Kino
Sokol

čt 18. / 10 hodin / 60 Kč / Mama kino

Ženy v běhu

st 24. / 19 hodin / 100 Kč / Art kino

út 9. / 19 hodin / 100 Kč

Na festivalu v Cannes oceněný nevšední příběh o střetu dobrosrdečného venkovského mladíka s drsnou městskou realitou.
Itálie / drama / 125 min. / s titulky / do 12 let nevhodný

Dvojblok absolventských dokumentů FAMU International Prague. Součástí bude
beseda s režisérem Ondřejem Šálkem, Famu a novinářkou Ivanou Svobodovou, Týdeník Respekt.
čt 4. / 20 hodin / ZDARMA / U Strejčka / O čem sní Pankáči - V Indonésii, zmítané
jinak celou řadou vážných problémů, je část společnosti vždy připravená trestat
takové prohřešky, jakými jsou svobodné myšlení, tetování nebo číro na hlavě.
čt 4. / 21:20 hodin / 100 Kč / Kino Sokol / Ovčáček - Pastevec ovcí Stijn, jeden
z posledních nizozemských pastýřů, kteří vedou své hospodářství tradičním způsobem, se všemožně snaží zachránit své stádo a živobytí.
pá 5. / 19:30 hodin / 100 Kč / Kino Sokol / Vesnice plavajících krav - V rámci
promítání proběhne beseda s Hugo Hromasem, Nomadis.
pá 5. / 21:20 hodin / 100 Kč / Kino Sokol / América
so 6. / 14 hodin / 100 Kč / Kino Sokol / Český Žurnál: Bratři Okamurové - V rámci
promítání proběhne beseda s politologem a japanologem Lukášem Krausem.
so 6. / 19:20 hodin / 150 Kč / Kino Sokol / PechaKucha Night Nymburk vol 6. a Vítejte v Sodomě - PechaKucha Night po šesté v Nymburce! Tentokrát v rámci zakončení
festivalu Jeden svět Nymburk. Večer zajímavých přednášek je určen nejen kreativním uměleckým profesím, ale všem, kteří svoji práci či koníčky dělají s vášní a láskou a chtějí
se nechat inspirovat! Po PechaKucha Night bude následovat ve 21:20 hodin film Vítejte
v Sodomě. Více informací k jednotlivým projekcím naleznete na www.jedensvet.cz
nebo na www.nkc-nymburk.cz.

čt 25. / 10 hodin / 60 Kč / Senior kino

st 10. / 18 hodin / Evangelický kostel

Po čem muži touží

Oblíbená komedie o tom, co se může stát, když se muž jednoho rána probudí v ženském těle. ČR / komedie / 95 min. / české znění / přístupný

út 2. / 19 hodin / 110 Kč

pá 19. a so 20. / 19 hodin / 130 Kč

Artic: Ledové peklo

Teroristka

Drama o lidské houževnatosti, odhodlání a síle přežít za každou cenu v nehostinné arktické krajině. Island / drama / 97 min. / s titulky / do 12 let nevhodný

Příběh učitelky v důchodu, která celý život učila žáky, že základem všeho je slušnost a
násilí nic neřeší. ČR / komedie / 95 min. / české znění / do 12 let nevhodný

ne 7. / 16 hodin / 120 Kč / Odpolední dětské

so 20. a ne 21. / 16 hodin / 120 Kč / Odpolední dětské

Dumbo

Mrňouskové 2: Daleko od domova

Film Tima Burtona o slůněti, jehož nadměrné uši jsou k smíchu publiku ve slávě
upadajícím cirkuse. USA / rodinný / 114 min. / české znění / přístupný
ne 7. / 19 hodin / 120 Kč
Zlata Adamovská prožila s manželem báječný život a je pevně rozhodnutá splnit
i jeho poslední přání. ČR / komedie / 90 min. / české znění / do 12 let nevhodný

