Kino
Sokol
st 1. / 19 hodin / 130 Kč

Shazam!

USA / akční komedie / 132 min. / české znění / přístupný

čt 2. / 19 hodin / 110 Kč

Nikdy neodvracej zrak

Německo / drama / 188 min. / s titulky / do 15 let nepřístupný

so 4. a ne 5. / 18 hodin / 120 Kč / Podvečerní rodinné

Mia a bílý lev

FR / rodinný / 98 min. / české znění / přístupný

út 7. / 19 hodin / 120 Kč

The Beach Bum

USA / komedie / 95 min. / s titulky / do 15 let nepřístupný
st 8. / 19 hodin / 120 Kč

Klimt & Schiele – Erós a Psyché

Itálie/ dokument / 90 min. / s titulky / do 12 let nevhodný
čt 9. / 10 hodin / 60 Kč / Senior kino

Skleněný pokoj

ČR / drama / 104 min. / české znění / do 12 let nevhodný
pá 10. / 19 hodin / 100 Kč

Vše o životě po životě

ČR / dokument / 60 min. / české znění / do 12 let nevhodný
so 11. a ne 12. / 16 hodin / 130 Kč / Odpolední dětské

Pokémon: Detektiv Pikachu

čt 23. / 10 hodin / 60 Kč / Mama kino

po 6. / 14 - 16:30 hodin / Turistické informační centrum Nymburk

Bohemian Rhapsody

Autogramiáda spisovatele Jana Řehounka

Máte doma knížky o Nymburce a nejen o něm od známého nymburského spisovatele?
Zastavte se a nechte si je na památku podepsat přímo od autora.

Klub Českých
Turistů

Cesta do pravěku

st 8. až ne 12. / 10 - 17 hodin / Břeh Labe u Šafaříkova mlýna

POCHODY KČT NYMBURK A SADSKÁ

so 25. a ne 26. / 18 hodin / 120 Kč / Podvečerní rodinné

Můžete se těšit na lodě různých velikostí, půjčování rychlých člunů, divadelní vystoupení, kreativní dílny, soutěže pro děti, exhibiční utkání v olympijském boxu. Kompletní
program a další informace naleznete na www.pruhpolabi.cz.

Velká Británie / životopisný / 134 min. / s titulky / do 12 let nevhodný

pá 24. / 19 hodin / 100 Kč
ČR / dobrodružný / 93 min. / české znění / přístupný

Aladin

USA / dobrodružný / 95 min. / české znění / přístupný

út 28. / 19 hodin / 120 Kč

Jednou nohou v base

Itálie / komedie / 98 min. / s titulky / do 12 let nevhodný

st 29. / 19 hodin / 110 Kč

Bolest a sláva

Španělsko / drama / 108 min. / s titulky / do 12 let nevhodný

čt 30. a pá 31. / 19 hodin / 130 Kč

Rocketman

USA / životopisný / 120 min. / s titulky / do 12 let nevhodný

Podobné informace o filmech naleznete nově v brožurkách Kino Sokol, které je k dostání v
Turistickém informačním centru, Kině Sokol a v kanceláři NKC.

Ostatní akce

Paddleboard Cup 2019

Free Solo

USA / dokument / 100 min. / s titulky / do 12 let nevhodný

IV. Rock & Pop Fest 2019

Open air festival. Těšit se můžete na vystoupení skupin jako Eddie Stoilow, Děda Mládek Illegal Band, Petr Kotvald, Maxíci, Roxor, Bohuš Matuš, Vanua2 a další. Bohatý
program pro děti. V pátek začátek festivalu o 14 hodin a sobota od 12 hodin. Vstupenky v předprodeji v síti Ticketstream a v Turistickém informačním centru Nymburk
(platba pouze v hotovosti). Změna programu vyhrazena. Upozornění: z důvodu konání festivalu dojde k uzavření cyklostezky na pravém břehu řeky. Další informace
naleznete na www.festival.rockandpop.cz nebo na www.mesto-nymburk.cz.

Nymburská 500

TJ Lokomotiva Nymburk oddíl rychlostní kanoistiky pořádá již 66. ročník tohoto závodu.

