / 101 min. / s titulky / do 12 let nevhodný
so 12. / 19 hodin / 120 Kč

Taxi 5

Další díl slavné francouzské akční série v produkci Luca Bessona.
Francie / akční komedie / 120 min. / s titulky / do 12 let nevhodný
ne 13. / 19 hodin / 80 Kč

Měsíc Jupitera

Velký vůdce padl. Přímo na koberec. Jmenuje se Stalin.
Velká Británie / komedie / 106 min. / s titulky / do 12 let nevhodný
st 23. / 19 hodin / 100 Kč

Batalives: Baťovské životy

Fenomén Baťovských měst, která svého času vznikala po celém světě podle
zlínského vzoru. ČR / dokument / 75 min. / české znění / přístupný
čt 24. / 10 hodin / 60 Kč / Senior kino

Dvě nevěsty a jedna svatba

Solo: Star Wars Story

Naloďte se na Millennium Falcon a vydejte se do předaleké galaxie v novém
dobrodružství nejoblíbenějšího syčáka v galaxii.
USA / sci-fi / 135 min. / pá - titulky, so - dabing / přístupný
so 26. / 16 hodin / 50 Kč / Odpolední rodinné

Příběh jedné lásky, jedné vášně a jedné krajiny ve filmu Čestmíra Kopeckého
a Ondřeje Havelky.
ČR / romantický thriller / 100 min. / české znění / do 12 let nevhodný

Fimfárum - Do třetice všeho dobrého

čt 17. a pá 18. / 19 hodin / 130 Kč / Premiéra

ne 27. / 16 hodin / 100 Kč / Odpolední dětské

Deadpool 2

Hledá se princezna

Závěrečný díl s pohádkami pro chytré děti a chytré dospělé z oblíbené knihy
Jana Wericha. ČR / animovaný / 72 min. / české znění / přístupný

Kouzelný příběh Ruslana a Mily se odehrává v době statečných rytířů, krásných princezen a zlých čarodějů.
Rusko / animovaný / 85 min. / české znění / přístupný

so 19. / 16 hodin / 50 Kč / Odpolední rodinné

Pod jedním stromem

út 8. / 19 hodin / 120 Kč

Čtyři další pohádky pro chytré děti a chytré dospělé z oblíbené knihy Jana
Wericha. Přijďte si připomenout nevšední animovaný film, za nímž stojí nymburská společnost Maurfilm.
ČR / animovaný / 90 min. / české znění / přístupný
so 19. / 19 hodin / 90 Kč

čt 31. / 19 hodin / 100 Kč

Gauguin

Žalman - Naslouchám tichu Země

Avengers: Infinity War

Završení neuvěřitelné desetileté cesty filmovým světem studia Marvel přináší
nejultimátnější válku všech dob.
USA / fantasy, sci-fi / 149 min. / s titulky / do 12 let nevhodný
st 9. a čt 10. / 19 hodin / 110 Kč

Až na dno

Agent James McAvoy a podmořská bioložka Alicia Vikander se poprvé setkají
na pláži v Normandii a zamilují se do sebe. Po několika dnech je však jejich
práce od sebe oddělí a osamoceni čelí smrtícím hrozbám.
USA / drama / 111 min. / s titulky / do 12 let nevhodný
čt 10. / 10 hodin / 60 Kč / Senior kino

Jo Nesbø: Doktor Proktor a vana času

Doktor Proktor se vydává do Paříže, aby znovu našel svou dávnou lásku Ju-

Fimfárum 2

Rok 1891. Gauguin se usazuje na Tahiti. Chce malovat v divočině, svobodně,
daleko od estetiky civilizované Evropy.
Francie / životopisný / 102 min. / s titulky / do 15 let nevhodný
ne 20. / 16 hodin / 110 Kč / Odpolední dětské

V husí kůži

Jeden houser se musí začít starat o dvě malé kachničky.
USA / animovaný / 88 min. / české znění / přístupný
ne 20. / 19 hodin / 110 Kč / Art kino

Zimní bratři

so 12. / 9:30 hodin - start / Řeka Labe v Nymburce nad elektrárnou

Nymburská 500

TJ Lokomotiva Nymburk oddíl rychlostní kanoistiky pořádá již 65. ročník tohoto závodu.

