Kino
Sokol

st 14. / 19 hodin / 100 Kč

Králové zlodějů

Kriminální drama inspirované neuvěřitelným pravdivým příběhem.
Velká Británie / krimi / 108 min. / s titulky / do 12 let nevhodný

čt 1. a pá 2. / 19 hodin / 130 Kč / Premiéra

čt 15., pá 16. a st 21. / 19 hodin / 130 Kč / Premiéra

Bohemian Rhapsody

Fantastická Zvířata: Grindelwaldovy zločiny

Queen. Jediné, co je pozoruhodnější než jejich muzika, je jeho příběh.
Velká Británie / životopisný / 134 min. / s titulky / do 12 let nevhodný
so 3., ne 4. od 16 hodin, čt 8. od 19 hodin / 120 Kč

Louskáček a čtyři říše

Druhý z pěti zbrusu nových dobrodružství z kouzelnického světa J. K. Rowlingové.
Velká Británie / fantasy / 134 min. /čt + pá české znění, st s titulky / přístupný
so 17. a ne 18. / 19 hodin / 120 Kč

Vánoční film od Studia Disney na motivy klasické pohádky od E. T. W. Hoffmanna o cestě Clary za jedinečným klíčem, který odemkne cenný dar
od zesnulé matky.
USA / fantasy / 110 min. / so + ne české znění, čt s titulky / přístupný

Ten, kdo tě miloval

so 3. a ne 4. / 19 hodin / 120 Kč

ne 18. / 16 hodin / 90 Kč / Odpolední rodinné

Zlatý podraz

Dilili v Paříži

Osudová láska mladého právníka a sportovce Filipa Březiny k tanečnici Patrycji Volny, se kterou se seznámí na poválečném Mistrovství Evropy v basketbalu. ČR / drama / 106 min. / české znění / do 12 let nevhodný
út 6. / 19 hodin / 110 Kč

Dogman

Život na drsné periférii nebývá snadný. Pro citlivého muže, který má rád zvířata a miluje svou dceru, to je těžké dvojnásob.
Itálie / drama / 102 min. / s titulky / do 15 let nepřístupný
čt 8. / 10 hodin / 60 Kč / Senior kino

Toman

Film odkrývá období tzv. třetí republiky, temné roky 1945 – 48 v příběhu
rozporuplného Z. Tomana, šéfa naší zahraniční rozvědky, který ovlivnil vývoj
v poválečném Československu.
ČR / drama / 145 min. / české znění / do 12 let nevhodný
pá 9. / 19 hodin / 100 Kč

Žalman: Naslouchám tichu Země

Inscenovaný dokument přináší příběh muže, který ve stovkách svých písniček
vybudoval svět, v němž je spoustě lidí dobře.
ČR / dokument / 77 min. / české znění / přístupný
so 10. / 16 hodin / 120 Kč / Odpolední dětské

Grinch

Grinch, stejně jako spousta dalších bytostí, nenávidí Vánoce. Zatímco většina
z nás rezignuje a svátky klidu a míru tiše protrpí, on se je rozhodne zničit.
USA / animovaný / 90 min. / české znění / přístupný
so 10. / 19 hodin / 80 Kč

Van Gogh: O obilných polích a oblačném nebi

Výpravu za poznáním van Goghovy křehké duše, která získává obrysy na místech jeho života a tvorby. Umělce, který dokázal hloubku svých emocí vtisknout do tahů štětcem.
Itálie / dokument / 85 min. / s titulky / do 12 let nevhodný
út 13. / 19 hodin / 80 Kč

Svědkové Putinovi

Píše se rok 1999. Prezident Boris Jelcin nečekaně abdikuje a řízením státu
pověřuje premiéra Vladimíra Putina.
Lotyšsko / dokument / 102 min. / s titulky / přístupný

Komediálně laděná rodinná detektivka na motivy knihy Marie Poledňákové
s předvánoční atmosférou ze známého lázeňského města, z Karlových Varů.
ČR / komedie / 90 min. / české znění / přístupný

Odvážná dívka spolu se svým kamarádem jde po stopách spolku, který stojí
za únosy dívek v Paříži. Francie / animovaný / 90 min. / české znění / přístupný
út 20. / 19 hodin / 120 Kč

Robin Hood

Historická klasika v novém hávu. Robin (Taron Egerton), válkou zocelený bojovník, se vrací z křižáckých výprav, aby společně se svým maurským přítelem
Malým Johnem (Jamie Foxx) povstal proti zkorumpované anglické vládě.
USA / akční, dobrodružný / 117 min. / s titulky / do 12 let nevhodný

Klub Českých
Turistů
POCHODY KČT NYMBURK A SADSKÁ

Heslo pro rok 2018 : „Pojď s námi, ať máš o čem vyprávět vnoučatům“
út 6.

