Kino
Sokol
pá 1. a so 2. / 19 hodin / 110 Kč

Dámský klub

Debbie a její parťačky

Anne Hathaway, Sarah Paulson, Sandra Bullock, Cate Blanchett, Helena Bonham Carter a Rihanna mají smělý plán loupeže, kterou se chystají provést
na velkolepé kostýmní gala přehlídce celebrit v newyorském Metropolitním
muzeu. USA / akční / 120 min. / s titulky / do 12 let nevhodný
st 13. / 19 hodin / 110 Kč

Jane Fonda, Diane Keaton, Alicia Silverstone a Mary Steenburgen jsou nerozlučné kamarádky, které mají zálibu v knihách. Jednoho dne se ponoří do
lechtivě erotického románu Padesát odstínů šedi. Tahle volba se ukáže jako
více než inspirativní.
USA / komedie / 103 min. / s titulky / do 12 let nevhodný

Ghost Stories

ne 3. / 16 hodin / ZDARMA / Odpolední rodinné

čt 14. / 10 hodin / 60 Kč / Senior kino

Paddington 2

Jak napálit banku

Paddington se už šťastně usadil s rodinou Brownových a je oblíbeným členem
místní komunity. Aby mohl koupit ten nejlepší dárek ke 100. narozeninám
tety Lucy, začne pracovat. Cesta za dobrodružstvím začne, když je tento dárek
ukraden.
Velká Británie / animovaný / 103 min. / české znění / přístupný
út 5. / 19 hodin / 90 Kč

Gangsterdam

Bláznivá komedie Gangsterdam vypráví o partě mladých lidí, která se zaplete
do pašování drog v Amsterdamu.
Francie / komedie / 100 min. / s titulky / do 15 let nepřístupný
st 6. a čt 7. / 19 hodin / 110 Kč

Delirium

Muž se vrací z psychiatrické léčebny do rodinného panství, které zdědil po
svých rodičích. Po několika paranormálních jevech začne věřit, že v domě straší a číhá v něm příšerné zlo.
USA / horor / 96 min. / s titulky / do 12 let nevhodný
čt 7. / 10 hodin / 60 Kč / Senior kino

Tlumočník

Hlavními hrdiny svérázné roadmovie jsou dva staří páni Jiří Menzel a Peter
Simonischek, kteří cestují napříč Slovenskem, aby poznali pravdu o vlastní
minulosti.
Slovensko / tragikomedie / 113 min. / s titulky / do 12 let nevhodný
pá 8. / 19 hodin / 110 Kč

Solo: Star Wars Story

Naloďte se na Millennium Falcon a vydejte se do předaleké galaxie v novém
dobrodružství nejoblíbenějšího syčáka v galaxii. Na této cestě se zrodí jeden
z nejnepravděpodobnějších hrdinů ságy Star Wars.
USA / sci-fi / 135 min. / české znění / přístupný
so 9. a ne 10. / 16 hodin / 120 Kč / Odpolední dětské

Pat a Mat znovu v akci

Pat a Mat, naši dva známí kutilové znovu v akci. Přestěhovali se do nových
domů, kde na ně čekají nové kutilské výzvy a nové příhody.
ČR / animovaný / 75 min. / přístupný
so 9. a ne 10. / 19 hodin / 120 Kč

Backstage

Dynamická lovestory plná tance a hudby. Život Mary a Buddyho se točí kolem
jejich lásky, mají hlavně sami sebe navzájem a žijí romanticky v odstaveném
přívěsu. ČR / taneční / 91 min. / české znění / přístupný
út 12. / 20 hodin / 110 Kč

Skeptický profesor Phillip Goodman se zabývá vyvracením zdánlivě nadpřirozených událostí. Do rukou se mu ale dostanou tři nevysvětlitelné případy
a ve chvíli, kdy je začne řešit, se sám dostane do děsivé hororové smyčky.
Velká Británie / horor / 98 min. / s titulky / do 12 let nevhodný

Čtyři muži přišli díky bankovnímu managerovi o své úspory. Najednou čelí nejisté budoucnosti a tak vymyslí šílený plán.
Německo / komedie / 96 min. / české znění / do 12 let nevhodný
čt 14. / 18 hodin