Westwood: punk, icon, activist

Od doby, kdy společně se svým bývalým partnerem a manažerem skupiny Sex Pistols stála u zrodu punkového hnutí, redefinuje Vivienne Westwood už 40 let britskou
módu. Velká Británie / dokument / 83 min. / s titulky / do 12 let nevhodný
st 10. / 19 hodin / 90 Kč

Věrní nevěrní

Dobrodružství malé berušky a jejich rodičů, kteří se vydávají na dobrodružnou cestu, aby zachránili své dítě, které uvízne v kartonové krabici a je posláno do Karibiku.
FR / animovaný / 90 min. / české znění / přístupný

Šťastný Lazzaro

Ženy v běhu

Zlata Adamovská prožila s manželem báječný život a je pevně rozhodnutá splnit
i jeho poslední přání. ČR / komedie / 90 min. / české znění / do 12 let nevhodný
pá 26. a ne 28. / 19 hodin / 130 Kč

Ábelovi se zhroutí svět poté, co ho opustí celoživotní láska Marianne, která mu
oznámí, že čeká dítě s jiným mužem.
FR / drama / 75 min. / s titulky / do 15 let nepřístupný

Avengers: Endgame

Zahajovací koncert dětských pěveckých sborů
Koncert se koná v rámci hudebního festivalu B. M. Černohorského.
so 13. / 9 - 14 hodin / Náměstí Přemyslovců

Velikonoční jarmark

Více informací na: www.behlipovoualeji.cz.

Nymburský půlmaraton a čtvrtmaraton

Moravský večer s cimbálem

Můžete se těšit na ochutnávku vín z vinařství Stanislava Žůrka ze Žeravic. K tanci
a poslechu zahraje cimbálová muzika Strážničan, večerem provází Martina Martincová. Předprodej vstupenek v Květinovém ateliéru Jan Janek (Zbožská 426).
po 15. až st 17. / 16 - 18 hodin / ZDARMA / KS Nymburk (Komenského 1254)

Charitativní bazar

Bazar oblečení pro veřejnost. Více informací na: www.ksnymburk.estranky.cz.
so 20. / 10 - 17 hodin / Modelové kolejiště (Drahelická 181)

Velikonoce v Modelovém kolejišti

Majorettes Cup Nymburk

Soutěž mažoretek České republiky. Pořádají mažoretky SKP Nymburk.
ne 28. / 10 hodin / Park Pod Hradbami
Již 7. ročník tradičního běžeckého závodu. Důležité upozornění! Omezení provozuna cyklostezce od 8 do 14 hodin z důvodu konání závodu. Nově zajištěn program
pro děti. Více informací a registrace na www.nymburskypulmaraton.cz.
út 30. / 17 hodin / ZDARMA / Na Přístavě (Špička)

Marvel Studios uvádí super hrdinský tým všech dob Avengers v dalším dobrodružství! USA / akční sci-fi / 134 min. / pá - české znění, ne - titulky / do 12 let nevhodný

čt 11. / 19 hodin / 100 Kč / Premiéra

út 30. / 19 hodin / 90 Kč / Art kino

Trabantem tam a zase zpátky

High Life

čt 25. / 14 - 17 hodin / 100 Kč / Foyer Kino Sokol

U Strejčka (Malé Valy 303/19)

Vězeň Monte a jeho malá dcera žijí v izolaci na palubě kosmické lodi hluboko ve vesmíru. USA / sci-fi / 85 min. / s titulky / do 12 let nevhodný

pá 12. / 19 hodin / 100 Kč

Manželské etudy: Nová generace

Sedm let štěstí, lásky i bolestivých pádů v životě Mirky a Kuby.
ČR / dokument / 91 min. / české znění / do 12 let nevhodný
so 13. a ne 14. / 16 hodin / 120 Kč / Odpolední dětské

Velké dobrodružství Čtyřlístku

Nové příběhy Fifinky, Pindi, Bobíka a Myšpulína. Tento rok Čtyřlístek slaví 50. výročí.
ČR / animovaný / 72 min. / české znění / přístupný
so 13. a ne 14. / 19 hodin / 130 Kč