Dne pro rodinu - První open air Plácek

so 4. a ne 5. / 9 hodin / Na Přístavě (Špička)

pá 17. / 19 hodin / 110 Kč / Art kino

pá 17. až so 18. / 199 Kč jeden den, 350 Kč dvoudenní permanentka, 699 Kč VIP
permanentka, děti do 15 let zdarma / Park Pod Hradbami

Čarodějnice na kolech

Láska na druhý pohled

ČR / romantický / 128 min. / české znění / do 12 let nevhodný

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

ne 19. / 14 - 18 hodin / 200 Kč dospělý, ZDARMA děti do 100 cm, 100 Kč
děti nad 100 cm, 350 Kč rodina (2+2) / Na Přístavě (Špička)

út 14. a st 15. / 19 hodin / 120 Kč

Lovení

O nymburského cyklistu 2019

st 1. / 10 - 12 hodin / 20 Kč, startovné / Start před hotelem Ostrov

USA / akční, dobrodružný / 104 min. / české znění / přístupný

čt 16. / 10 hodin / 60 Kč / Senior kino

so 11. / 13 hodin - registrace, 14 hodin - start / Hasičské hřiště Nymburk

so 18. / 9:30 hodin - start / Řeka Labe v Nymburce nad elektrárnou

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

FR / komedie / 117 min. / s titulky / do 12 let nevhodný

VII. ročník Lodě na Labi 2019

Respondeo, z. s. zve děti a jejich rodiče na První open air Plácek. Těšit se můžete na koncert kapely Kašpárek v rohlíku, lukostřelbu, malování na obličej, fotokoutek a další. Více
informací naleznete na www.respondeo.cz.
pá 24. / 19 hodin / ZDARMA / Park Pod Hradbami

První paddleboardový festival s programem pro děti i dospělé. Více informací naleznete
na www.cfsup.cz.

Xindl X

so 4. / 10 - 20 hodin / ZDARMA / Na Přístavě (Špička)

pá 24. / 20 - 21 hodin / Husův sbor

Nymburská Špička - street food festival

Marcel Zmožek: „Láska je největší dar“

Přijďte ochutnat moderní i nemoderní gastronomii a zažít, co je to street food.
so 4. / 9:30 hodin - zahájení / Areál Pivovaru Nymburk

Postřižinský cyklootvírák

Koncert pod nymburskými hradbami.

Hodinový koncert známého zpěváka hitů a písní nejen svých, ale i jeho otce Jiřího Zmožka
a dalších. Koncert se koná v rámci akce Noc kostelů 2019. Podrobný program naleznete v brožuře v Turistickém informačním centru či v Nymburském kulturním centru.

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

ne 26. / 10 - 17 hodin / ZDARMA / Park Pod Hradbami

V oblacích

so 4. / 13:30 hodin / ZDARMA / Park Pod Hradbami

út 21. / 19 hodin / 130 Kč

Studentský parlament Gymnázia Bohumila Hrabala v Nymburce pořádá k oslavě svátku všech studentů 12. ročník nymburského Majálesu.

Soutěžní stanoviště, velká nafukovací aktivní centra, atrakce pro menší děti, divadla, doprovodný
program a mnoho dalšího, celodenní vstupné na atrakce a soutěže 100 Kč, program ZDARMA.

so 18. a ne 19. / 16 hodin / 120 Kč / Odpolední dětské
Německo / animovaný / 88 min. / české znění / přístupný

John Wick 3

Majáles Nymburk 2019

USA / akční krimi / 130 min. / s titulky / do 12 let nevhodný

po 6. až ne 12. / 13 - 20 hodin / Tyršova 172

st 22. / 19 hodin / 120 Kč

Skautské středisko Krahujec vás zve na 3. ročník benefiční kavárny. Přijďte posedět a užít
si báječnou atmosféru a to všechno pro dobrou věc! Celý výtěžek poputuje za jedním dítětem s handicapem z Nymburska.

Daddy Cool

FR / komedie / 97 min. / české znění / přístupný

Skautská kavárna

Dětský den s Krejčíkem Honzou

AKCE SAWA Centrum (Tyršova 172)

so 4. / 9 - 12 hodin děti, 13 - 19 hodin dospělý / 490 Kč dítě, 1050 Kč dospělý /
Namaluj si obraz - Kreativní workshop.
po 13. / 18:30 -21:30 hodin / 350 Kč / Muzikoterapeutická relaxace
čt 23. / 10 - 18 hodin / ZDARMA / Den pro Vaše zdraví - Měření kompozice vašeho
těla, diagnostika, zdravé občerstvení, krátké konzultace v oblasti zdraví.
po 27. / 18 - 20 hodin / 200 Kč / Závislosti ve vztazích - Seminář.
Více a další informace naleznete na sawacentrum@gmail.com.