út 29. / 19 hodin / 110 Kč / Art kino
Pod jedním idylickým stromem se obyčejné sousedské neshody rozrostou
v naprosto neočekávanou spirálu násilí, která se vymkne kontrole.
Island / komediální drama / 104 min. / s titulky / do 12 let nevhodný

Nedávno Žalman oslavil sedmdesátku a letos slaví padesát let působení
na hudební scéně. ČR / dokument / 77 min. / české znění / přístupný

Ostatní akce
út 1. / 10 - 12 hodin / Start před hotelem Ostrov

Čarodějnice na kolech

TJ Sokol Drahelice pořádá cyklistický závod pro děti. Kategorie - odstrkovadla
a kola - děvčata, chlapci zvlášť. Více informací na http://drahelice.unas.cz.

www.mesto-nymburk.cz
sekce Kultura a sport

KVĚTEN 2018

so 12. / 13 hodin - registrace, 14 hodin - start / Hasičské hřiště Nymburk

Husitské války v době vlády krále Jiřího z Poděbrad

Vadí nevadí

Hrajete rádi Vadí nevadí? Tak pozor na to, s kým to hrajete, ať přitom nepřijdete o život. USA / horor / 103 min. / s titulky / do 15 let nepřístupný

8. ročník cyklo-společenské vyjížďky. Více na www.cyklootvirak.cz

út 15. / 17 hodin / Rezidence Labské Terasy

Jak napálit banku

Připravte se na druhý příchod Wade Wilsona alias Deadpoola.
USA / akční komedie / 120 min. / s titulky / do 15 let nepřístupný

Postřižinský cyklootvírák

Na krátko

pá 25. a so 26. / 19 hodin / 130 Kč

Hastrman

so 5. / 9:30 hodin - zahájení / Areál Pivovaru Nymburk

čt 24. a ne 27. / 19 hodin / 110 Kč

út 15. a st 16. / 19 hodin / 120 Kč

čt 17. / 10 hodin / 60 Kč / Senior kino

Můžete se těšit na ukázky lodí, plavby výletní lodí Blanice, slalomové jízdy
na motorových člunech, řemeslné trhy a dílničky pro děti a mnohé další.

O nymburského cyklistu 2018

Je těžké být vyvoleným ve světě, který je ovládán strachem.
Maďarsko / sci-fi thriller / 123 min. / s titulky / do 12 let nevhodný

Čtyři muži přišli díky bankovnímu managerovi o své úspory.
Německo / komedie / 96 min. / české znění / do 12 let nevhodný

Lodě na Labi

Anna Polívková pracuje sice jako úspěšná televizní moderátorka, ale ve vztazích má dar přitahovat samé blbce. Anebo snoubence své sestry!
ČR / romantická komedie / 120 min. / české znění / do 12 let nevhodný

Příběh o dětech, které předčasně dospívají, protože už tu nejsou celé rodiny,
aby je chránily před tím, jaký svět skutečně je.
ČR / drama / 104 min. / české znění / do 12 let nevhodný

Kulturní
měsíčník

pá 4. - ne 6. / 10 - 18 hodin / Břeh Labe u Šafaříkova mlýna

Cyklistické závody pro ty nejmenší závodníky a závodnice. Více informací
na www.cyklistikanymburk.cz.

Husitské války a Nymburk. Přednáší PhDr. Pavel Fojtík, starosta města a historik.
so 19. / 12 hodin / 350 Kč předprodej, 450 Kč na místě / „Starý“ Polaban

Rock & Pop Fest

Oslava ro(c)ku v podání narozeninového mejdanu časopisu ROCK&POP.
Předprodej vstupenek v síti TICKETSTREAM a v TIC Nymburk.
so 19. / 10 - 17 hodin / Modelové kolejiště (Drahelická 181, Nymburk)

Akce s dílničkami v Modelovém kolejišti

Zveme dospělé i děti do Modelového kolejiště na mašinky a dílničky
pro šikovné děti. Občerstvení připraví Luna Catering. Další informace naleznete na www.mknbk.cz.
čt 24.