Lovení

Romantická komedie o tom, že lásky je někdy málo a někdy zase moc. Jak ale poznat toho pravého? ČR / romantický / 128 min. / české znění / do 12 let nevhodný
út 16. / 19 hodin / 120 Kč

Monetovy lekníny: magie vody a světla

Fascinující putování po mistrovských dílech Claudea Moneta.
Itálie / dokument / 90 min. / s titulky / přístupný
st 17. / 19 hodin / 130 Kč

Hellboy

Oblíbený temný hrdina Hellboy se vrací na plátna kin s plnou parádou.
USA / akční fantasy / 120 min. / české znění / do 12 let nevhodný

Nymburské
kulturní centrum
út 2. / 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
TOX Jaroslava Trnky.
st 3. až so 6. / Kino Sokol

Jeden svět

Největší festival dokumentárních filmů s tematikou lidských práv podruhé v Nymburce.
Tématem Jednoho světa 2019 je BEZPEČNÁ BLÍZKOST.
Program:
st 3. / 100 Kč / Kino Sokol / Kibera: Příběh slumu - Ve 20 hodin Slam poetry Anatol
Svahilec, a. s. - hlídání bublaniny, slam poetry, rozhánění besídek + Tukan. Komplexní
samostatný recitál vyplněný sebranou tvorbou na pomezí poezie, fyzického divadla,
atd. Od 20:40 hodin fotograf Don žije v keňském slumu Kibera a na svých fotkách
se snaží zachytit lepší stránky svého domova. Součástí bude beseda s kameramanem
Petrem Rackem.
čt 4. / 19:30 hodin / 100 Kč / Kino Sokol / Volání divočiny a Dobré zprávy

Prožijte čtvrteční odpoledne v našich tvořivých dílnách s jarní tematikou, kde si
budete moci vytvořit různé výrobky s motivem jara. Od 16 hodin proběhne představení pro děti „Jak Martin a Barborka vítali jaro“ od loutkového Divadla Koník.
so 27. / 14 - 22 hodin / vstupné dobrovolné / Kino Sokol

Zkrátka animace

Třetí ročník festivalu krátkých animovaných filmů. Třetí ročník festivalu současného
animovaného filmu ve spolupráci se společností MAUR film. Od 14 hodin se můžete
těšit na dětskou dílnu s Veronikou Doutlíkovou – „Jak se dělá filmová loutka“, od 16
hodin proběhne projekce pro děti a od 18 hodin projekce animovaných filmů. Večer
zakončí hudební vystoupení. Součástí bude i tematická výstava.

Ostatní akce
so 6. / 8:30 hodin / Moštárna (Tyršova ulice 2/17)

Tržíček

Pořádá Základní organizace českého zahrádkářského svazu 1 Nymburk spolu s Územním sdružením Nymburk. Přijďte se podívat na trhy, kde vám prodejci nabídnou občerstvení, dárkové, upomínkové předměty a další.
ne 7. / 8 hodin - prezence / 100 Kč (předem přihlášení), 200 Kč (na místě),
děti a mládež ZDARMA / Atletický stadion Nymburk (Kovanická 1976)

Běh lipovou alejí

Prezence v prostorách atletického stadionu Sportovní centra Nymburk.

DUBEN 2019

so 27. / 9 - 17 hodin / Sportovní centrum Nymburk

Hasičské čarodějnice na Špičce s Krejčíkem Honzou

Velká cesta Dana Přibáně kolem světa končí!
ČR / dokument / 105 min. / české znění / do 15 let nepřístupný

www.mesto-nymburk.cz
sekce Kultura a sport

Kromě prohlídky Modelového kolejiště budou připraveny různé dílničky, kde si mohou děti vyzkoušet svoji šikovnost. Luna Catering připraví dobroty pro malé i velké.