Heslo roku: „Pojď s námi, ať máš na co vzpomínat“
út 7.
Plačkov – zřícenina hradu Orlík – Humpolec
Odjezd ze Sadské v 7:30 hodin do Nymburka hl.n ,odtud v 8:01 hodin, z Kolína
R v 8:47 hodin, z Havlíčkova Brodu v 10:16 hodin do Plačkova - 8 km.
út 14.
Kamenné Žehrovice – Libušín – Vinařická Hora – Vinařice
Odjezd z Nymburka hl.n. v 6:13 hodin, ze Sadské v 6:27 hodin do Prahy
Mas. nádraží v 7:35 hodin odtud metrem Praha Bubny, Vltavská odtud
v 8:05 hodin do Kamenných Žehrovic - 12 km.
út 21.
Spálov – Semily (Kamenického stezka)
Odjezd ze Sadské v 6:27 hodin do Nymburka hl.n. R 6:55 hodin do Chlumce
nad Cidlinou, odtud v 7:32 hodin do Staré Paky, odtud R v 8:31 hodin do Železného Brodu a dále v 9:01 hodin do Spálova - 8 km.
út 28.
Nová Paka město – Hřídelec – Lázně Bělohrad
Odjezd ze Sadské v 6:27 hodin do Nymburka, odtud R v 6:55 hodin
do Chlumce nad Cidlinou, odtud v 7:32 hod. do Nové Paky město - 13 km.

Kulturní
měsíčník
www.mesto-nymburk.cz
sekce Kultura a sport

KVĚTEN 2019

Klub
důchodců
st 1. / Státní svátek - ZAVŘENO
po 6. / Volná zábava
st 8. / Státní svátek - ZAVŘENO
po 13. / Volná zábava
st 15. / 13:45 hodin / Byliny pro život - přednáší Anna Nastoupilová.
po 20. / Volná zábava
st 22. / 13:45 hodin / Pokračování – zapomenutá řemesla - přednáší Zdeňka Straková.
po 27. / Volná zábava
st 29. / 13:45 hodin / Přednáška – Starý hřbitov - přednáší Zdenka Soukupová.

Vlastivědné
muzeum Nymburk
út 14. 5. až ne 9. 6. / otevřeno denně mimo pondělí 9 – 17 hodin

Jan Vorlíček 90 - výstava obrazů k životnímu jubileu

K životnímu jubileu malíře Jana Vorlíčka pořádá Vlastivědné muzeum ve spolupráci
s městem Nymburk výstavu autorových obrazů. Muzeum se připojuje k mnoha přáním a přeje jubilantovi hodně zdraví a nápadů k malování. Zároveň děkuje p. Vorlíčkovi za darování většího množství maleb do sbírek muzea. K životu a dílu Jana Vorlíčka
více v medailonku Honzy Řehounka v Městském zpravodaji na straně 7.
Předpokládané uzavření všech muzejních budov je naplánováno na 30. června
2019. Z důvodů stěhování může být termín i dřívější. 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.

Turistické informační centrum
města Nymburk

Hálkovo městské
divadlo Nymburk
po 6. / 19 hodin / 460 Kč / Komedie

DJ2/ Velká zebra

Christian má „nemoc“. S každou ženou vydrží jen chvíli. Byl ženatý s Gisele, ale po čase
na něj padla hrůza a pocítil nepřekonatelnou potřebu utéct. Aby své svědomí alespoň
částečně utišil, uzavřel ve prospěch své ženy vysokou životní pojistku a předstíral, že se
na rybách utopil. Hrají: Ondřej Vetchý, Kaira K. Hrachovcová, Jaromír Dulava a další.
út 7. / 16:30 - 18:30 hodin / ZDARMA / Malá scéna

Inspirativní kavárna

Tentokrát se můžete těšit na inspirativní diskuzi s Kateřinou Cajthamlovou na téma: Jak
zvládnout neúspěch svých dětí? Aneb jak se vzdát rodičovských ambicí?
čt 9. / 19:30 hodin / VYPRODÁNO / One woman show

Cavewoman

Po více než patnácti letech úspěšného uvádění inscenace Caveman přichází agentura Point s Cavewoman „obhajobou jeskynní ženy“. Hraje: Daniela Choděrová.
čt 16. / 19 hodin / 320 Kč / Komedie