út 13.

Balón

Je rok 1979 ve východním Německu. Dvě rodiny toužící po životě ve svobodné
zemi vymyslí v tajnosti velký plán útěku na západ.
Německo / drama / 120 min. / české znění / do 12 let nevhodný

út 20.

čt 22. / 10 hodin / 60 Kč / Senior kino

út 27.

Hovory s TGM

Jan Budař jako Karel Čapek a Martin Huba jako T. G. Masaryk excelují v příběhu jednoho z nejslavnějších rozhovorů naší historie.
ČR / historický / 80 min. / české znění / do 12 let nevhodný
čt 22. a pá 23. / 19 hodin / 120 Kč / Premiéra

Creed II

Adonis Creed (Michael B. Jordan) bojuje se životem i sám se sebou. Spolu
s Rockym (Sylvester Stallone) po svém boku se Adonis pokusí naplnit dávný
odkaz a získat odpověď na otázku, za co se vyplatí bojovat.
USA / sportovní drama / 120 min. / s titulky / do 12 let nevhodný
so 24. a ne 25. / 16 hodin / 120 Kč / Odpolední dětské

Pat a Mat: Zimní radovánky

Blíží se zima a naši známí kutilové to nemohou nechat jen tak.
ČR / animovaný / 80 min. / přístupný
út 27. / 19 hodin / 100 Kč / Art kino

Vratislav Effenberger aneb Lov na černého žraloka

Kočí - Chrudim město
Odjezd ze Sadské v 7:34 hodin, z Nymburka hl.n. v 8:01 hodin, z
Kolína rychlíkem v 8:38 hodin do Pardubic, autobusem v 9:20 hod.
do Kočí, odtud do Chrudimi autobusem v 11:12 hod. – prohlídka
města.
Hodkov – Zruč nad Sázavou
Odjezd ze Sadské v 7:34 hod., z Nymburka hl.n. v 8:01 hodin, z
Kolína rychlíkem v 8:46 hodin do Kutné Hory, odtud v 9:02 hodin
do Hodkova - 9 km.
Poděbrady – Huslík – Libice nad Cidlinou
Odjezd ze Sadské autobusem v 9:29 hod. do Poděbrad, z Nymburka hl.n. v 10:01 hod. - 8 km.
Nová Ves u Kolína – jezera – Kolín
Odjezd z Nymburka hl.n. v 8:20 hod., ze Sadské v 8:34 hod. 9 km.

Klub
důchodců
po 5.
st 7.
po 12.
st 14.
po 19.
st 21.
po 26.
st 28.

Volná zábava
Prevence – Zneužívání seniorů - Divadelní program
Volná zábava
Jak se to řekne jinak
Volná zábava
Vzpomínáme DVD
Volná zábava
Šlechtické erby v Jižních Čechách

Dokumentární film s hranými prvky věnoval režisér a scenárista David Jařab
jedné z nejvýznamnějších postav českého surrealismu, Vratislavu Effenbergerovi. Předfilmem CEVA rumunského režiséra a výtvarníka Paula Muresana,
který v něm vypráví příběh odehrávající se v Očistci (9 min.).
ČR / dokument / 94 min. / české znění / do 15 let nepřístupný

Nymburské
kulturní centrum

st 28. / 19 hodin / 100 Kč

pá 2. / 20 hodin / 100 Kč / Obecní dům

Dívka

Československá diskotéka

Šestnáctiletá Lara se chce stát baletkou. Kromě náročného studia však každý
den svádí bez nároku na odpočinek ještě jeden boj: již od dětství ví, že se narodila do špatného těla. Belgie / drama / 105 min. / s titulky / do 12 let nevhodný
pá 30. / 19 hodin / 110 Kč

Ve velkém sále Obecního domu vám zahrají DJ Tomáš Bříza Březina a Martin Karásek. Hity všech žánrů, které neomrzí, intimní osvětlení, blikající světla
a parket bude jen váš! Těšit se můžete na skvělou muziku a nezapomenutelnou
atmosféru v rytmu 80. let až po současnost.

