Kino
Sokol
pá 1. / 19 hodin / 90 Kč / Art kino

út 19. / 19 hodin / 120 Kč

Všechno nejhorší 2

Může být něco horšího než opakovaně prožívaný narozeninový den, na jehož
konci vás někdo zabije? Může!
USA / horor / 100 min. / s titulky / do 12 let nevhodný

Žena na válečné stezce

čt 21. / 10 hodin / 60 Kč / Senior kino

so 2. / 19 hodin / 120 Kč

Bohemian Rhapsody popisuje hudební dráhu i jedinečnou životní a uměleckou
jízdu Freddieho Mercuryho od založení skupiny Queen až po památný koncert
Live Aid v roce 1985. Speciální projekce v českém znění.
Velká Británie / životopisný / 134 min. / české znění / do 12 let nevhodný

Je lepší metodou záchrany světa sabotáž stožárů vysokého napětí, nebo adoptování ukrajinského sirotka?
Island / komedie / 101 min. / s titulky / do 12 let nevhodný

Co jsme komu zase udělali?

Claude a Marie Verneuilovi čelí nové krizi. Jejich čtyři dcery a jejich manželé, se rozhodli opustit Francii. FR / komedie / 98 min. / české znění / do 12 let nevhodný
ne 3. / 16 hodin / 120 Kč / Odpolední dětské

Jak vycvičit draka 3

Mladý Viking Škyťák a drak Bezzubka se vracejí v pokračování úspěšné dobrodružné animované série Jak vycvičit draka.
USA / animovaný / 104 min. / české znění / přístupný
út 5. a st 6. / 19 hodin / 110 Kč

Colette: Příběh vášně

Fascinující příběh ženy, která svými erotickými romány šokovala pařížskou společnost v první polovině 20. století.
USA / drama / 111 min. / s titulky / do 12 let nevhodný
pá 8. / 19 hodin / vstupné doborovolné

Na Slepáka

Pojďte si zase trochu zahrát. Přijďte do kina a nechte se překvapit, co se bude promítat!
Do 12 let nevhodný
so 9. a ne 10. / 16 hodin / 130 Kč / Odpolední dětské

Psí veličenstvo

Rex je nejoblíbenějším psem v britském královském paláci.
USA / animovaný / 92 min. / české znění / přístupný
so 9. a ne 10. / 19 hodin / 120 Kč

Bohemian Rhapsody

pá 22. / 19 hodin / 150 Kč

Mladý Picasso

Pablo Picasso je jedním z největších umělců všech dob. Ale kde to všechno začalo? Podívejte se s námi na trochu přehlížené počátky Picassova života, jeho výchovu a učení,
které vedlo k jeho mimořádným úspěchům.
Velká Británie / dokument / 85 min. / s titulky / přístupný
ne 24. / 16 hodin / 120 Kč / Odpolední dětské

Kouzelný park

Šikovné děvče June si postavila ten nejbáječnější zábavní park na světě. Ve své
fantazii. Jenže co když takový ráj atrakcí skutečně existuje?
USA / animovaný / 85 min. / české znění / přístupný
út 26. a st 27. / 19 hodin / 130 Kč

Pašerák

Clint Eastwood jako muž, který je ve svých osmdesáti letech opuštěný a navíc
čelí propadnutí majetku své firmy.
USA / drama / 116 min. / s titulky / do 12 let nevhodný
čt 28. / 10 hodin / 60 Kč / Mama kino / Foyer Kino Sokol

Chata na prodej

Komedie o tom, co se může stát, když se o víkendu sejde svérázná rodina na poslední
rozlučce s chatou. Nový pořad s promítáním ve foyer primárně určený pro maminky
s malými dětmi. Více na www.nkc-nymburk.cz.
ČR / komedie / 77 min. / české znění / přístupný

Captain Marvel

pá 29. / 19 hodin / 130 Kč

út 12. / 19 hodin / 100 Kč / Art kino

Zlata Adamovská prožila s manželem báječný život a je pevně rozhodnutá splnit i jeho poslední přání – zaběhnout maraton!
ČR / komedie / 90 min. / české znění / do 12 let nevhodný

Nové dobrodružství z filmového světa Marvel.
USA / sci-fi / 128 min. / sobota dabing, neděle titulky / do 12 let nevhodný