Milostný trojúhelník

Trojice herců vstupuje na jeviště vždy bez předem daného scénáře. Průběh představení
tak připomíná chůzi po laně, kde hrozí nebezpečí pádu a zároveň, když se vše daří, máte
pocit, že se dotýkáte hvězd. Hrají: Aňa Geislerová, Lukáš Pavlásek a Martin Zbrožek.
pá 17. / 18 hodin

Taneční Kaleidoskop 2019

Závěrečné vystoupení žáků tanečního oddělení ZUŠ B. M. Černohorského Nymburk.
ne 26. / 14 hodin / 50 Kč, děti ZDARMA

Akademie našeho domečku

Akademie DDM Nymburk je tradičním zakončením školního roku. Vystoupí na ní děti
ze všech kroužků například z hudebních, pohybových, dramatických a další.
pá 31. / 18 hodin

Slavnostní koncert žáků ZUŠ B. M. Černohorského Nymburk
Slavnostní koncert žáků ZUŠ B. M. Černohorského Nymburk v rámci III. ročníku celostátního happeningu ZUŠ OPEN.
DÁLE PŘIPRAVUJEME
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 klavírem Petra Maláska
út 19. 11. / Caveman
st 18. 12. / Chvála bláznoství - Hrají: Martin Hofmann, Filip Blažek a další.
Program Abonmá a Dámská Jízda2

Městská
knihovna Nymburk
pá 3. až pá 31. / v otevírací době knihovny / výstava

Minimalismus ve fotografiích

Výstava fotografií Základní umělecké školy B. M. Černohorského.

PŘEDNÁŠKY A JINÉ AKCE
čt 9. / 18 - 22 hodin / ZDARMA

so 4. / 14 - 18 hodin / ZDARMA / Park U Vodárenské věže

Kontakty

Přednáška známé autorky kuchařek a knih o zdravém životním stylu. Spisovatelka, lektorka a astroložka Jarmila Mandžuková se zdravému životnímu stylu věnuje
dlouhá léta.
Léčivé bylinky mají na lidský organismus mnoho blahodárných účinků a jsou již
od pradávna součástí lidového léčitelství a přírodní medicíny. Hodí se na méně závažné zdravotní potíže, jako podpůrný prostředek pří těžších onemocněních i jako
prevence. Bylinky mají i kouzelnou a magickou moc a lze je využít ve prospěch
lásky, štěstí, zdraví, úspěchu a ochrany.

Kdokoli může přijít prodávat i nakupovat. Vybíráme organizační poplatek za prodejce
50 Kč. Své přihlášky zasílejte na nkc@nkc-nymburk. cz. V případě nepříznivého počasí
bude akce přesunuta do Obecního domu.

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM

O bylinkách, jejich léčivé síle a magické moci

Noc literatury

Už třetí Noc literatury v Nymburce, která netradičním způsobem přiblíží současnou
evropskou literaturu v nových českých překladech. Série veřejných čtení se uskuteční během jednoho večera na atraktivních či běžně nedostupných místech Nymburka.
Čtení probíhají paralelně - na všech uvedených místech se začíná v 18 hodin, ukázky se
opakují vždy v půlhodinových intervalech až do 21:30 hodin. Sami si můžete zvolit pořadí míst, která během večera navštívíte. Úryvky budou interpretovat 4 známé herecké
osobnosti na 4 různých místech.
Erika Stárková
Country Club, Šafaříkův mlýn, ulice Na Přístavě 1759/2
Daniel Rous
Kavárna Café Society, ulice Kostelní 41
Ondřej Pavelka
Městská knihovna Nymburk, letní čítárna, Palackého třída 1749
Václav Jílek
Pravěká Mohyla, ulice Na Příkopě
časy čtení vždy v půlhodinových intervalech:
18 – 18:20 hodin 		
18:30 – 18:50 hodin
19 – 19:20 hodin		
19:30 – 19:50 hodin
20 – 20:20 hodin		
20:30 – 20:50 hodin
21 – 21:20 hodin		
21:30 – 21:50 hodin

KNIHOVNA DĚTEM
po 6. až pá 10. / v otevírací době knihovny

Dárek pro maminku

Víte, že mají všechny maminky v neděli 12. května svátek? Máte už pro tu svou nějaký dárek? Pokud ne, přijďte do dětského oddělení v otevírací době a vytvořte jí originální dárek.
út 14. / 9:30 a 10:30 hodin / 30 Kč

Autorské čtení a beseda s Jiřím Dvořákem

čt 16. / 17 hodin / 30 Kč

Život bez odpadu aneb zero waste

Nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne. Podle některých studií by v roce 2050
mohlo být ve světových oceánech víc plastového odpadu než ryb. Tomáš Hajzler vám při
přednášce nabídne konkrétní tipy a rady, jak žít bez zbytečného odpadu.
so 18.