Kulturní
měsíčník

út 6. / 14 - 17 hodin / 40 Kč / Obecní dům

Čas na čaj

Setkání nejen pro seniory ve velkém sále Obecního domu, kde k tanci a poslechu zahraje kapela Duo Kettner + Novák.
ne 11. / 11:11 - 18 hodin / vstupné dobrovolné / Kino Sokol

(Ne)vinná neděle II.

Nedělní festival dobrého svatomartinského vína a jídla s doprovodným programem pro děti a hudbou. Pořádá Kino Káva.
čt 29. / 14 - 16 hodin / 100 Kč / Foyer Kino Sokol

Tvořílkov

Prožijte čtvrteční odpoledne v našich tvořivých dílnách s vánoční tématikou,
kde si budete moci vytvořit vánoční papír nebo ozdobu na stromeček. Také
si můžete v temné komoře vyrobit fotogramy – obrázky kreslené světlem.
Od 16 hodin proběhne představení pro děti Betlém od loutkového divadla Toy
Machine.

www.mesto-nymburk.cz
sekce Kultura a sport
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PŘIPRAVUJEME NA PROSINEC
ne 2. 12. / 14 - 18 hodin / Náměstí Přemyslovců

Rozsvícení vánočního stromu

Rozsvícení vánočního stromu v Nymburce se letos bude konat v NEDĚLI, tradičně na Náměstí Přemyslovců. Akce bude spojena s vánočním jarmarkem.
Rozsvícení stromu proběhne kolem 16.30 hodin. K dispozici budou u vybraných prodejců porcelánové hrnečky s Ježíškem na vratnou zálohu.
út 4. 12. / Náměstí Přemyslovců, Palackého třída

Barborky

Barborky jsou prastarý lidový (původně pohanský) zvyk, kdy na svátek sv. Barbory, 20 dnů před Štědrým dnem o Vánocích se uřežou větvičky třešní nebo
višní, vloží se doma do vázy s vodou tak, aby do Vánoc doma v teple pěkně
rozkvetly, což se s trochou péče a štěstí snadno povede. Potkejte se s Barborkami, které budou procházet Nymburkem a rozdávat větvičky.
st 5. 12. / 16 hodin / Náměstí Přemyslovců, Palackého třída

Mikuláš chodí městem

Ve středu v podvečer budete moci potkat v ulicích Nymburka čerta, anděla
a Mikuláše, kteří budou hodným dětem rozdávat nadílku.
so 8. 12. / 17 hodin / Evangelický kostel

Vánoční koncert Hlaholu

Koncert smíšeného pěveckého sboru Hlahol.
čt 13. 12. / 18 hodin / 50 Kč / Obecní dům

Vánoční koncert Nymburského komorního orchestru

Vánoční koncert, kde vystoupí sólisté: Barbora Vančurová (flétna), Jana Krejčíková (klavír), Iryna Cherkashyna, Arnold Smrtka (housle), Jan Pech (violoncello).
st 19. 12. / 19 hodin / 250 Kč předprodej, 300 Kč v den konání / Kino Sokol

Vánoce s Ondřejem Rumlem

Zbrusu nové vánoční písně, které zhudebnil skladatel D. Rotter. K sobě si opět
přizve také uznávané hudebníky na poli jazzové, swingové i populární hudby.
Délka vystoupení: 90 min.
ne 23. 12. / Náměstí Přemyslovců

Ježíškova kancelář

V rámci projektu Náš Ježíšek, který propojuje celý nymburský advent, se sejdeme na Náměstí Přemyslovců. Tam bude celý měsíc Ježíškova kancelář, kam
mohou děti psát své přání a dopisy Ježíškovi. Den před Štědrým dnem se sejdeme, zazpíváme si koledy a několik andělů odnese dopisy přímo Ježíškovi.

Turistické informační centrum
města Nymburk

Hálkovo městské
divadlo Nymburk
so 3. / 14:30 hodin / 70 Kč / Pohádka

Perníková chaloupka

Vánoční koncertní vystoupení věčného romantika s doprovodnou skupinou,
opět v našem divadle.
út 27. / 18 hodin / Koncert

Slavnostní koncert žáků ZUŠ B. M. Černohorského
Nymburk „1918 – 2018“.