Setkání s občany města

Diskuse zástupců města s občany nad ožehavými tématy.
pá 15. / 19 hodin / 80 Kč / Art kino

Teheránská tabu

Mladí mají touhy jako jejich vrstevníci jinde na světě. V Teheránu ale platí úplně jiná pravidla. Rockové koncerty, nemanželský sex, alkohol i drogy místní zákony zakazují a vytlačují do podzemí. Kdo má peníze a moc, pravidlům
se snadno vzepře.
Německo, Írán / animovaný, drama / 90 min. / s titulky / do 18 let nepřístupný
so 16. / 16 hodin / 90 Kč / Odpolední dětské

Neuvěřitelný příběh o obrovské hrušce

Život ve Slunečném městečku je tichý a poklidný až do dne, kdy kočka Míca
a sloník Sebastian najdou v přístavu vzkaz v láhvi. Hrdinové se vydávají podle
vzkazu na dobrodružnou cestu a ní naleznou něco opravdu velikého.
Dánsko / animovaný / 80 min. / české znění / přístupný
so 16. / 19 hodin / vstupné dobrovolné

Tlačítka bdělosti

Meditativní dokument nymburského filmaře Jana Šípka o dvou českých vědcích, kterým je věda trochu těsná. Meze odborného poznávání proto rozšířili o techniky považované v rámci západního myšlení za neobvyklé. Projekce
za účasti tvůrců. ČR / dokument / 85 min. / české znění / přístupný
ne 17. / 19 hodin / 110 Kč

Tiché místo

Když tě uslyší, tak tě uloví. Obyčejná rodina se snaží přežít ve světě, kde i ten
nejtišší zvuk může znamenat rozsudek smrti. V hlavních rolích John Krasinski
a Emily Blunt. USA / horor / 90 min. / s titulky / do 12 let nevhodný
út 19. / 19 hodin / 120 Kč

Já, Simon

Každý si zaslouží velkou lásku. Ale pro Simona je to komplikované: nikdo totiž
neví, že je gay a on zase neví, kdo je tím anonymem, který se s ním propojil
přes počítač. Řešení životních otázek je nakonec hodně zábavné i trochu strašidelné. USA / drama / 110 min. / s titulky / do 12 let nevhodný
st 20. / 19 hodin / 110 Kč

Máš ji!

Každý rok se pět přátel pustí do měsíc trvající hry na babu, kterou hrají již od

první třídy. Do hry, ve které neplatí žádná omezení, riskují krk, práci i jejich
vzájemný vztah. Letos se hra koná ve stejném termínu, jako svatba jediného
dosud neporaženého hráče.
USA / komedie / 120 min. / s titulky / do 12 let nevhodný
čt 21. a pá 22. / 19 hodin / 130 Kč / Premiéra

Jurský Svět: Zánik říše

Zábavní park Jurský svět je zničený. Lidé Isla Nubar opustili a zanechali dinosaury jejich osudu. USA / dobrodružný / 130 min. / české znění / přístupný
so 23. a ne 24. / 16 hodin / 120 Kč / Odpolední dětské

Příšerky z vesmíru

Planetu Zemi čeká nelítostná invaze kosmické zábavy. Tři ufoni se rozhodli, že
si u nás pořídí nejlepší matraci, kterou viděli v teleshoppingu.
Německo, Dánsko / animovaný / 90 min. / české znění / přístupný
so 23. / 19 hodin / 100 Kč

Archa světel a stínů

Dávno před tím, než Joy Adamsonová napsala knihu o lvici Else, či než Hanzelka a Zikmund vyrazili na cestu kolem světa, se odehrál neuvěřitelný příběh
Martina a Osy Johnsonových, kteří jako první ukázali, že v Africe, na Borneu,
ani v Oceánii nečíhají krvežíznivá monstra ani bojechtiví lidožrouti, ale rychle
mizející svět. ČR / dokument / 90 min. / české znění / přístupný
ne 24. / 19 hodin / 120 Kč

Escobar

Pablo Escobar. Jméno, které jste slyšeli. Jeden z největších zločinců všech
dob. Jako legendární narkobaron představí Oscarový a charismatický Javier
Bardem. Novinářku a televizní celebritu, která s Escobarem prožila milenecký
vztah hraje Penélope Cruz.
Španělsko / thriller / 123 min. / s titulky / do 15 let nepřístupný
čt 28. a pá 29. / 19 hodin / 120 Kč