XXI. Hrabalovo Kersko

10 hodin / Hrabalova cyklojízda - Pokud rádi jezdíte na kole a zdoláte cca 20 km, zapojte se. Startuje se u staré hvězdárny v Nymburce na Zálabí (Hrabalovo posezení U Tří
koček). Každý účastník obdrží při startu očíslovanou „Hrabalovu putovní knížku“, do které
bude během cesty sbírat razítka. Tři vylosovaní držitelé putovních knížek se všemi razítky
obdrží ceny. Ceny budou předány při odpoledním programu. S hlavním pelotonem odstartují v 10 hodin i zástupci organizátorů jako doprovod.
10 hodin / Tradiční dopolední procházka po místech, která měl Bohumil Hrabal rád
Průvodcem pochodu je Jan Řehounek. Start U Svatojosefovského pramene v Kersku.
12 hodin / Lesní ateliér Kuba v Kersku - Vystoupení hudební skupiny Tojo Band. Divadelní představení v podání DS Hálek „Postřižiny“ na motivy stejnojmenné knihy Bohumila Hrabala. Hudební vystoupení PSB jazz / swing quintet Jiřího Ševčíka. Hosté: Oldřich
Vízner (herec), Pavel Nový (herec), Petr Bruckner (herec), Zuzana Maléřová (spisovatelka),
Marie Drahokoupilová (herečka) a další. Moderuje Vít Špinka. Po celý den: Hrabalův poesiomat – zařízení přehrávající audioukázky z Hrabalových knížek, Momentky z Hrabalovy
galaxie – skupina maďarských umělců. Bohaté občerstvení (Hájenka zavřena).
Odjezdy
Kersko, U Kubů

17:00

Bleší trh pro širým nebem

út 7. / 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
duo Kettner + Zadina.
čt 9. / 19 hodin / vstupné doborovolné / Foyer Kino Sokol

Wildlife of Uganda

Projekce nového filmu o ochraně afrických nosorožců v projektu organizací Green Life
a Blue Life a také o novém unikátním monitorovacím programu Oko Země.
čt 16. / 19 hodin / 200 Kč předprodej, 250 Kč v den konání / Kostel sv. Jiljí

Den města - Koncert houslového virtuosa Jaroslava Svěceného s průvodním slovem Tomáše Töpfera

POBOČKA NA SÍDLIŠTI
út 7. a čt 9. / v otevírací době knihovny

Houslista Jaroslav Svěcený a herec Tomáš Töpfer se znají už dlouho. Pódiovou spolupráci
začali na jaře roku 2018 na festivalu Smiřické svátky hudby. Tento večer si budou ruce
podávat slova Karla Čapka a Jaroslava Haška se skladbami a improvizacemi J. Svěceného, hudbou J. S. Bacha, A. Vivaldiho, Jana Bendy a dalších autorů. Koncert se uskuteční v
rámci Mezinárodního festivalu Bohuslava Matěje Černohorského. Předprodej vstupenek
v Turistickém informačním centru Nymburk a v kanceláři Nymburského kulturního centra, platba pouze v hotovosti.

Víte, že mají všechny maminky v neděli 12. května svátek? Máte už pro tu svou nějaký
dárek? Pokud ne, přijďte na pobočku v otevírací době a vytvořte jí originální dárek.

pá 24. / 18 hodin / ZDARMA / Kostel sv. Jiljí, Evangelický kostel, Husův
sbor, kostel sv. Jiří

út 14. / 16 hodin / 20 Kč

Podrobný program naleznete v brožuře k akci Noc kostelů v Turistickém informačním centru, kanceláři NKC nebo na webu www.nockostelu.cz.

Proč na akátu žijí mravenci? Proč kopřiva žahá? Proč cibule štípe do očí a proč musí
mít kytky kořeny v zemi? Na tyto a jim podobné otázky najdou děti spolu se spisovatelem, básníkem, překladatelem a redaktorem Jiřím Dvořákem během besedy
odpovědi.