Odpolední sobotní pohádka pro děti. Hrají: Jaroslav Šturma, Milada Soukupová, Miky Mejstřík a další. Produkce: Divadlo Nymburk s.r.o.

Vystoupí žáci hudebního, tanečního a literárně-dramatického oddělení.
Dále v prostorách divadla bude instalována výstava prací žáků výtvarného
oddělení.

út 6. / 17 hodin / ZDARMA / Malá scéna

st 28. / 19 hodin / 350 Kč, senioři 250 Kč

Inspirativní kavárna

Strašidlo Cantervillské

čt 8. / 19 hodin / 280 Kč / Travesti show

Komedie 3

Tématem bude Radost ve vzdělání.
Více informací na www.divadlonymburk.cz.

Screamers - Velký flám

Chcete zažít velkolepou párty? Máte rádi zábavu, smích a humor? Pak neváhejte a navštivte nové představení skupiny Screamers.
pá 9. / 19 hodin / VYPRODÁNO / Komedie

DJ2 / 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. Produkce:
Studio DVA.

Známý příběh s opravdovým strašidlem. Hrají: Martin Zounar, Bára Štěpánová, Martin Pošta, Hana Sršňová a další. Produkce: Divadlo Nymburk s.r.o.

čt 15. / 8:30 a 10 hodin / 70 Kč / Pohádka

Princezna na hrášku

Dopolední pohádka pro školy a školky. Hrají: Kateřina Lajtkep, Amálie Votrubová,
Lukáš Toman Paclt a další. Produkce: Divadlo Nymburk s.r.o.
so 17. / 14:30 hodin / 70 Kč / Pohádka

Princezna na hrášku

Odpolední sobotní pohádka pro děti. Hrají: Kateřina Lajtkep, Amálie Votrubová,
Lukáš Toman Paclt a další. Produkce: Divadlo Nymburk s.r.o.
pá 23. / 19 hodin / 130 Kč / Komedie

Slunce, seno, jahody a pár facek

Komedie Zdeňka Trošky. DERNIÉRA. Hrají: Eva Stezková, Petr Kurtiš, Kateřina
Lajtkep, Jaroslav Šturma a další. Produkce: DS Hálek.
ne 25. / 14:30 hodin / 25 Kč / Malá scéna

ABONMÁ 2018/2019
Prodej abonmá na 2. pololetí bude od 1. listopadu do 10. prosince 2018 pouze
na pokladně divadla! Stávajícím abonentům rezervujeme jejich místa do 30.
listopadu 2018. Cena 1490 Kč.
po 14. 1. 2019 / Novecento - Strhující příběh geniálního klavíristy. PŘEDSTAVENÍ OCENĚNÉ CENOU THÁLIE 2015 – Radim Madeja za roli Tima Tooneyho.
Hrají: Radim Madeja a Jakub Šafr.
po 11. 2. 2019 / Třetí prst na levé ruce - Iva Pazderková a Martina Randová.
st 13. 3. 2019 / Lordi - Martin Hofmann, Filip Rajmont, Peter Serge Butko.
po 3. 6. 2019 / Chaplin - Matouš Ruml, Tereza Rumlová a další.
PŘIPRAVUJEME NA PROSINEC
st 5. 12. / 17 hodin / Čert vem anděla s mikulášskou nadílkou
po 10. 12. / 19 hodin / Chlap na zabití
st 12. 12. / 19 hodin / Ondřej Havelka a jeho Melody Makers
pá 14. a so 15. / Crossband
ne 16. / A / Začínáme končit
a další

Forbína č. 17

Premiéra básníka Aleše Misaře: „č. 671 Vendula Vogel“. Premiéra Galantní
poezie. Básnířka Eva Hrubá. Písničkáři: Tomáš Fürbacher a Vladimír Hochman. Účinkují: Aleš Misař, Amálka Votrubová, Miky Mejstřík a další.

DÁLE PŘIPRAVUJEME
so 2. 2. 2019 / Vím, že víš, že vím
út 5. 3. 2019 / Hana Zagorová, Petr Rezek a Boom!Band Jiřího Dvořáka
duben 2019 / Plný kapsy šutrů

po 26. / 19:30 hodin / 320 Kč / Koncert

více informací na www.divadlonymburk.cz

Jakub Smolík s kapelou

PŘEDNÁŠKY
út 6. / 17 hodin / 20 Kč

Podporujeme svůj imunitní systém

Podporujeme svůj imunitní systém každý den. Jak a čím můžeme aktivně podporovat imunitní systém. Prevence před zdravotními problémy.
Přednáší Marie Chalupová.