Jsem božská

Každá holka a žena je tak krásná, jak se sama cítí být. Záleží na přístupu. Amy
Schumer po ráně do hlavy začne sama sebe vidět a vnímat jako super kočku.
A taky se podle toho začne hned chovat. Její okolí se pak nestačí divit.
USA / komedie / 120 min. / s titulky / do 12 let nevhodný
so 30. 6. a ne 1. 7. / 16 hodin / 120 Kč / Odpolední rodinné

Jim Knoflík, Lukáš a lokomotiva Ema

Jim je malý kluk a Lukáš je Jimův nejlepší kamarád. Také je strojvůdcem
a hrdým vlastníkem lokomotivy Emy. Jednoho dne se Jim, Lukáš a Ema rozhodnou vydat do světa. Jejich cesta se stává obrovským dobrodružstvím.
Německo / dobrodružný / 110 min. / české znění / přístupný
Přijďte si posedět do kina a ochutnat různé dobroty od kavárny KINO KÁVA.
Za hezkého počasí můžete využít venkovní posezení na zahrádce u Kina
Sokol. Otevírací doba: čt - so 9.00 - 22.30 a v neděli 9.00 - 21.00.

Ostatní akce
st 6. až čt 7. / 9 hodin - zahájení prodeje / Dvůr školy ZŠ Komenského

Tradiční bazárek oblečení

Čisté, nepoškozené oblečení a hračky můžete nosit na vrátnici školy od pondělí 21. května do pátku 1. června. Výdělek poputuje žákům školy na vozíčku.
čt 7. až út 12. / Náměstí Přemyslovců

Kulturní
měsíčník

Týden beach volejbalu

Po celý den Na Náměstí Přemyslovců. Tato akce je určena především pro děti
a mládež, a to pro školy (základní a střední) a také pro ostatní děti a mládež,
které mají zájem o beach volejbal. V rámci tohoto týdne proběhnou exhibiční
utkání význačných beach volejbalistů a dalších osobností ze sportu a kultury.
Více informací naleznete na www.volleyball.cz.
pá 8. / 21:50 hodin - po setmění / 80 Kč / Park Pod Hradbami

Kino Na Kolečkách - Čertoviny

Mobilní letní kino Kino Na Kolečkách opět zavítá do Nymburka tentokrát
s českou pohádkou Čertoviny. Doporučujeme dorazit 20 minut před začátkem promítání. Občerstvení otevřeno již od 21 hodin. Vstupenky v předprodeji
v Turistickém informačním centru Nymburk. Více informací na www.kinonakoleckach.cz.

www.mesto-nymburk.cz
sekce Kultura a sport

ČERVEN 2018

pá 8. - so 9. / Park Pod Hradbami

XIV. Dragonfest Nymburk 2018

Legendární festival dračích lodí. Novinky z let minulých se osvědčily
a proto je možné opět startovat již v pátek na dlouhé trati, cca 850 m a zároveň i na malých lodích pro 10 pádlujících a to i v sobotu. Více informací najdete na www.facebook.com - XIV. Dragonfest Nymburk 2018.
pá 15. / 9 - 16 hodin / Areál Technických služeb Nymburk

Technické služby města Nymburk dětem

Přijďte se bavit poznávat a hrát si. Akce pro školy, školky, děti i dospělé.
S Ekokomem se naučíte správně třídit odpad, zjistíte, kdo a jak vyváží popelnice a co se děje s odpadem, jak se čistí silnice a chodníky i třeba čím se seká
tráva v našem městě.
pá 15. / 21 hodin / Pivovarské sklepy (Na Přístavě 5, pod Panoramou)

Deep Principle Rollin’W: DLR + Rudeboy + Hard to Frame

V polovině června připravila nymburská crew Deep Principle speciální edici
své drum and bassové party. Rozpohybovat vás přijede britský producent reprezentující slavné labely Dispatch Recordings a Metalheadz music – DLR.
Předprodej vstupenek v kavárně Café Society nebo v prodejní síti GOOUT.cz.
so 16. / 9 hodin / ZDARMA / Areál Pivovaru Nymburk