Přijďte v sobotu 13. dubna nasát jarní atmosféru na Velikonoční jarmark, na kterém
na vás budou čekat stánky s pomlázkami a speciálními dobrotami. Na zahřátí si můžete
dát kávu z lokální pražírny. Přijďte prožít veselý den provoněný lidovou tradicí a jarem.

Tvořílkov - dílničky pro děti s jarní tematikou

Kulturní
měsíčník

pá 12. / 20 hodin / 380 Kč / Obecní dům

Sbor dobrovolných hasičů Nymburk pro Vás připravil hranici a občerstvení a Krejčík
Honza se svými vzácnými hosty nachystá koktejl plný legrace a zábavy.
čt 4. / 20 hodin / ZDARMA / Festival Jeden svět - O čem sní pankáči
pá 12. / 20 hodin / 150 Kč / Slamuzická sprcha - Vasilův Rubáš+Bikiny+Mad days
(Slampoetry), Anatol Svahilec a Filip Koryta aka Dr. Filipitch.
so 13. / 21 hodin / 50 Kč / DJane Lüquid B-day Bash
čt 18. / 21 hodin / ZDARMA / Neighbours Watch II. - Djs: Lukáš Somer, VIT, Sonuz.
so 27. / 20:30 hodin / 150 Kč předprodej, 180 Kč na místě/ ZaHranou - Stand-Up Show,
kde vystoupí Tigran Hovakimyan, Jiří Jakima, Libor Macháček a Daniel Bartoš. Předprodej
vstupenek na www.smsticket.cz.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!
Více a další informace naleznete na: www.facebook.com/ustrejcka.

SAWA Centrum (Tyršova 172)

po 1. / 18 - 20 hodin / 250 Kč / Vaříme na papíře - Akce pro všechny, co nestihnou
klasický kurz vaření. Jak a z čeho si zdravě uvařit.
čt 4. / 19:30 - 21 hodin / 250 Kč / Léčivý tanec Ra-duše - Průvodkyně, terapeutka, lektorka a tanečnice Radka Kudrnová. Tělesná meditace pro ženy formou spontánního tance.
po 8. / 18 - 20 hodin / 180 Kč / Alergie a potravinové přecitlivělosti - Ulevte si
dříve než začne Vaše sezóna.
ne 14. / 10 - 16 hodin / 1050 Kč / Malování obrazu pro dospělé - Workshop pod
vedením zkušené lektorky Ivany Machové. Malování doslova pro každého.
po 15. / 18:30 - 21:30 hodin / 350 Kč / Muzikoterapeutická relaxace - Již tradiční
setkání za zvuku tibetských mís, bubnu, brumly a dalších léčebných nástrojů. Večerem provází Eva Motyčková.
st 17. / 18 - 20 hodin / vstupné dobrovolné / Večer s nymburskou rodačkou Sandrou Silnou – povídání nejen o Velikonocích - Přijďte si popovídat nejen o Velikonocích s farářkou Církve československé husitské Sandrou Silnou.
Více a další informace naleznete na sawacentrum@gmail.com.

Turistické informační centrum
města Nymburk

Hálkovo městské
divadlo Nymburk

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.

út 2. / 16:30 - 18:30 hodin / ZDARMA / Malá scéna

čt 25. / 10 hodin / 70 Kč / Pohádka

Inspirativní kavárna

Pohádka O fintivém upírovi

Tentokrát se můžete těšit na inspirativní diskuzi na téma: Je pro nás finské školství dobrou inspirací? Finský vzdělávací systém je již dlouhodobě brán jako vzor, na který se odvolávají nejen politici, ale i odborná veřejnost. Pojďme nahlédnout pod jeho pokličku.
Povídat si o svém pohledu na věc přijdou: zaměstnanec Velvyslanectví Finské republiky
v Praze pan Michal Pitin, který pracoval jako učitel v Čechách i ve Finsku, a účastníci stáží
na základních školách ve Finsku.
so 6. / 14:30 hodin / 70 Kč / Pohádka / Premiéra