Duhové perličky žáků ZUŠ B. M. Černohorského

Koncerty v rámci celostátního happeningu základních uměleckých škol „ZUŠ
OPEN 2018“.
16 hodin / Kaple sv. Jana Nepomuckého, 18 hodin / Hálkovo divadlo
pá 25. / 18:10 hodin / Husův sbor Nymburk

Koncertní bohoslužba

Vystoupí komorní smyčcový soubor žáků ZUŠ B. M. Černohorského - Virtuosi
Nymburgense ze třídy učitele a houslového virtuóza Arnolda Smrtky.
so 26. a ne 27. / Na Přístavě (Špička)

Nymburská Špička

Sobota - 14 hodin malba na modelku (bodypainting), poté (v 15.00) zahrají
Bob Hochman a Vlasta Brůček. Neděle - po celý den (9.00 - 15.00) - dětská
soutěž v kreslení o ceny.
so 26.

Postřižinský expres

Každoroční jízda parním vlakem, kterou pořádá Pivovar Nymburk, s. r. o. Jízdenky zakoupíte pouze v Pivovaru Nymburk a na osobní pokladně hlavního
nádraží Nymburk. Více informací na www.postriziny.cz.
ne 27.

Restaurant Day

Více informací nalezne na facebooku Restaurant Day Nymburk.

Turistické informační centrum
města Nymburk

Hálkovo městské
divadlo Nymburk
čt 3. / 8.30 a 10 hodin / 60 Kč / Pohádka

Rozum a Štěstí

Dopolední pohádka pro školy a školky. Hrají: děti z divadelní školy.
st 9. / 19.30 hodin / 440 Kč / Komedie

K3 / Splašené nůžky

Splašené nůžky, detektivní komedie, ve které o tom, kdo je vrah, rozhodujete Vy!
Produkce: Divadlo Kalich. Hrají: Dalibor Gondík, Otakar Brousek ml., Ladislav
Županič, Ivana Jirešová a Jaroslava Brousková.
út 15. / 19.30 hodin / 320 Kč / Koncert

Koncert Evy Pilarové

Vedle klasického repertoáru zazní i řada swingových melodií.
st 23. / 19.30 hodin / VYPRODÁNO / Komedie

Vím, že víš, že vím

Hořkosladká komedie o tom, jak si udržet živé manželství.
Hrají: Simona Stašová, Michal Dlouhý, Andrea Daňková, Vasil Fridrich / Petr
Vančura.
čt 24. / 18 hodin / Koncert

Duhové perličky žáků ZUŠ B. M. Černohorského

Jeden z koncertů ZUŠ B. M. Černohorského Nymburk v rámci II. ročníku celostátního happeningu základních uměleckých škol „ZUŠ OPEN 2018“, který se
uskuteční opět pod záštitou operní pěvkyně Magdaleny Kožené. V prostorách
divadla budou vystaveny výtvarné práce žáků školy.
ne 27. / 14 hodin / 50 Kč, děti ZDARMA / Akademie

Akademie DDM Nymburk

Vystoupení dětí ze zájmových kroužků.

Dámská Jízda 2

Nové předplatné speciálně pro ženy! Cena předplatného: 890 Kč.
Prodej od 16. dubna 2018 do 7. září 2018 pouze na pokladně divadla! V ceně
předplatného je navíc sklenička vína!
Program:
čt 11. 10. / 19 hodin / komedie
The Naked Truth - Odhalená Pravda
The Naked Truth – česká premiéra britského divadelního hitu Dave Simpsona –
dojemná komedie, která je výzvou všem ženám a oslavou jejich síly postavit se
nepřízni osudu.
pá 9. 11. / 19 hodin / komedie
Vše o mužích
Aneb jak muži sami sebe vidí, za co se nestydí i stydí. Aneb jak to dopadá,
když se testosteron smíchá s city a striptýzem. Tragikomedie o mužích
pro ženy, aby je opět nepochopily.
Změna programu vyhrazena!
ABONMÁ 2018/2019
Prodej abonmá od 1. června pouze na pokladně divadla! Stávajícím abonentům
rezervujeme jejich místo do 29. června 2018.
Donaha! - hrají: Martin Písařík, Jaroslav Slánský a další.
Novecento - hrají: Radim Madeja (ocenění Thálie 2015), Jakub Šafr.
Můj nejlepší kamarád - hrají: Tereza Kostková, Aleš Háma, Nela Boudová.
Lordi - hrají: Martin Hofmann, Filip Rajmont, Peter Serge Butko a další.