23. Den Postřižinského piva

Již 23. ročník tradiční celodenní akce s bohatým doprovodným programem.
Můžete se těšit na různé hudební kapely, exkurzi do pivovarských provozů,
soutěže pro děti i dospělé aj. Více na www.postriziny.cz.
so 16. / 8:30 hodin / Sportovní centrum Nymburk

Nymburský Andílek na tyči 2018

Třetí ročník soutěže pole dance show. Více na www.centrumprovsechny.cz.
ne 17. / 18 hodin / 100 Kč / Sportovní centrum Nymburk (basket. hala)

PROMODANCE závěrečná taneční SHOW

Závěrečná taneční show studia Promodance. Vystoupí 300 dětí od 3 let
z Nymburka / Poděbrad od začátečníků po profesionály. Předprodej místenek
Komenského 2432, Nymburk.
ne 17. / 10 - 17 hodin / Moštárna Nymburk

Dětský den Studia Butterfly

Těšit se můžete na zábavné soutěže, zábavný i vzdělávací program pro děti,
doprovodný program pro rodiče a mnohé další.
út 26. / 9 hodin / Nároží ulic Jurije Gagarina a Karla Čapka

Nové hřiště má sídliště

Přijďte na slavnostní otevření nového hřiště pro starší děti a teenagery.

Turistické informační centrum
města Nymburk

Hálkovo městské
divadlo Nymburk
so 2. / 10 a 15 hodin / 130 Kč

Show taneční školy Easy Dance

Vystoupení taneční školy Easy Dance 2000.
ne 3. / 10 a 15 hodin / 130 Kč

Show taneční školy Easy Dance

Vystoupení taneční školy Easy Dance 2000.
pá 8. / 18 hodin

Taneční kaleidoskop

Vystoupení žáků tanečního oddělení ZUŠ B.M. Černohorského. Diváci uvidí
všechny taneční styly.

Abonmá 2018 / 2019

Stávajícím abonentům rezervujeme jejich místa do pátku 29. června 2018!
Prodej abonmá pouze na pokladně divadla od pátku 1. června do pondělí 20.
srpna 2018! Změna programu vyhrazena. Cena předplatného: půlroční abonmá (září - prosinec 2018) 1490 Kč, půlroční abonmá (leden - květen 2019)
1490 Kč, celoroční abonmá (září 2018 - květen 2019) 2690 Kč.
Program:
po 3. září 2018 / 19 hodin
Donaha!
Světově proslulý muzikál je příběhem party ocelářů, kteří jednoho dne přijdou
o práci. Nejde jim jen o to, jak uživí svoje rodiny, ale také o vlastní důstojnost
a zbytky sebeúcty. Hrají: Martin Písařík, Jaroslav Slánský, Václav Liška, Matěj
Vejdělek, Ondřej Štáfek, Anežka Rusevová a další.
říjen 2018
Zlomatka
Provokativní tragikomedie – coming out syna, jehož matka podnikne
neuvěřitelnou terapii, na jejímž konci má být uzdravení jejího syna z
homosexuality. Hrají: Jitka Smutná, Jan Zadražil / Radek Valenta, Tereza
Nekudová / Anna Kulovaná, Ivan Koreček.
říjen 2018 / 18 hodin / balet
Bohemia Balet
Bonusová nabídka pro abonenty. Bohemia Balet, soubor Taneční konzervatoře
hlavního města Prahy, tvořený absolventy a studenty školy, uvedl v našem
divadle již celou řadu představení, která se setkala u publika s velkým
ohlasem. Své sedadlo si každý majitel abonentní vstupenky musí potvrdit
do čtvrtka 27. září 2018. Jinak bude jeho vstupenka na toto představení dána
do volného prodeje!
listopad / prosinec 2018
Strašidlo Cantervillské
Známý příběh s opravdovým strašidlem. Nejnovější dramatizace dnes již
klasického díla Oscara Wildea posunula jeho příběh do současnosti.
Produkce: Divadlo Nymburk s.r.o. Režie: Jaroslav Kříž. Hrají:
Martin Zounar, Bára Štěpánová, Hana Sršňová, Martin Pošta a další.
ne 16. prosince 2018 / 19 hodin
Začínáme končit
Ve Francii velmi populární hra nabízí unikátní herecké příležitosti jak pro
Barboru Hrzánovou, která ztvárňuje jednu ženskou hrdinku, a přesto se jedná o
dvojroli, tak pro Radka Holuba, který hraje manžela přesvědčeného, že jeho žena
stárne příliš rychle a že je třeba se jí co nejdříve zbavit. Hrají: Barbora Hrzánová,
Radek Holub, Radek Zima, Jana Jiskrová / Miluše Hradská / Johana Tesařová.
po 14. ledna 2019 / 19 hodin
Novecento (1900)
Strhující příběh geniálního klavíristy.