Pohádka O fintivém upírovi

Ve starém a chátrajícím hradu přebývají dva upíři. Starý hrabě Drak a jeho synovec
Béla. Hrabě by rád, aby Béla pokračoval v upírském řemesle, protože jemu samotnému už pověstné tesáky stářím vypadaly. Ale s Bélou to nemá jednoduché. Synovec
se vždy po půlnoci tak dlouho strojí, převléká, vybírá vhodné doplňky, zkrátka fintí
se a parádí, až kohout zakokrhá… a je po službě. Autor: Jiří Teper, hudba: Jiří Beneš,
režie: Jaroslav Kříž. Produkce: Divadlo Nymburk s.r.o. Hrají: Lukáš Toman Paclt, Pavel
Procházka, Kateřina Lajtkep, Dáša Benešová, Karel Pešek a Jaroslav Šturma.
ne 7. / 13 hodin / 50 Kč / Malá scéna

Polabské oblastní kolo Porty

Porta je český soutěžní hudební festival. Název festivalu je inspirován údolím Labe.
Soutěž dává příležitost především začínajícím skupinám. Názor poroty uslyší soutěžící ihned po vystoupení. Nebude chybět ani divácké hlasování. Soutěžící: Vektory,
Sabina Uxová, Lachtani Vládi Lacha, Něha, Vladimír Klečka a další.
út 9. / 15:30 hodin / 130 Kč / Malá scéna

Mladí Ladí Dětem – workshop: Oran Etkin

Newyorský jazzman, vynikající klarinetista a držitel ceny Grammy Oran Etkin zavítá
letos i do Nymburka. Přijďte na jeho Timbalooloo show pro děti od 3 do 10 let.
Pomocí zábavných her, příběhů a písní Etkin ukazuje, že hudba je radost a každý je
ve své podstatě muzikantem. Děti jsou do představení aktivně zapojovány. Znalost hudební teorie nebo dovednost hrát na nástroj nejsou potřeba. Doprovod jednoho rodiče
je v ceně lístku. Překlad do českého jazyka je zajištěn. Workshop je součástí programu
Mladí ladí dětem festivalu Mladí Ladí Jazz, který pořádá Nerudný Fest.cz.
čt 11. a pá 12. / čtvrtek 8:30 a 10 hodin, pátek 10 hodin / 70 Kč / Pohádka

Pohádka O fintivém upírovi

Dopolední pohádka pro školy a školky. Hrají: Lukáš Toman Paclt, Pavel Procházka, Kateřina Lajtkep, Dáša Benešová, Karel Pešek a Jaroslav Šturma.
st 17. / 19 hodin / 150 Kč / Malá scéna

Večery v klubu

Talkshow Jardy Kříže a Davida Šitavance. Hosté: Jaroslav Kmenta (novinář), Hana Robinson (písníčkářka).
út 23. / 19 hodin / 420 Kč / Komedie

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? Produkce:
Divadlo Kalich. Hrají: Miroslav Vladyka a Radek Holub.
st 24. / 19 hodin / 450 Kč / Komedie

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.

Dopolední pohádka pro školy a školky. Hrají: Lukáš Toman Paclt, Pavel Procházka, Kateřina Lajtkep, Dáša Benešová, Karel Pešek a Jaroslav Šturma.
po 29. / 19 hodin / 290 Kč / Travesti show

Screamers - Smím prosit

Travesti skupina Screamers zve na svou novou show Smím prosit.
DÁLE PŘIPRAVUJEME
po 6. 5. / DJ2 / Velká zebra - Hrají: Ondřej Vetchý, Jaromír Dulava a další.
čt 9. 5. a st 12. 6. / Cavewoman
po 3. 6. / A / Chaplin - Hrají: Matouš Ruml, Tereza Rumlová, Máša Málková a další.
pá 21. 6. / Vím, že víš, že vím -Hrají: Simona Stašová a Michal Dlouhý.
út 17. 9. / František Nedvěd s kapelou - Půlstoletí s kytarou
út 1. 10. / Recitál Lucie Bílé s Petrem Maláskem
listopad / Ondřej Havelka a jeho Melody Makers