Pohádky mašinky Lízy - křest knihy Jana Řehounka

Změna programu vyhrazena!

Známý příběh s opravdovým strašidlem. Hrají: Martin Zounar, Bára Štěpánová, Martin Pošta, Hana Sršňová a další. Produkce: Divadlo Nymburk s.r.o.

Výstava grafik a ilustrací Olgy Vychodilové.

Dámská Jízda 2

út 13. / 19 hodin / 350 Kč, senioři 250 Kč / Komedie

A / Strašidlo Cantervillské

Grafika a ilustrace - Olga Vychodilová

čt 15. / 17 hodin / 30 Kč

Tato klasická česká pohádka je klenotem našeho divadla. Hrají: Kateřina Lajtkep,
Lukáš Toman Paclt, Pavel Procházka, Miky Mejstřík a další. Produkce: Divadlo
Nymburk s.r.o.

Kocour v botách

pá 2. až pá 30. / v otevírací době knihovny / výstava

Předplatné tří komedií. Prodej od 1. listopadu pouze na pokladně divadla!
Cena: 1090 Kč.
Program:
čt 7. 2. 2019 / Každý rok ve stejnou dobu - Veronika Freimanová a Zdeněk Žák.
st 27. 3. 2019 / Natěrač - Leoš Noha, Eva Decastelo a Barbora Mottlová
st 24. 4. 2019 / Můj nejlepší kamarád - Aleš Háma, Tereza Kostková, Nela
Boudová, Petr Motloch, Michaela Sejnová / Lucie Okonová.
Předplatné speciálně pro ženy! Cena předplatného: 890 Kč.
Prodej od 1. listopadu pouze na pokladně divadla! V ceně předplatného je
navíc sklenička vína!
Program:
únor 2019 / Africká královna - Linda Rybová a Hynek Čermák
květen 2019 / Velká zebra - Ondřej Vetchý, Kaira K. Hrachovcová, Jaromír
Dulava, Dana Černá, Martina Hudečková, Zdeněk Vencl / Jiří Štrébl.

so 10. / 14:30 hodin / 70 Kč / Pohádka

Městská
knihovna Nymburk

Zběsilá Čína

Saša Ryvolová, trampka a dlouholetá životní partnerka známého trampského
písničkáře Wabiho Ryvoly, nezávislá spisovatelka a publicistka představí svou
poslední cestu, ze které se vrátila teprve minulý měsíc.
KNIHOVNA DĚTEM
út 20. / 13:30 hodin

Slavnostní křest nové knihy pro dětské čtenáře od nymburského autora Jana
Řehounka. Příběh parní lokomotivy 310.0, zvané Kafemlejnek, kterou její
strojvůdce Toník a topič Frantík pojmenovali Líza, se odehrává v „pohádkovém“ železničářském Nymburce. Půvabné ilustrace namalovala výtvarnice
Anna Ruizlová. Knihu vydalo nakladatelství Regia. Na křest knihy bude
navazovat autorova autogramiáda v pondělí 26. listopadu od 14 hodin v
Turistickém informačním centru. Přijďte koupit pro své děti krásnou knihu,
která může být i překvapivým vánočním dárkem.
čt 22./ 8:30 a 9:45 hodin / 20 Kč

Iva Gecková

Setkání s autorkou knih pro děti a mládež Ivou Geckovou. Iva Gecková doposud pro děti napsala: Florentýnka a kouzelná kniha, Čertí babička, Štěpán
Kobliha není žádná bábovka, Jak to chodí v psí škole. A brzy jí vyjde nová
kniha: Bonifác zase řádí v psí škole. Přiblíží dětem práci spisovatele, vznik
knihy a představí svou vlastní tvorbu.