Zelená kniha

Divoká cesta dvou zcela rozdílných a tvrdohlavých mužů po americkém jihu 60. let.
USA / road movie / 130 min. / s titulky / do 12 let nevhodný
čt 14. / 10 hodin / 60 Kč / Senior kino

Na střeše

Profesor Rypar (Alois Švehlík) poskytne dočasné útočiště Songovi (Duy Anh
Tran), mladému Vietnamci, jehož našel ukrytého na střeše svého domu.
ČR / drama / 120 min. / české znění / do 12 let nevhodný
so 16. a ne 17. / 19 hodin / 130 Kč

Skleněný pokoj

Film podle slavného románu britského spisovatele Simona Mawera. Mimořádný milostný příběh inspirovaný dramatickými událostmi 20. století i zrodem ikonického architektonického skvostu – brněnské vily Tugendhat.
ČR / drama / 104 min. / české znění / do 12 let nevhodný

Ženy v běhu

pá 15. / 19 hodin / VYPRODÁNO / Kino Sokol

Honzou, možnost zakoupení CD nebo DVD. Bližší informace na čísle 737 120 217.

Mladý spisovatel a blonďatý rošťák Ladislav Zibura se vrací na pódia s novým stand-upem.

so 9. / 20 hodin / U Strejčka (Malé Valy 303)

st 20. / 18 hodin / Foyer Kino Sokol / Diskuzní pořad

Vystoupí Norton East (de), Goldstar, Bica (inside kru), Wera (atd. crew), Bigfish.

Ladislav Zibura: Prázdniny v Evropě
Dvacet let NATO

O minulosti, budoucnosti, výhodách a závazcích členství České republiky v Severoatlantické alianci si s bývalým předsedou vojenského výboru NATO, armádním generálem Petrem Pavlem a novinářem, disidentem, politikem a bývalým
kancléřem prezidenta Václava Havla Lubošem Dobrovským bude povídat ředitel
Ústavu pro studium totalitních režimů Zdeněk Hazdra.

ne 10. / 15 hodin / 30 Kč / Sokolovna Nymburk (Tyršova 14/180)

so 23. / 15 hodin / 120 Kč / Foyer Kino Sokol

Benefiční koncert pro Tomáška

Literární salón pro děti: Pohádky a MALÉhRY

Herečky brněnského divadla MALÉhRY Daniela Zbytovská, Barbora Seidlová a Nikola Zbytovská čtou a hrají veselé pohádky, plné podivných pohádkových bytostí.
Spousty barevných obrázků a taky malé kartonové divadlo s loutkami, se kterými si
každý může zahrát vlastní divadelní představení. www.nkc-nymburk.cz
PŘIPRAVUJEME NA DUBEN
st 3. až so 6. 4. / Jeden Svět - Festival dokumentárních filmů.
so 6. 4. / PechaKucha Night vol. VI.
so 13. 4. / Velikonoční jarmark
čt 25. 4. / Tvořílkov - Dílničky pro děti s jarní tématikou.
so 27. 4. / Zkrátka animace - Festival krátkých animovaných filmů.

Vstupenky na akce pořádané v Kině Sokol, můžete nyní zakoupit ONLINE
na webu Nymburského kulturního centra: www.nkc-nymburk.cz.

Klub
důchodců
po 4.
st 6.
po 11.
st 13.
po 18.
st 20.
po 25.
st 27.

Volná zábava
7 nových divů světa
Volná zábava
Zapomenutá řemesla – 2. část
Volná zábava
Ukázka zdobení kraslic
Volná zábava
Ukázka zdobení perníčků

ne 31. / 18 hodin / 120 Kč / Podvečerní rodinné

Dobrodružství se sobíkem

Film vypráví o boji za přežití malého divokého soba, křehkého a zranitelného,
FR / dokument / 86 min. / české znění / přístupný

Ostatní akce
po 25. 2. až ne 31. 3. / ZDARMA / KS Nymburk (Komenského 1254)

Nymburské
kulturní centrum
út 5. / 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 Color Club - Josef Šrám.