Městská
knihovna Nymburk
po 1. až út 30. / v otevírací době knihovny / výstava

Obrazy - Marie Pourová
Výstava obrazů Marie Pourové.
PŘEDNÁŠKY A JINÉ AKCE
čt 4. / 17 hodin / 30 Kč

Dotknout se hor

Na první pohled vypadá cestopisná přednáška Jana Říhy jako další tradiční povídání
o cestách po světě a lezení po horách. Honza je však 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. Je organizátorem charitativní akce Od nevidím do nevidím. O tom všem, ale také o životě
s hendikepem, který nemusí znamenat konec snů, bude u nás v knihovně povídat.
po 8. / 18 hodin / 50 Kč

Výraz tváře jako okno do duše

čt 25. / 17 hodin / 20 Kč

Mozkem proti fake news
aneb co si počít v záplavě (dez)informací

Mediální gramotností a kritickým myšlením proti záplavě (dez)informací! „Ukažte
člověku manipulaci a vzděláte ho na den. Naučte ho manipulace odhalovat a vzděláte ho na celý život.“ Tak přesně tímto heslem se řídíme ve Zvol si info. Na přednášce se dozvíte jak se vyznat v dnešním složitém světě manipulací na sociálních
sítích a v médiích. Lektorem přednášky bude Vojtěch Bruk.
KNIHOVNA DĚTEM
po 15. až čt 18. / v otevírací době knihovny

Velikonoční tvoření

Každý den od 15. do 18. dubna během otevírací doby dětského oddělení si můžete přijít
do knihovny vyrobit velikonoční dekoraci.
čt 11. / 8, 9 a 10 hodin / 20 Kč

Autorské čtení a beseda se Zuzanou Pospíšilovou

Zuzana je jednou z nejaktivnějších autorek píšících pro děti. Jen v nakladatelství Grada vydala téměř sedm desítek titulů, z nichž nejúspěšnější jsou zatím
série Kouzelná třída a edice dětských detektivek DeTeKTiVoVé. Při besedách
děti prvního stupně seznámí se svými knihami, předčítá ukázky z knížek. Beseda plná hádanek a hraní se slovy.
POBOČKA NA SÍDLIŠTI
čt 11. / 14 hodin / 20 Kč

Včelařství a jedlé květy

Čestmír Vorlíček, včelař, zahradník a pedagog. Úvod do včelařství, základy práce včelaře, ze života včel, význam včel pro člověka. Součástí přednášky bude
povídání o jedlých květech a jejich využití v kuchyni.
út 16. / 16 hodin / 30 Kč

Úprava stravy na jaře (přednáška s ochutnávkou)

Chtěli byste změnit svůj jídelníček a nevíte jak na to? Změna by měla být hlavně
pozvolná. Jaké potraviny používat na jaře a jak odlehčit stravu. Pravidla klíčení.
Příprava luštěninových pomazánek. Gabriela se výživou zabývá víc než 10 let.
Pěstuje 30 druhů zeleniny. Suší a zaváří, tak jak to dělaly naše babičky. Respektuje zákonitosti přírody, tak jak to instinktivně dělali naši předkové. Přednáší výživová poradkyně Gabriela Poncová.
POBOČKA DĚTEM
út 16. až čt 18. / v otevírací době pobočky

Velikonoční tvoření

Každý den během otevírací doby pobočky si můžete přijít do knihovny vyrobit velikonoční dekoraci.

Cyril Höschl, český psychiatr, popularizátor vědy a vysokoškolský pedagog.
Výraz pozorované tváře jako okno do duše pozorovatele. Přednáška poukáže
na podíl genů a prostředí při utváření osobností, připomene definici nejrozšířenějších duševních poruch včetně deprese a přiblíží sociobilogické teorie. Zvláštní
pozornost bude věnována rozpoznávání tváří a jeho významu pro detekci afektivních stavů pozorovatele. Poslední část shrne zásady prevence syndromu vyhoření a zvládání náročných situací.