Vlastivědné
muzeum Nymburk
út 2. 10. až ne 2. 12. / denně mimo pondělí 9 – 17 hodin / výstava

Papírové modely
Modely slepené nejen v Nymburce

Výstava vás provede světem lepení papírových modelů.
Je koncipována tak, aby všem ukázala, že se jedná především o činnost,
se kterou se dá začít v každém věku, která baví nejen děti, ale i muže a ženy.
Proto zde jsou k vidění, jak výtvory elitních modelářů, tak začínajících dětí
a dospělých.
Obsaženy jsou jak čistostavby z předtisků, tak vlastní tvorba modelářů, kteří
využívají další materiály, jako jsou tmely, airbrush a další. Díky tomu, že
z papíru lze ztvárnit téměř cokoli, uvidíte zde od diorámat v měřítku 1:300,
přes architekturu, stavební stroje, různou techniku až po vozy F1 v měřítku

1:6.
A protože výstavu pořádáme v muzeu v Nymburce, a chtěli bychom, abyste
se i bavili, rádi vám představíme pomalu vznikající model PAPÍROVÝ
NYMBURK.
Jedná se o realizaci myšlenky pana Tesaře, kdy pomalu ve spolupráci
s Michalem Rozínkem začínají vznikat papírové modýlky nymburských
staveb v měřítku 1:300, které by do budoucna měly společně dát vzniknout
kompletnímu diorámatu našeho města.
Pozorní návštěvníci mohou několik již hotových modýlků najít různě
schovaných nejen ve vitrínkách zde v muzeu. Když se při odchodu z muzea
pochlubíte paní u prodeje vstupenek, kolik a jakých nymburských stavbiček
jste nalezli, budete odměněni.

Ostatní akce
pá 2. / 17 - 19:30 hodin / 20 Kč dítě, doprovod zdarma / Start radnice

Nymburk plný strašidel

Vyražte za dobrodružstvím do ulic večerního Nymburka se skautským střediskem Krahujec Nymburk a s Royal Rangers. Start na náměstí u nymburské
radnice, baterky s sebou!
ne 4. / 11 hodin / ZDARMA / Park U Vodárenské věže

Restaurant Day v Nymburce

Oblíbený nymburský komunitní festival jídla a pití. Více informací naleznete
na facebooku - Restaurant Day Nymburk.
út 6. / 17:30 hodin / Sraz na hřišti u hasičárny

Posviťme si na Nymburk

Lampiónkový průvod pořádá TJ Sokol Nymburk. Pojďte rozzářit město a hledat svatojánské broučky. Více informací naleznete na http://sokolnymburk.cz.
čt 8. / 10 - 17 hodin / MSS Tortuga - Centrum pro všechny

Ze skříně do skříně

Jednodenní bazárek dětského a dospěláckého oblečení. Více informací a rezervace prodejních míst u Zuzky Pilné, 606 916 617, na e-mailu: pilna.cpv@
seznam.cz nebo na www.centrumprovsechny.cz.
ne 11. / 11:11 hodin / Park Hrdinů u Husova sboru

Den válečných veteránů

Pietní akt za přítomnosti vedení města, veteránů a za přispění členů sdružení
KVH Druhý pluk Nymbursko. Cílem tohoto sdružení je, aby zůstaly v paměti
události a hrdinové, kteří se zasloužili o vznik, rozkvět a osvobození naší vlasti.
pá 23. / 19 hodin / 250 Kč / Obecní dům

Benefiční koncert - Ivo Jahelka pro Respondeo

Benefiční koncert, kdy veškerý výtěžek ze vstupného bude použit pro účely veřejné sbírky Respondea, z. s. Vstupenky můžete zakoupit v Turistickém
informačním centru Nymburk, Poděbrady, v Kulturním a informační centru
Sadská a v Informačním centru Lysá nad Labem.

Kontakty
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 9.00 do 11.00 hodin.
Můžete navštívit dospělé oddělení a čítárnu.

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

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 13:00 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

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
+420 325 501 104 / 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

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 9.00 do 17.00 hodin.

ne 25. / 10 - 15 hodin / Malý sál nymburské Sokolovny (Tyršova ul.)

Vánoce zdarma

Přijďte navštívit neobvyklou alternativu vánočních nákupů. Na stánku si můžete vybrat dárky podle chuti a odnést si je domů zcela zdarma. Více informací
na emailu lucie.mezlikova@seznam.cz.
po 26. / 14 hodin / Turistické informační centrum

Autogramiáda spisovatele Jana Řehounka

Tradiční předvánoční autogramiáda spisovatele Jana Řehounka.
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