Výběr věcí pro charitativní bazar

Výběr věcí (oblečení, obuv, hračky, knížky, věci do domácnosti) v Křesťanském společenství Nymburk proběhne od pondělí 25. února (po - pá 7:30 až 13 hodin, čt 17
až 19 hodin, ne 10 až 12 hodin), uložte věci do volně dostupné garáže do konce
března. Bazar pro veřejnost proběhne od pondělí 15. dubna do středy 17. dubna
(16 až 18 hodin). Více informací na: www.ksnymburk.estranky.cz.
ne 3. / 15 hodin / 75 Kč (prodej pouze na místě) / Obecní dům

Karneval s Krejčíkem Honzou

Zábavné odpoledne pro děti, písničky, hry, soutěže o ceny, autogramiáda s Krejčíkem

Kulturní
měsíčník

Speedstop night

Dětský karneval

Tradiční dětský karneval v nymburské sokolovně. Připraven bohatý program. Občerstvení zajištěno. Další informace naleznete na www.sokolnymburk.cz.
so 16. / 19 hodin / 250 Kč / Obecní dům
Pořádá obec Kamenné Zboží ve spolupráci s Květinovým ateliérem Janek. Večerem
bude provázet moderátor Vojtěch Kotek a těšit se můžete na vystoupení kapel Artmosfera a This. Výtěžek z prodeje vstupenek bude věnován malému Tomáškovi, který
onemocněl akutní lymfoblastickou leukémií. Vstupenky v předprodeji na OÚ Kamenné
Zboží, v Květinovém ateliéru Janek (Zbožská 426/1, Nymburk) a v Mixxíku (Náměstí
Přemyslovců 127/5, Nymburk). Více informací v Květinovém ateliéru Janek.

www.mesto-nymburk.cz
sekce Kultura a sport

BŘEZEN 2019

SAWA Centrum (Tyršova 172)

po 11. / 18 - 20 hodin / 180 Kč / 10 kroků k detoxikaci těla - Přednáška o tom, jak tělu
ulevovat v rámci stravy, bylin, masáží, dýchání atd. Přednáší Mgr. Petra Smolíková.
po 18. / 18:30 - 21:30 hodin / 350 Kč / Muzikoterapie - Těšit se můžete na 30 minut hry
na tibetské mísy, postupné ladění do léčivých vibrací a následná relaxace. Počet míst omezen!
Více a další informace naleznete na sawacentrum@gmail.com.

Edukativní kurzy
Centrum sociální rehabilitace, Komenského 586/15

Jednotlivé přednášky jsou určené především pro rodinné příslušníky nebo další osoby
blízké člověku s duševním onemocním. Stejně tak je zvána i široká veřejnost a také
zájemci, jejichž rodinný příslušník není klientem služeb FOKUSU Mladá Boleslav z.s.
út 5. / 17 - 18:30 hodin / ZDARMA / Specifika léčby psychóz (anxiolytika, antidepresiva, antipsychotika, depotní injekce) - přednáší MUDr. Lila Janáková.
čt 14. / 17 - 18:30 hodin / ZDARMA / Využití kognitivně-behaviorální terapie
u klientů s obsedantně kompulzivní poruchou - přednáší Mgr. Veronika Křičková.
út 26. / 17 - 18:30 hodin / ZDARMA / Role pracovního konzultanta při práci s lidmi
s duševním onemocněním - přednáší Blanka Dlouhá.
Více informací: Mgr. Marek Palma, 775 562 027, palma@fokus-mb.cz.

Plesová sezóna 2019

so 2. 3. / 20 hodin / 250 Kč / Obecní dům / Společenský večer Centra pro
všechny / Předprodej a rezervace vstupenek pouze u Andrei Demeterové, mobil:
605 180 982, Centrum pro Všechny (vila Tortuga).
so 9. 3. / 20 hodin / 199 Kč / Dělnický dům / XX. Ples Čajovny
Předprodej vstupenek pouze v Čajovně Na Valech denně po 16. hodině.
pá 15. 3. / 20 hodin / 400 Kč / Obecní dům / Společenský ples měst a obcí
nymburského regionu / Předprodej vstupenek v Turistickém informačním centru
Nymburk.
so 23. 3. / 19:30 hodin / VYPRODÁNO / Obecní dům / Zahradnický ples
Předprodej vstupenek pouze v květinovém ateliéru Jan Janek (Zbožská 426,
Nymburk, vedle plaveckého bazénu).
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!
Podrobné informace k plesům naleznete v kalendáriu akcí na webu města v sekci
Kultura a sport a také v aktualitách na úvodní straně webu Turistického informačního
centra Nymburk.