Městská
knihovna Nymburk
st 2. až čt 31. / v otevírací době knihovny / výstava

Dlátem a štetcem

Robin Samek - výběr z tvorby 2012 - 2017.
AKCE, BESEDY, PŘEDNÁŠKY
st 9. / 18 - 22 hodin / ZDARMA

Noc literatury

Už druhá Noc literatury v Nymburce, která netradičním způsobem přiblíží
současnou evropskou literaturu v nových českých překladech, se blíží. Série
veřejných čtení se uskuteční během jednoho večera na atraktivních či běžně
nedostupných místech Nymburka.
Čtení probíhají paralelně - na všech uvedených místech se začíná v 18.00,
ukázky se opakují vždy v půlhodinových intervalech až do 21.30. Sami si můžete zvolit pořadí míst, která během večera navštívíte. Úryvky budou interpretovat 4 známé herecké osobnosti na 4 různých místech.
David Matásek
kniha Dva pánové na pláži : Michael Köhlmeier
Kavárna Café Society, Kostelní 41 Nymburk
David Gránský
kniha Davidův dům: Michael Lambert
Výletní loď Blanice, břeh Labe pod Šafaříkovým mlýnem Nymburk
Natálie Kocábová
kniha Osm hor: Paolo Cognetti
Rádio Patriot, Tyršova 172/2 Nymburk
Berenika Kohoutová
kniha Oběť bouří: Dolores Redondo
Sokolovna, Tyršova 180/14 Nymburk

se. Startuje se u staré hvězdárny v Nymburce na Zálabí (Hrabalovo posezení
U Tří koček). Každý účastník obdrží při startu očíslovanou „Hrabalovu putovní
knížku“, do které bude během cesty sbírat razítka. Tři vylosovaní držitelé
putovních knížek se všemi razítky obdrží ceny. Ceny budou předány při
odpoledním programu. S hlavním pelotonem odstartují v 10 hodin i zástupci
organizátorů jako doprovod.
10 hodin
Tradiční dopolední procházka po místech, která měl Bohumil Hrabal rád
Průvodcem pochodu je Jan Řehounek. Start U Svatojosefovského pramene
v Kersku.
12 hodin
Lesní ateliér Kuba v Kersku / Vystoupení hudební skupin Tojo Band, Vanua
2 a Crossband. Divadelní představení Evangelium schizofrenického strýce DS
Hálek Nymburk na motivy textů Bohumila Hrabala napsal Jan Řehounek.
Hosté: Miloš Orson Štědroň (autor opery Don Hrabal), Roman Janál (interpret
hlavní role na jevišti Nové scény ND), herci: Pavel Nový, Petr Brukner, Zdena
Hadrbolcová, Tereza Bebarová, Oldřich Vízner, zpěvák Aleš Ulm a další.
Moderuje Vít Špinka.
Po celý den - Hrabalův poesiomat – zařízení přehrávající audioukázky z Hrabalových knížek, La Femme Hrabal ve výtvarném umění (Lesní ateliér Kersko),
bohaté občerstvení.

Diskotéka

Autobus do Kerska a zpět zdarma
Nymburk, Hlavní nádraží
9:00
Kersko, U Kubů
Nymburk, Nám. Přemyslovců 9:05		
Zvěřínek, Temac		
9:15		
Sadská, náměstí		
9:20		
Třebestovice, obec. úřad
9:30		
Sadská, Modrá Hvězda
9:35		
Hradišťko, hřbitov		
9:50		
Kersko, U Pramene
10:00		

Noc kostelů

18:00

Těšit se můžete na skvělou muziku a nezapomenutelnou atmosféru. Na své
si přijde opravdu každý a můžete si tak užít RETRO párty plnou RETRO hitů.
Zahrají DJ Tomáš Bříza Březina, Martin Karásek a Petr Kormidelník Krpálek.