Na samotném počátku roku 1900, našel starý námořník na zaoceánském
parníku v krabici od citronů nemluvně. Zřejmě jej tam nechal nějaký zoufalý
cestující třetí třídy. Hrají: Radim Madeja a Jakub Šafr.
únor 2019
Třetí prst na levé ruce
„Můžeme si vybrat svoje přátele, ale rodinu si člověk nevybírá.“
Dvě sestry, Niamh a Grace k sobě měly kdysi velmi blízko. Když se setkávají
nad krabicí fotografií z dětství a dospívání, dávno zasuté vzpomínky znovu
ožívají. Hrají: Iva Pazderková a Martina Randová.
březen 2019
Lordi
Salonní, konverzační komedie ve slovenštině. Hra se odehrává během dvou
večerů v tajném gentlemanském klubu, kde se pravidelně scházejí tři lordi.
svoje přátele, ale rodinu si člověk nevybírá.“ Hrají: Martin Hofmann, Filip
Rajmont, Peter Serge Butko.
květen 2019
Chaplin
Směšně neveselý a nevesele směšný příběh „krále komiků“. Hrají: Matouš
Ruml, Tereza Rumlová, Máša Málková, Sandra Černodrinská, Jana Bernášková,
Petr Prokeš, Lucie Matoušková, Petr Mikeska a další.

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. Hrají: Gabriela Míčová, Petra Špindlerová, Daniela Choděrová /
Klára Apolenářová a další.
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. Hrají: Filip Blažek, Maroš Kramár a Michal
Slaný.
Změna programu vyhrazena!

Městská
knihovna Nymburk
po 4. až pá 29. / v otevírací době knihovny / výstava

100 let republiky ve fotografiích

Výstavu připravila Městská knihovna Nymburk ve spolupráci s městem Nymburk a Polabským muzeem. Výstava fotografií z rodinných archivů Nymburčanů a dalších cenných archiválií. Vernisáž proběhne v pondělí 4. června od 18
hodin v prostorách Městské knihovny Nymburk. Budete mít možnost zhlédnout vzácné historické filmy zdigitalizované technickým mágem a sběratelem
Miloslavem Hlavsou. Během vernisáže proběhne vyhodnocení stejnojmenné
sběratelské soutěže o nejzajímavější, nejpoutavější a nejvýstižnější historickou fotografii města Nymburka v posledním století.
PŘEDNÁŠKY

6 cest ke zdraví těla a mysli: Vykročte s námi!
út 5. 6. / 17 hodin / 40 Kč / přednáška

Výživa a psychologie / Jakub Plachý, psycholog / Eva Riegerová, výživová
poradkyně.

Kopecký. Bude se také promítat 13. Komnata J. W. Neprakty. Večer doplní
svou hudbou Václav Kořínek.

KNIHOVNA DĚTEM
st 6. / 9 - 11 hodin / Park U Vodárenské věže

út 5. / 14 - 17 hodin / 30 Kč / Velký sál Obecního domu

Piknik v trávě s knížkou

Touto akcí se knihovna už po osmé připojila k projektu Celé Česko čte dětem,
který probíhá v rámci Mezinárodního týdne čtení a v rámci projektu Radnice
dětem. Záštitu nad akcí převzal starosta města Nymburk PhDr. Pavel Fojtík.
Dětem budou předčítat osobnosti a představitelé města Nymburk. Malí posluchači dostanou sladké občerstvení. Mezinárodní týden čtení probíhá od
pondělí 4. do neděle 10. června 2018 v městech a obcích v celé České republice a v Polsku.