Turistické informační centrum
města Nymburk

Hálkovo městské
divadlo Nymburk
so 2. / 14:30 hodin / 70 Kč / Pohádka

Kubula a Kuba Kubikula

co dělá muže mužem a ženu ženou, o rozdílech mezi námi, o lásce, partnerství a vtipně
utajených kvalitách obou pohlaví. Hrají: J. Holík / J. Slach.
čt 21. / 8:30 a 10 hodin / 70 Kč / Pohádka

O zámku pod zámkem

Dopolední představení pro školy a školky. Produkce: Divadlo Nymburk s.r.o.

Pohádka na motivy Vladislava Vančury s veselými písněmi. Příběh vypráví o medvědáři Kubovi Kubikulovi a jeho nezbedném medvědovi Kubulovi, se kterým se
toulal po světě, a kterého strašil strašidlem Barbuchou. Produkce: Divadlo Nymburk. Hrají: Lukáš Toman Paclt, Miky Mejstřík, Petr Pištěk a další.

so 23. / 19 hodin / 150 Kč / Malá scéna

ne 3. / 14:30 hodin / 25 Kč / Malá scéna

K3 / Natěrač

Forbína č. 18

Divadelní soubor V.O.S.A. představí Mrazíka. Othello a Jago – Miky Mejstřík a Tomáš Fürbacher. Anička Vávrová – monolog. Básník Mgr. Aleš Misař – Hvězdopravec
účinkuje N. Seidlová, A. Misař, M. Mejstřík. Básnířka Eva Hrubá – vlastní práce. Věra
Dittrichová – recitace sonetu W. Shakespeara. Spisovatel Jan Řehounek – vyprávění. Kytara, zpěv – David Šitavanc, Jarda Semorád, Vladimír Hochman, Anička Vávrová. Pořad uvádí Vladimír Hochman.
út 5. / 19 hodin / VYPRODÁNO / Koncert

Hana Zagorová, Petr Rezek a Boom!Band Jiřího Dvořáka

Jedinečný a exkluzivní koncert Hany Zagorové a Petra Rezka se skupinou Boom!Band
Jiřího Dvořáka. Na diváky čeká téměř dvou hodinový koncert, kde zazpívá Petr Rezek
svoje největší hity a Hana Zagorová hity svojí kariéry. Během celého večera pak zazní
duety Hanky a Petra. Oba protagonisty bude doprovázet skupina Boom!Band Jiřího
Dvořáka. Zazní hity jako: Je naprosto nezbytné, Maluj zase obrázky, Duhová víla, Málokdo ví, Prší krásně, Jsi… a mnoho dalších.
út 12. / 16:30 - 18:30 hodin / ZDARMA / Malá scéna

Inspirativní kavárna

Diskuze se Zuzanou Maléřovou nad tím, co se můžeme naučit od dětí, jak, proč a kdy
jim naslouchat. Téma je tentokrát více rodičovské než odborné. Chceme po dětech, aby
se dobře učily, ale co když se my můžeme učit od nich?
st 13. / 19 hodin / 390 Kč / Komedie

A / Lordi

Konverzační salonní komedie, plná gagů, slovního humoru a nečekaných zvratů, plně
využívá zaběhlého humoru z prostředí anglické šlechty, která jakoby však vznikla a žila
na slovenském venkově. Hrají: Martin Hofmann, Filip Rajmont, Peter Serge Butko.
so 16. / 14:30 hodin / 70 Kč / Pohádka / Premiéra

O zámku pod zámkem

Tato jazykově velmi hravá pohádka vypráví příběh z jednoho zámku na kopci, kde panuje bojechtivý král Hněvín. Na zámku snad není člověka, který by nehýřil pýchou, sobectvím a špatnými vlastnostmi pro vidinu bohatství. Čerti však zpod uhelné sloje vše
dobře vidí a za pomoci strašidel, víl a lidí v podzámčí se pokusí zjednat nápravu. V této
pohádce vystupuje 54 herců z řad Herecké a divadelní školy Hálkova městského divadla. Scénář a režie: Petr Pištěk. Hudba: Jiří Beneš. Technická spolupráce: Petr a Jaroslav
Jeníkovi. Produkce: Divadlo Nymburk s.r.o.
po 18. / 19 hodin / VYPRODÁNO / Komedie

