Kino
Sokol
st 3. / 19 hodin / 90 Kč / Art kino

Beats

Kluci toužící po dobrodružství a úniku se rozhodnou pro poslední společnou akci a vyrazí
na nelegální rave. Velká Británie / drama / 101 min. / s titulky / do 15 let nepřístupný

čt 4. a pá 5. / 19 hodin / 120 Kč

Spiderman: Daleko od domova

Po událostech filmu Avengers: Endgame musí Spider-Man čelit novým výzvám ve světě,
který se navždy změnil. USA / akční fantasy / 96 min. / české znění / do 12 let nevhodný

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

Tajný život mazlíčků 2

V pokračování zjistíte, jak se vaši vícenozí miláčci vyrovnávají s velkými emocemi. A že to
jsou často dramata! USA / animovaný / 86 min. / české znění / přístupný

st 10. / 19 hodin / 130 Kč

Srážka s láskou

Charlize Theron a Seth Rogen excelují jako nesourodý pár, kterému byste na první pohled moc
šancí rozhodně nedali. USA / romantická komedie / 125 min. / s titulky / do 15 let nepřístupný
čt 11. / 18 hodin / vstupné dobrovolné / Koncert / Zahrada Kina Sokol, v případě
špatného počasí ve foyer

Gonsofus

Live performance! Gonsofus je výsledkem spojení dvou talentovaných hudebníků, kteří
sami dokáží ve svojí show a tvorbě obsáhnout až osm hudebních nástrojů naráz, díky
live-loopingu. Více na www.nkc-nymburk.cz.
pá 12. / 19 hodin / 250 Kč

The Cure: Anniversary 1978-2018 Live In Hyde Park

Ikony světové hudby v červenci 2018 vystoupili na pódiu v londýnském Hyde Parku, aby oslavili neuvěřitelných 40 let na scéně. Velká Británie / záznam koncertu / 137 min. / přístupný
so 13. / 16 hodin / 110 Kč / Odpolední dětské

TvMiniUni: Zloděj otázek

Celovečerní TvMiniUni: Zloděj otázek ve velkém stylu zakončuje seriál TvMiniUni, který
na Déčku České televize běží už pět let. ČR / rodinný / 86 min. / české znění / přístupný
ne 14. / 19 hodin / 120 Kč / Art kino

Mrtví neumírají

Jim Jarmusch, ikona amerického nezávislého filmu, uspořádal největší zombie sešlost v historii. USA / hororová komedie / 105 min. / s titulky / do 15 let nepřístupný

Velká Británie / dokument / 114 min. / s titulky / do 12 let nevhodný
so 20. a ne 21. / 16 hodin / 120 Kč / Odpolední rodinné

Lví král

Malý lví princ Simba zbožňuje svého otce, lvího krále Mufasu, a připravuje se na svou
budoucí vládu. USA / rodinný / 108 min. / české znění / přístupný

so 20. / 21 hodin / 80 Kč / zahrada Kina Sokol

Letní kino: První člověk

Dramatický příběh letu Neila Armstronga na Měsíc mapuje oscarový režisér Damien
Chazelle, který na oběžnou dráhu vyslal Ryana Goslinga. Letní pohoda pod jasanem
u kina a k tomu dobré jídlo a pití od Kino Káva.
USA, Japonsko / drama / 141 min. / s titulky / do 12 let nevhodný
pá 26. / 19 hodin / 120 Kč

Bez věcí nad věcí

Komediální příběh o tom nedůležitém v současném materiálním světě.
Německo / komedie / 111 min. / české znění / do 12 let nevhodný

so 27. a ne 28. / 16 hodin / 120 Kč / Odpolední dětské

Willy a kouzelná planeta

Malý Willy cestuje s rodiči vesmírem. Po nehodě vesmírné lodi se sám v záchranné kapsli dostává na neznámou divokou planetu. Francie / animovaný / 90 min. / české znění / přístupný

PŘIPRAVUJEME NA SRPEN
Tenkrát v Hollywoodu, Angry Birds ve filmu 2 a další.
Nevyzvednuté vstupenky propadnou půl hodiny před začátkem projekce a vrátí se
zpět do prodeje!!! Podrobné informace o filmech naleznete nově v brožurkách Kino Sokol, které jsou k dostání v Turistickém informačním centru, Kině Sokol a v kanceláři NKC.

Klub
důchodců
V červenci a srpnu bude Klub důchodců uzavřen. Od pondělí 8. do neděle 14. července
se účastní ozdravného pobytu v Sezimově Ústí přes 50 seniorů.
Užijte si léto a dejte na sebe pozor. I důchodový věk stojí za to žít. V Klubu důchodců se
opět sejdeme v pondělí 2. září 2019.