Čas na čaj

Setkání nejen pro seniory ve velkém sále Obecního domu, kde k tanci a poslechu zahraje Peprmint Band.
út 12. / 17 hodin / vstupné dobrovolné / Foyer Kina Sokol

Neprakta ve filmu - beseda o Nepraktově filmové tvorbě

Heslo pro rok 2018 : „Pojď s námi, ať máš o čem vyprávět vnoučatům“
út 5.
Ratboř – Hrázský mlýn – Bořetice – Suchdol - Miskovice
Odjezd ze Sadské v 7.34 hod. do Kolína, z Nymburka hl.n. v 8.01,
z Kolína v 8.46 do Ratboře, zpět autobusem do Kutné Hory - 10
km.
út 12.
Ústí nad Labem – Stadice – Trmice zámek
Odjezd ze Sadské v 7.35 hod. do Nymburka hl.n., odtud v 8.01 hod.
rychlíkem do Lysé n/L., v 8.19 hod. do Ústí nad Labem západ,
v 10.30 hod. do Stadic - 10 km.
út 19.
Brandýsek – Čabárna – Kladno Švermov
Odjezd z Nymburka hl.n. v 6.49 hod., ze Sadské v 7.04 hod.
do Prahy Masarykovo nádraží, odtud v 8.36 do Kralup nad Vltavou,
s přestupem v 9.34 hod. do Brandýska - 10 km.
út 26.
Kuks – zámek - Žireč
Odjezd ze Sadské do Nymburka hl.n. v 6.06 hod., odtud 		
rychlíkem v 6.55 hod. do Jaroměře, odtud v 8.21 do Kuksu - 10
km.

Slavnostní vyhodnocení výtvarné, fotografické a literární soutěže „Čtu si“

V rámci výstavy Neprakta jak ho neznáte, bude ve foyer Kina Sokol probíhat
beseda o Nepraktově filmové tvorbě. Beseda bude s jeho manželkou Danielou
Pavlátovou-Winterovou a s celoživotním sběratelem Nepraktova díla Jaroslavem Kopeckým. V rámci besedy se budou promítat 2 krátké Nepraktovy filmy
– Červená bugatka a Poselstvo krále Jiříka. Součástí bude i výstava Neprakta
ve filmu, která představí především jeho kreslené vtipy. Otevřeno po - st hodinu před filmovým představením, čt - pá 15 - 22 hodin.

st 13. a čt 14.

čt 14. / 19 hodin / vstupné dobrovolné / Kaple sv. Jana Nepomuckého

Pasování prvňáčků

Lidová píseň v dílech českých skladatelů
Vox Nymburgensis

Klub
důchodců

čt 21. / 19 hodin / vstupné dobrovolné / Kostel sv. Jiljí

po 4.
st 6.

pá 8. / 14 hodin

Do světa knih a fantazie přivítá královna Abeceda, šašek Háček a rytíř Písmenko čerstvé čtenáře z prvních tříd. Než budou děti pasovány na rytíře, musí své
dovednosti předvést. Meč rytíře Písmenka je pak pasuje. Za svou čtenářskou
dovednost dostanou šerpu, glejt, který pak mohou v knihovně vyměnit za čtenářský průkaz na 1 rok zdarma. Navíc na ně čeká knížka, která je určena právě
a jenom prvňáčkům. Zveme rodiče i prarodiče prvňáčků na tuto slavnostní
ceremonii.
po 18. / 10 hodin

Ptáčata

Druhé setkání v rámci celostátního projektu S knížkou do života aneb Bookstart začíná knihovna s klubem. Pro děti od 2 do 6 let a jejich rodiče. Hlavní
náplní je práce s knihou. Tentokrát si budeme číst a povídat o sluníčku. Zveme
všechny malé i velké knihomoly. Každý nový dětský člen klubu dostane průkazku do knihovny zdarma.