Chvála bláznovství

Chvála bláznovství je příběhem dvou přátel Ellinga a Kjella Bjarna, jež spolu sdíleli
pokoj v ústavu pro duševně choré, a kteří stojí před velkou výzvou začít společný
život mimo stěny léčebny. Hrají: Filip Blažek, Martin Hofmann a další.
út 19. / 19 hodin / VYPRODÁNO / One man show

Caveman

Máte chuť se rozesmát až k slzám? Přijďte se podívat na slavnou one man show o tom,

Crossband - Jarní koncert

Tradiční jarní koncert na Malé scéně. Vystoupí: Crossband + host.
st 27. / 19 hodin / 360 Kč / Komedie
Bláznivá komedie o tom, jak neúspěšný herec, živící se momentálně jako malíř pokojů, získá nečekaně svou životní roli. Hlavní hrdinka naší hry Simona je nucena čelit pomstě zhrzené manželky svého milence. Hrají: Leoš Noha, Bára Mottlová a Eva
Decastelo.
pá 29. / 19 hodin / 150 Kč / Malá scéna

Lážo Plážo - Křest CD Pohlednice

Koncert kapely Lážo Plážo a křest jejich nového CD s názvem POHLEDNICE.
Kmotry křtu budou známí muzikanti Jiří Vondráček a Petr Kocman. Hudebním
hostem večera bude kapela Devítka. Slovem a vtipem bude celý večer provázet David Šitavanc.
so 30. / 14:30 hodin / 120 Kč, 80 Kč děti a senioři / Balet

Sněhurka a sedm trpaslíků - balet

Taneční konzervatoř Praha uvádí balet pro děti Sněhurka a sedm trpaslíků. Choreografie a režie se ujal Gustav Skála, který pohádku nastudoval na hudbu českého skladatele Zbyňka Vostřáka.
DÁLE PŘIPRAVUJEME
út 23. 4. / Plný kapsy šutrů - Slavná inscenace, která bavila publikum úctyhodných 15
let, se vrací! Co to udělá se dvěma obyčejnými chlapíky, dostanou-li se náhle do světa
peněz a slávy? Hrají: Miroslav Vladyka a Radek Holub v mnoha úlohách.
st 24. 4. / K3 / Můj nejlepší kamarád - Bernard a Phillippe jsou nejlepší přátelé, a přece
tolik rozdílní. Bernard pracuje na skvělém postu v rodinném podniku své ženy Nelly, zároveň doplácí na svou vášeň sukničkáře. Svou milenku dokonce přivede do jiného stavu.
Kdyby se o tom dozvěděla jeho manželka, přišel by o všechno. Proto požádá o pomoc
svého kamaráda Phillipea, dobráka od kosti, který žije spořádaně se svou přítelkyní Alicí
a nemá peněz nazbyt. Hrají: Aleš Háma, Tereza Kostková, Nela Boudová, Petr Motloch,
Michaela Sejnová / Lucie Okonová.
čt 9. 5. a st 12. 6. / Cavewoman - Po více než patnácti letech úspěšného uvádění
inscenace Caveman přichází agentura Point s Cavewoman „Obhajoba jeskynní ženy“.
út 17. 9. / František Nedvěd s kapelou - Půlstoletí s kytarou

Městská
knihovna Nymburk
pá 1. až pá 29. / v otevírací době knihovny / výstava

Tvář krajiny

Výstava obrazů Aleny Veselé.
PŘEDNÁŠKY A JINÉ AKCE
út 12. / 17 hodin / 50 Kč

Architektura a veřejný prostor

Adam Gebrian je český architekt, teoretik, propagátor, kritik architektury a její fanoušek, jak

sám o sobě tvrdí. Namísto vlastního navrhování staveb se vědomě rozhodl pro propagaci
architektury a za tuto „neúnavnou publikační a diskuzní aktivitu ve veřejném prostoru směřující ke zvyšování povědomí o architektonické kultuře“ získal v roce 2015 titul „Architekt
roku“. O světě kolem nás točí seriály, vyučuje na vysokých školách nebo pořádá konference. Stál také u zrodu Centra pro architekturu a městské plánování v Praze (CAMP).
út 19. / 17 hodin / 30 Kč