Ostatní akce

st 17. / 19 hodin / 120 Kč

Uzly a pomeranče

po 1. 7. až so 31. 8.

čt 18. / 19 hodin / 100 Kč / Premiéra

DDM Nymburk vyhlašuje soutěž na letní prázdniny s názvem Pošli Pohled, která je
určena jak pro děti, tak dospělé. Podmínky: Pošlete pohled na adresu DDM Nymburk, nezapomeňte uvést celé jméno, věk, adresu a telefonní číslo. Výherci budou
vylosováni v září 2019 a obdrží věcnou cenu. Výsledky a bližší informace naleznete
na www.ddm-nymburk.cz.

Film o lásce k dívce, co voní po pomerančích, o zauzlovaném vztahu s otcem, o péči o sestru, jedním slovem o dospívání. ČR / romantické drama / 90 min. / české znění / přístupný

Diego Maradona

Strhující portrét jedné z nejslavnějších a nejvíce kontroverzních osobností vůbec poskládal držitel Oscara Asif Kapadia (Senna, Amy) z více než 500 hodin záběrů z Maradonova
soukromého archivu. Velká Británie / dokument / 130 min. / s titulky / do 12 let nevhodný
pá 19. / 19 hodin / 110 Kč

Pavarotti

Filmový pohled na život operní legendy Luciana Pavarottiho.

Pošli pohled

po 1. 7. až pá 23. 8.

Výtvarná soutěž - Prázdniny v Nymburce

Máte rádi Nymburk? Rádi malujete? Soutěž je určena jednotlivcům všech věkových
kategorií. Technika ani formát nejsou omezeny. Soutěžní práce označte čitelně jménem
autora, věkem, e-mailem a přineste nejpozději do pátku 23. 8. 2019 do Turistického in-

formačního centra na adresu: Náměstí Přemyslovců 165. Z účastníků budou vylosováni
výherci na Nymburském posvícení v sobotu 31. 8. 2019. Všechny kresby si poté budete
moci prohlédnout v průběhu měsíce září. Bližší informace na www.mesto-nymburk.cz.
po 1. 7. až pá 23. 8.

Velká letní soutěž

Mgr. Renáta Trtíková ve spolupráci s Turistickým informačním centrem Nymburk pořádá Velkou letní soutěž.
Město Nymburk má dlouhou historii spojenou s důležitými událostmi. Historie je vetkaná
do ulic a zákoutí a jejím důkazem se pak stávají památníky, desky i nápisy. S touto letní soutěží
vám nabízíme pátrání v ulicích města, kdy můžete novým pohledem prozkoumat známá místa i historické události. Hrací plány si vyzvedněte v Turistickém informačním centru: Náměstí
Přemyslovců 165 nebo stáhněte na www.mesto-nymburk.cz v sekci Kultura a sport. Vyplněné zašlete e-mailem na infocentrum@meu-nbk.cz (předmět e-mailu: Velká letní soutěž)
nebo doneste osobně do infocentra. Soutěž potrvá do pátku 23. 8. 2019. Z účastníků budou
vylosováni výherci na Nymburském posvícení v sobotu 31. 8. 2019.
po 1. 7. až po 5. 8. / Restaurace Biograf

Malování v restauraci Biograf: Hurá na prázdniny

DDM Nymburk a Restaurace Biograf (Náměstí Přemyslovců 40/6) vyhlašují výtvarnou
soutěž na téma Hurá na prázdniny. Soutěží se ve čtyřech kategoriích - 1. kat. děti do 6
let, 2. kat. 1. - 5. třída, 3. kat. 6. - 9. třída, 4. kat. 16 - 99 let. K malování použijte pouze
pastelky, které jsou k dostání v restauraci. Více na www.ddm-nymburk.cz.
ne 7. 7. / 18 - 20 hodin / 40 Kč

Po stopách středověkého města Nymburk vol. I

Kostýmovaná prohlídka města s místním průvodcem. Sraz před Turistickým informačním
centrem. Platba vstupného v Turistickém informačním centru nejpozději v 17:45 hodin!
pá 19. 7. / 21:40 hodin - po setmění / 90 Kč / Park Pod Hradbami

Kino Na Kolečkách - Ženy v běhu

PŘIPRAVUJEME NA ZÁŘÍ
po 9. 9. až pá 11. 10. / Křesťanské společenství (Komenského 1254 / 21) / ZDARMA / Reci
věci - Přineste oblečení, obuv, knížky, věci do domácnosti, které nepotřebujete a přijďte si
vybrat. Výběr věcí proběhne od pondělí 9. 9. do pátku 11. 10. (po - pá 7:30 až 13 hodin,
čt 17 až 19 hodin a ne 10 až 12 hodin. Bazar pro veřejnost proběhne od pondělí 14. 10.
do středy 16. 10. (16 až 18 hodin). Více informací na: www.ksnymburk.estranky.cz.
so 14. 9. / 10 hodin / ZDARMA / Dny evropského dědictví - Tradiční akce, při které
si můžete zdarma opět prohlédnout běžně nepřístupné památky.