Noc literatury v Nymburce organizují: Městská knihovna Nymburk, Kavárna Café
Society, Rádio Patriot, Město Nymburk, Country Club Nymburk.

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

út 21. / 17 hodin / 30 Kč

Dárek pro maminku

Tři bratři z Mydlovaru

Beseda s autorem reedice knihy Mgr. Václavem Kořánem o pátrání po potomcích bratrů Roudnických z Mydlovaru. Knihu je možné zakoupit na místě.
DÁLE PŘIPRAVUJEME
po 3. 6. / 10 hodin / Ptáčata - Další setkání Ptáčat, klubu pro děti od 0 do 6 let a jejich
rodiče, tentokrát s fyzioterapeutkou Martinou Votavou o psychomotorickém vývoji dětí.
st 5. 6. / 9 hodin / Piknik v trávě s knížkou pod vodárenskou věží - Dětem budou
v Parku U Vodárenské věže předčítat osobnosti a představitelé města Nymburk.
červenec a srpen / Dětské oddělení opět připravuje celoprázdninový program pro děti.

Nymburské
kulturní centrum
pá 3. / 19 hodin / 200 Kč předprodej, 250 Kč v den konání / Kino Sokol

Michal Pavlíček, Monika Načeva a Pavel Bořkovec Quartet

Výběr z autorské tvorby Moniky Načevy a Michala Pavlíčka doplní Quarteto Pavla Bořkovce v rámci Mezinárodního festivalu Bohuslava Matěje Černohorského.
pá 3. až so 4. / 9 - 16 hodin / ZDARMA / Sportovní centrum Nymburk

Mateřinka

Festival Mateřinka je nesoutěžní přehlídkou hudebních, tanečně-sportovních a dramaticko-výtvarných pódiových vystoupení dětí z mateřských školek z celé České republiky. Pódiová vystoupení mateřských škol proběhnou od 13:30 hodin, moderuje
Jan Kovařík.

Noc kostelů

so 25. / 13 hodin / ZDARMA / Park U Vodárenské věže

Ve stínu vodárenské věže

12. ročník folkového festivalu konaného v Nymburce. Vystoupí: Slunovrat, Jarda
Kříž, Lážo Plážo, Alfi a Kruppessen, Pětník, vítěz Porty, Slávek Maděra, Vojta Kiďák
Tomáško, Pepa Štross, Ivan Hlas Trio.
PŘIPRAVUJEME
so 1. 6. / 14 - 18 hodin / ZDARMA / Park U Vodárenské věže / Polabská vonička
23. ročník festivalu folklórních souborů. Hlavní program akce se uskuteční 1. června
2019 v Parku U Vodárenské věže. Od 14 hodin s námi můžete jít průvodem Palackého třídou. Od 15 do 18 hodin se Vám představí folklorní taneční soubory. Letos
vystoupí: Borůvky z Rakovníka, Kalamajka z Havlíčkova Brodu, Šáteček ze Semic
a taneční skupina Piebaldzēni z Polska.
so 1. až so 8. 6. / ZDARMA / Radnice dětem - Začátek měsíce června bude věnován
dětem. Celý týden na děti čeká spousta zábavy. Budou si moci vytvořit spoustu pěkných
věcí a dozví se různé zajímavosti. Více informací naleznete na: www.nkc-nymburk.cz.
st 5. 6. / 13 - 18 hodin / ZDARMA / Park Pod Hradbami / Dětský den s radnicí - Odpoledne plné zábavy, tvoření, soutěží, divadla a mnoho dalšího v Parku Pod Hradbami.
so 3. 8. / ZDARMA / Park Pod Hradbami / Přístavní slavnost
so 31. 8. a ne 1. 9. / ZDARMA / Nymburské posvícení s jarmarkem
pá 13. 9. / Pocta Janu Zedrichovi
po 30. 9. až ne 6. 10. / Radnice seniorům - Týden akcí věnovaný našim seniorům.
so 19. 10. / PechaKucha Night vol. VII - Setkání inspirativních lidí všech možných
profesí a zájmů, které spojuje kreativita. Každý přednášející má prostor na dvacet fotografií a o každé může hovořit pouze dvacet vteřin! Nechte se nadchnout tvůrčí energií
osobností nejen z Nymburska.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

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: 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.
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