Milujeme zemi: Z Ruska na Sumatru

st 9.

út 15. / 14 - 17 hodin / 30 Kč / Velký sál Obecního domu

út 15.

Čas na čaj

Setkání nejen pro seniory ve velkém sále Obecního domu, kde k tanci a poslechu zahraje DESECT.
ne 20. / 17 hodin / vstupné dobrovolné / Kaple sv. Jana Nepomuckého
Koncert v rámci hudebního festivalu B. M. Černohorského. Jako hosté vystoupí Ivana Trnečková (klavír) a Jana Pazourková (housle).

Podrobný program naleznete v brožuře k akci Noc kostelů v Turistickém informačním centru či NKC.
so 26. / 13 hodin / ZDARMA / Park U Vodárenské věže

Ve stínu vodárenské věže - 11. ročník

Jednodenní folkový open air festival, na který se můžete těšit v Parku U Vodárenské věže v centru města. Jako hosté vystoupí Žalman a spol, Standa Haláček, Stráníci a Míra Ošanec, Isara, Terrakota a další.

Noc literatury v Nymburce organizují: Městská knihovna Nymburk, Kavárna
Café Society Nymburk, Rádio Patriot, TJ Sokol Nymburk.

Nymburské
kulturní centrum

ne 27. 5. / 10 - 17 hodin / Dětský den s Krejčíkem Honzou / Soutěžní stanoviště, velká nafukovací aktivní centra a atrakce pro menší děti, divadla, pěna
a mnoho dalšího, celodenní vstupné na atrakce a soutěže 100 Kč, program
zdarma.
út 29. 5. / 7:30 - 10 hodin / Paleček, Rozum a Štěstí / Dětský animovaný film
pro MŠ v Kině Sokol.
st 30. 5. / 13 - 18 hodin / Dětský den / Odpoledne plné zábavy, tvoření, soutěží, divadla a mnoho dalšího v Parku Pod Hradbami.
čt 31. 5. / 10 hodin / Krkonoše / Unikátní dokumentární film o našem přírodním bohatství pro 2. stupeň ZŠ.
so 2. 6. / 15 - 18 hodin / Polabská vonička / 22. ročník mezinárodního folklorního festivalu, v Parku Pod Hradbami.
ne 3. 6. / 16 hodin / Paddington 2 / Rodinný film plný krásných obrazů z londýnského prostředí nabídne plno zábavy, v Kině Sokol, zdarma.
st 6. 6. / 9 - 11:30 / Piknik v trávě / Čtení v trávě v Parku U Vodárenské věže
s Městskou knihovnou.

so 19.

XX. Hrabalovo Kersko

10 hodin
Plavba do Kerska po Labi výletní lodí Blanice / Do Kerska můžete vyrazit
také výletní lodí Blanice (přístaviště Nymburk 10:00). V Kersku u menhiru,
kde se bude vystupovat, se můžete připojit k tradiční dopolední procházce
po místech, která měl Bohumil Hrabal rád. Návrat do Nymburka dle
plavebního řádu lodě Blanice.
10 hodin
Hrabalova cyklojízda / Pokud rádi jezdíte na kole a zdoláte cca 20 km, zapojte

čt 3. / 19 hodin / ZDARMA / Kostel sv. Jiljí

Den města - Nymburský komorní orchestr a České
filharmonické kvarteto

Koncert se koná v rámci hudebního festivalu B. M. Černohorského k příležitosti oslav Dne města. Vystoupí NKO pod vedením svého ředitele A. Smrtky
a České filharmonické kvarteto ve složení Š. Pražák - 1. housle, V. Mazáček 2. housle, J. Poslední viola a J. Dvořák violoncello.
pá 4. až so 5. / 9 - 16 hodin / ZDARMA /Sportovní centrum Nymburk

Mateřinka - 23. ročník

Festival je celostátní nesoutěžní přehlídka hudebních, tanečně sportovních
a dramaticko-výtvarných pódiových vystoupení jako veřejná prezentace mateřských škol a předškolních zařízení v České republice.
pá 11. / 20 hodin / 90 Kč / Velký sál Obecního domu

út 29.

pá 25. / 18 - 23 hodin / ZDARMA / Kostel sv. Jiljí, Evangelický kostel, Husův sbor, Kaple sv. Jana Nepomuckého

po 7. až pá 11. / otevírací doba knihovny

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 jednotlivých přednášek 40 Kč

út 22.