Rodopis – koníček na celý život

Helena Voldánová, genealožka, členka České genealogické a heraldické společnosti v Praze, spoluautorka pořadu České televize „Hledáme své předky“ a „Tajemství rodu“. Přednáška o tom, jak vytvořit rodokmen a rodovou kroniku, jaké
archivní materiály využít k bádání, jaké informace lze najít na internetu a jak vše
uspořádat.
út 26. / 17 hodin / ZDARMA

A Plastic Ocean

Přijďte na promítání filmu A Plastic Ocean pod záštitou Greenpeace ČR a ponořte se do hlubin oceánu. To, co začíná jako idylický dokumentární film o krásách
oceánů, končí alarmujícími záběry plastového podvodního světa. Film bude promítán v anglickém jazyce s českými titulky. Promítání můžete podpořit na www.
plastjepast.cz/film.
KNIHOVNA DĚTEM
po 11. / 10 hodin / ZDARMA

Ptáčata

Další setkání Ptáčat, klubu pro děti od 2 do 6 let a jejich rodiče tentokrát s klinickou
logopedkou Mgr. Michaelou Beznoskovou o vývoji řeči u dětí. Jedním ze stěžejních
faktorů, které mohou ovlivnit vývoj řeči, jsou rodiče a jejich přístup k dítěti. Každé dítě
ve svém vývoji postupně prochází několika stádii, přičemž v každé etapě je vhodné přizpůsobit komunikaci jeho potřebám.
čt 14. / 8:30 a 9:45 hodin / 20 Kč

Marka Míková

Beseda s všestrannou umělkyní, loutkoherečkou, muzikantkou a autorkou knih
pro děti. Její zhruba hodinový program není pouhé čtení z knih nebo vyprávění
o spisovatelské práci, ale obsahuje i divadelní prvky a interakci s dětmi.
st 20. / 8:30 a 9:45 hodin / 20 Kč

Andrea Popprová

Ilustrátorka, výtvarnice a restaurátorka Andrea Popprová vystudovala Akademii výtvarných umění. Spolupracuje s dětskými časopisy a knihy nejen ilustruje, ale i píše. Její knihy se vyznačují výrazně barevnou ilustrací, hravostí,
nápady na společné aktivity dětí a rodičů. Jsou plné drobných úkolů, receptů,
pokusů, malovaného čtení a her. Jsou určeny předškolákům a malým školákům. A takové jsou i její besedy.
pá 29. / 18 hodin

Noc s Andersenem

Jen jednou za rok mohou vaše oblíbené knižní postavy, pohádkové bytosti a zvířátka opustit stránky knih a spolu s vámi prožít pohádkové dobrodružství, které
nás všechny čeká v knihovně z pátku na sobotu. Přihláška a informace v dětském
oddělení.
DÁLE PŘIPRAVUJEME
čt 4. 4. / 17 hodin / Dotýkám se hor - přednáška nevidomého horolezce
Jan Říha je člověk, který se na svět nedívá, ale dotýká se ho a vnímá ho všemi
ostatními smysly kromě zraku. Pokořil nejvyšší horu Ameriky Aconcaguu, Kilimandžáro, Elbrus, Mont Blanc a mnoho dalších.
po 8. 4. / 18 hodin / Výraz tváře jako okno do duše - Přednáší Cyril Höschl,
psychiatr, popularizátor vědy a vysokoškolský pedagog. Přednáška poukáže na podíl genů a prostředí při utváření osobnosti, připomene definici nejrozšířenějších

duševních poruch včetně deprese a přiblíží sociobiologické teorie.
čt 9. 5. / 18 hodin / Noc literatury - Třetí Noc literatury v Nymburce. Série
veřejných čtení se uskuteční během jednoho večera na atraktivních či běžně
nedostupných místech Nymburka.
čt 16. 5. / 17 hodin / Život bez odpadu aneb ZERO WASTE - Společně s Tomášem Hajzlerem se podíváme, jak vypadá odpad průměrného obyvatele, jak
ho zredukovat a jak se může zapojit do boje bez odpadu každý z nás.
so 18. 5. / XXI. Hrabalovo Kersko - Lesní ateliér Kuba v Kersku