Vlastivědné
muzeum Nymburk

po 15. / 12 - 16 hodin

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.

Nymburk čte Bibli

Bible byla v minulosti úzce spojena s nadějí, vzděláním a morálními hodnotami
našeho národa. O Velikonocích si opět budeme připomínat tyto hodnoty, na kterých stojí naše civilizace. Ve 12 hodin proběhne slavnostní zahájení před Městskou knihovnou v Nymburce. Do veřejného čtení se může zapojit každý příchozí.

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

Z dějin železnice v Nymburce

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.

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.

Zastupitelstvo středočeského kraje schválilo finance na rekonstrukci Vlastivědného muzea v Nymburce ve výši necelých 50 milionů korun. V tuto chvíli čekáme
na vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele, poté se muzeum uzavře na dobu
přibližně 2 let. Proto srdečně zveme obyvatele Nymburka k návštěvě muzea, ještě před rekonstrukcí. V této chvíli nabízíme expozici Bohumila Hrabala a výstavu
Z dějin železnice v Nymburce. V budově bývalé synagogy, kterou jsme již začali
vyklízet v loňském roce, je k vidění expozice Nymburk v proměnách věků mapující
historii města od prvních archeologických objevů do 20. století s unikátním obrazem Alfonse Muchy.
Předpokládané uzavření všech muzejních budov je naplánováno na 30. června
2019. Z důvodů stěhování může být termín i dřívější.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA NYMBURK

Klub Českých
Turistů

KLUB DŮCHODCŮ NYMBURK

POCHODY KČT NYMBURK A SADSKÁ

Heslo roku: „Pojď s námi, ať máš na co vzpomínat“
út 2.
Rozsochatec – Havlíčkův Brod
Odjezd ze Sadské do Nymburka hl.n. v 7:30 hodin odtud v 8:01 hodin, z Kolína
R v 8:47 hodin, z Havlíčkova Brodu v 10:08 hodin do Rozsochatce - 13 km.
út 9.
Šluknov – zámek a okolí
Odjezd ze Sadské v 5:23 hodin do Nymburka hl.n., odtud v 6:04 hodin,
z Rumburka V 9:20 hodin do Šluknova - 5 km.
út 16.
Velké Březno (zámek, pivovar Březňák)Ústí nad Labem
Odjezd ze Sadské v 6:57 hodin do Nymburka, odtud R v 7:37 hodin, z Ústí nad
Labem - Střekov v 9:13 hodin do Velkého Března - 12 km.

Klub
důchodců
po 1. / Volná zábava
st 3. / 13:45 hodin / Prognóza na rok 2019 - přednáší Ing. Ivan Černovský
po 8. / Volná zábava
st 10. / 15 hodin / Obecní dům / Senior – bez nehod - klub uzavřen
so 13. / 9 hodin / Náměstí Přemyslovců / Velikonoční stánek
po 15. / Volná zábava
st 17. / 13:45 hodin / Zajímavosti o knize Nymburk – Královské město na Labi
přednáší PhDr. Pavel Fojtík
po 22. / Státní svátek - Velikonoce
st 24. / 13:45 hodin / Cestování se školou po Anglii - přednáší Renata Vlachová
po 29. / Volná zábava

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.
Boleslavská třída 467, Nymburk / kontaktní osoba: Zdenka 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. Veškeré informace o akcích najdete ve vývěsní
skříňce 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.
Vstupenky na akce pořádané v kině, můžete nyní zakoupit na 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.

Kulturní měsíčník vychází 1× měsíčně. Místo vydání: Tiskárna BOFTISK, s. r. o., Nymburk,
vyšlo: 18. 3. 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: Nymburský půlmaraton a čtvrtmaraton (archiv pořadatele).