PS Hlahol - Pocta Zdeňku Lukášovi

časy čtení vždy v půlhodinových intervalech:
18:00 – 18:20 hodin
18:30 – 18:50 hodin
19:00 – 19:20 hodin
19:30 – 19:50 hodin
20:00 – 20:20 hodin
20:30 – 20:50 hodin
21:00 – 21:20 hodin
21:30 – 21:50 hodin

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

st 2.

Přednáška Za zubry do Ruska i do deštných pralesů ostrovů Pulau Banyak,
na jejichž plážích kladou ohrožené druhy mořských želv svá vajíčka.

ne 27. 5. až ne 3. 6.

Víte, že mají všechny maminky v neděli 13. května svátek? Máte už pro tu svou
nějaký dárek? Pokud ne, přijďte do dětského oddělení a vytvořte jí originální
dárek.

Heslo pro rok 2018 : „Pojď s námi, ať máš o čem vyprávět vnoučatům“

po 14. / 18 hodin / vstupné dobrovolné / Foyer Kina Sokol

KNIHOVNA DĚTEM

Dárek pro maminku

Pochody KČT Nymburk a Sadská

Radnice dětem

Litomyšl město
Odjezd ze Sadské v 6.04 hod., z Nymburka hl.n. v 7.01 hod z Kolína
rychlíkem v 7.38 hod. do Chocně, odtud v 8.39 hod. do Litomyšle 5 km.
Svor – výstup na Klíč – Nový Bor
Odjezd ze Sadské do Nymburka hl.n. v 7.03 hod. a odtud rychlíkem v 8.08 hod. do Svoru, zpět z Nového Boru - 8 km.
Smrčná – Stvořidla – Ledeč nad Sázavou
Odjezd ze Sadské v 6.04 hod. do Kolína, z Nymburka hl.n. v 6.01
hod. , z Kolína rychlíkem do Světlé nad Sázavou v 6.46 hod., odtud
v 8.16 hod. do Smrčné - 10 km.
Jenštejn hrad – Dřevčice tvrz – Brandýs nad Labem
Odjezd autobusem ze Sadské na Černý Most v 7.35 hod. 		
z Nymburka hl.n. v 7.04 hod. do Horních Počernic, odtud autobusem
na Černý Most, z Černého Mostu v 8.25 hod. do Jenštejna - 8 km.
Chotyně – Grabštejn hrad – Hrádek nad Nisou – Chotyně
Odjezd ze Sadské do Nymburka v 6.06 hod., odtud autobusem
do Liberce v 6.57 hodin, dále vlakem do Chotyně v 10.02 hod.
10 km.

Klub
důchodců
st 2.
po 7.
st 9.
po 14.
st 16.
po 21.
st 23.
po 28.
st 30.

Volná zábava
Volná zábava
Tajemné síly na zámku
Začátek ve 13.45 hodin. Přednáší Zdeňka Straková.
Volná zábava - bavíme se v klubu
Božena Němcová v Nymburce
Začátek ve 13.45 hodin. Přednáší Marcela Pachmanová.
Volná zábava
Volná zábava
Volná zábava
Společenské hry
Zdenka Soukupová.

Vlastivědné
muzeum Nymburk
pá 4. 5. až so 30. 6. / denně mimo po 9 – 17 hodin / výstava

Kinoty Vol. II

Vlastivědné muzeum Nymburk srdečně zve všechny obyvatele a návštěvníky
Nymburka na výstavu karikatur s názvem S Bohumilem na věčné časy.
Výstavu připravila Česká unie karikaturistů ve spolupráci s městskou částí
Prahy 8 Libní. K dispozici je prodejní katalog obsahující desítky karikatur.

Klub Českých
Turistů
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st 30. / 19 hodin / vstupné dobrovolné / Foyer Kina Sokol
Hudební setkání, kde může vystoupit každý.