Vlastivědné
muzeum Nymburk
pá 1. 2. až ne 30. 6. / otevřeno denně mimo pondělí 9 – 17 hodin

Z dějin železnice v Nymburce

Instalovaná výstava připomíná okolnosti příchodu dráhy do Nymburka, nastiňuje
vývoj jejich nejdůležitějších zařízení jako je železniční stanice, výtopna, dílny nebo
kolonie železničních zaměstnanců. Velký díl expozice přibližuje život zdejších železničářů ilustrovaný historickými fotografiemi, oblečením, uspokojováním základních potřeb, kulturou a sportem. Nechybí pohled i do dalších specifik místního
života, například do železničního zdravotnictví, řešení problémů dopravy či vzniku
a zániku dětské železnice.
Na výstavě jsou prezentovány také kutilské práce železničních zaměstnanců,
vytvořené s mimořádnou řemeslnou zručností. Doplňujícím prvkem expozice je
instalace předmětů z oblasti provozu skutečných železničních zařízení. Poměrně
rozsáhlou část výstavy tvoří oddíl exponátů železničního modelářství, reprezentovanou většinou pracemi žáků nymburského odborného železničního učiliště. Tyto
modely a učební pomůcky zahrnují prakticky vše, co bylo ve sbírkách muzea shromážděno. Zvláště působivým exponátem je velkorozměrný, částečně repasovaný
model dílen z 50. let 20. století. Výstava obsahuje také archivní železniční materiál
povahy cestovních jízdenek, map nebo ukázek kresleného železničního humoru.
Je nesporné, že železnice zajistila městu Nymburk novodobý rozvoj, občanům pracovní příležitosti, včetně příchodu nové technické inteligence.

Klub Českých
Turistů
POCHODY KČT NYMBURK A SADSKÁ

Heslo roku: „Pojď s námi, ať máš na co vzpomínat“
út 5.
út 12.

út 19.
út 26.

Praskačka - Lhota pod Libčany (bonsai centrum Libčany)
Odjezd ze Sadské v 6:27 hodin, do Nymburka hl.n., odtud 		
R v 6:55 hodin, z Chlumce nad Cidlinou v 8 hodin do Praskačky (8 km).
Příbram - Svatá Hora – Hornický skanzen Březové Hory
Odjezd z Nymburka hl.n. R v 7:02 hodin, ze Sadské v 6:27 hodin,
z Prahy hl.n. R v 8:15 hodin do Zdic a odtud v 9:08 hodin do Příbrami
(8 km).
Petrov u Prahy – Medník – Kamenný Přívoz
Odjezd ze Sadské v 6:57 hodin do Nymburka hl.n., odtud v 7:26 hodin,
z Prahy hl.n. v 8:55 hodin do Petrova u Prahy (12 km).
Úvaly – PP Králičina - Úvaly
Odjezd z Nymburka hl.n. v 8:16 hodin, ze Sadské v 8:30 hodin (7 km).

Kontakty
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM

Náměstí Přemyslovců 165, Nymburk / tel.: +420 325 501 104
e-mail: infocentrum@meu-nbk.cz
web: www.mesto-nymburk.cz/infocentrum.

HÁLKOVO MĚSTSKÉ DIVADLO

Tyršova 5, Nymburk / tel.: +420 325 512 253
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 a čítárnu.
Nová pobočka na sídlišti v suterénu polikliniky (Okružní 2160) naproti bufetu každé úterý a čtvrtek (8 - 12 hodin a 13 - 17 hodin).

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 nebo v okně klubu.

NYMBURSKÉ KULTURNÍ CENTRUM

Palackého třída 449/64, Nymburk / 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, Nymburk / 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.
Kulturní měsíčník vychází 1× měsíčně. Místo vydání: Tiskárna BOFTISK, s. r. o., Nymburk,
vyšlo: 18. 2. 2019. Počet výtisků: 1500 ks. Evidenční číslo: MK ČR E 15799. Vydává Město
Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk, IČO: 00239500. Odpovědný
redaktor: Oddělení propagace a cestovního ruchu – MěÚ Nymburk. Fotografie na titulní
straně: Divadlo MALÉhRY (archiv NKC).