Nymburské
kulturní centrum
so 2. / 15 - 18 hodin / ZDARMA / Park Pod Hradbami

Polabská vonička

V rámci akce Radnice dětem se koná již 22. ročník tohoto folklorního mezinárodního festivalu. Vystoupí folklorní soubory: Kytice z Prahy, Stázka z Teplé,
Šáteček ze Semic a Kalocsai Hagyományörző Néptánc Egyesület z maďarského města Kalosca. Ve 14 hodin proběhne slavnostní průvod Palackého třídou.
Nebude chybět ani staročeské občerstvení a řemesla.
po 4. až pá 22. / 10 - 16 hodin / 30 Kč / Kaple sv. Jana Nepomuckého

Vernisáž a výstava - Neprakta jak ho neznáte

Jiří Winter znám pod pseudonymem Neprakta byl český kreslíř, humorista,
ilustrátor a karikaturista. Výstava poukazuje především na jeho tvorbu, která
není veřejnosti dostatečně známá, ale i na plodného autora, který za svůj život
nakreslil více než 35000 vtipů. Výstava se dělí na dvě části, první se bude
konat v Kapli sv. Jana Nepomuckého a druhá ve foyer Kina Sokol s názvem
Neprakta ve filmu. Obě části začínají v pondělí 4. června a vernisáž proběhne
od 18 hodin v Kapli sv. Jana Nepomuckého. Vystoupí manželka Jiřího Wintera
Daniela Pavlátová-Winterová a celoživotní sběratel Nepraktova díla Jaroslav

Koncert se koná v rámci hudebního festivalu B. M. Černohorského. Lidová
hudba jako inspirační zdroj hudebních skladatelů s přihlédnutím k dílu Zdeňka Lukáše.

Statue Kuksenses & Missa Propria - BONIFANTES

Koncert se koná v rámci hudebního festivalu B. M. Černohorského. Chlapecký sbor Bonifantes představí duchovní skladbu Missa Propria Jana Jiráska,
jejímž základem jsou texty latinské křesťanské liturgie. Statue Kuksenses je
volnou kantátou pro sbor a varhany inspirovanou cyklem soch Ctností a neřestí českého barokního sochaře Matyáše Brauna.
po 25. 6. až pá 6. 7. / 10 - 16 hodin / 30 Kč / Kaple sv. Jana Nepomuckého

Monika Lanz – Oživlé sochy

Známá pražská malířka, grafička, fotografka a básnířka, jejíž díla jsou zastoupena doma i v zahraničí, představí průřez svou novodobou tvorbou. Vernisáž
výstavy proběhne v pondělí 25. 6. od 18 hodin v Kapli sv. Jana Nepomuckého.
Vystoupí výtvarník a hudebník B. B. Hochman.
st 27. / 13 hodin / vstupné dobrovolné / Kaple sv. Jana Nepomuckého

Sen Života - Bennewitzovo kvarteto

Koncert se koná v rámci hudebního festivalu B. M. Černohorského. Bennewitzovo kvarteto je v mezinárodním měřítku špičkovým komorním souborem.
Vystoupí ve složení: Jakub Fišer - 1. housle, Štěpán Ježek - 2. housle, Jiří
Pinkas - viola, Štěpán Doležal – violoncello.
st 27. / 19 hodin / vstupné dobrovolné / Foyer Kina Sokol

Kinoty Vol. III

Pořad formátu „Open Mic“ znamená příjemný večer, kdy se na pódiu vystřídá několik písničkářů s vlastní autorskou tvorbou. Vystoupí Tomáš Fürbacher
nebo Hana Pavlíčková.

Klub Českých
Turistů
Pochody KČT Nymburk a Sadská

po 11.
st 13.
po 18.
st 20.
po 25.
st 27.

Volná zábava
Žijeme s Technickými službami
Začátek ve 13.45 hodin. Přednáší Ing. Netolický.
Volná zábava
Setkání se starostou města
Začátek ve 13.45 hodin. Přednáší starosta PhDr. Pavel Fojtík.
Volná zábava
Sladké pokušení - přednáška s ochutnávkou
Začátek ve 13.45 hodin. Přednáší Zdeňka Straková.
Volná zábava
Zpíváme při harmonice
Začátek ve 13.45 hodin. Zahraje Jaroslav Šturma.

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

S Bohumilem na věčné časy

Vlastivědné muzeum Nymburk srdečně zve všechny obyvatele a návštěvníky
Nymburka na výstavu karikatur s názvem S Bohumilem na věčné časy.
Uvidíte přes sto karikatur a vtipů inspirovaných nejen postavou spisovatele,
jeho knihami, ale i místy, která měl rád. Výstavu připravila Česká unie
karikaturistů ve spolupráci s městskou částí Prahy 8 Libní. K dispozici je
prodejní katalog obsahující desítky karikatur.
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