Nymburské
kulturní centrum
Již šestnáctým rokem jsme pro vás připravili jednodenní hudební festival pro všechny
věkové kategorie. Vystoupí: Yellow sisters, Dalekko, Oliverova Dálka, Circus Problem,
Vltava, -123min. a United Flavour. V den akce se koná Beer & Food Fest na Nymburské
špičce. Těšit se můžete na domácí burgery, grill ze všech koutů světa, belgické hranolky, mořské plody a další. Další informace naleznete na www.nkc-nymburk.cz.
po 5. 8. / 20:30 hodin / ZDARMA / Park Pod Hradbami

Don Juan: Divadlo v Parku Pod Hradbami

Po úspěšném turné s inscenací Shakespearova proslulého dramatu Romeo a Julie přichází OLDstars s Molièrovou komedií Don Juan. Provokativní políček z pera druhého
z nejslavnějších dramatiků si k adaptaci vybral režijně-dramaturgický tým Ondřeje Kulhavého a Lucie Flemrové. Více na www.nkc-nymburk.cz.

so 3. 8. / 10 - 20 hodin / ZDARMA / Na Špičce

ne 18. 8. / 13 - 18 hodin / ZDARMA / Park U Vodárenské věže

Pivo poteče proudem a k tomu domácí burgery, grill ze všech koutů světa, belgické
hranolky, mořské plody a další. Spousta malých pivovarů s jejich pivními speciály.

Kdokoli může přijít prodávat i nakupovat. Vybíráme organizační poplatek 50 Kč za prodejce. Kdo má zájem prodávat, prosíme o zasílání rezervace na nkc@nkc-nymburk.cz.
V případě špatného počasí se akce uskuteční v Obecním domě. Přijďte také ochutnat
a posléze nakoupit vína z produkce českých, moravských a světových vinařů. Těšit se
můžete i na drobné občerstvení v podobě domácích klobásek, sýru a dalších dobrot.
Vinný trh bude součástí Blešího trhu.

Po stopách středověkého města Nymburka vol. II

Kostýmovaná prohlídka města s místním průvodcem. Sraz před Turistickým informačním
centrem. Platba vstupného v Turistickém informačním centru nejpozději v 17:45 hodin!

Nymburské filmové léto: Kinematograf bratří Čadíků

Tradiční letní pojízdné kino - Kinematograf Bratří Čadíků opět zavítá do Nymburka. Těšit
se můžete na tyto filmy: 7. 8. Čertí brko, 8. 8. Trabantem tam a zase zpátky, 9. 8. Hastrman, 10. 8. Po čem muži touží.

Bleší trh pod širým nebem vol. 2

pá 23. 8. / 20:40 hodin - po setmění / 90 Kč / Park Pod Hradbami

pá 30. 8. až ne 1. 9. / ZDARMA / Kostelní náměstí, Náměstí Přemyslovců,
Velká Vala, Staré děkanství a farní zahrada

Kino Na Kolečkách - Jak vycvičit draka 3

Nymburské posvícení s jarmarkem

Doporučujeme dorazit 20 minut před začátkem promítání. Občerstvení a pokladna
otevřeny již od 20 hodin. Vstupenky v předprodeji v Turistickém informačním centru Nymburk - platba pouze v hotovosti. V případě nepříznivého počasí se promítání
ruší. Změna programu vyhrazena! Více informací na www.kinonakoleckach.cz nebo
na www.mesto-nymburk.cz v sekci Kultura a sport.
so 24. 8. / 13 hodin / ZDARMA / Areál Pivovaru Nymburk

Postřižinská Dočesná

Pátý ročník Postřižinské Dočesné nabídne česání chmele, doprovodný hudební program
(Artmosféra, Láďa Weyrostek a Druhej Dech, Huafi, a Telegraf) a samozřejmě občerstvení v podobě Postřižinského piva. Více informací naleznete na www.postriziny.cz.

ČERVENEC A SRPEN 2019

XVI. Přístavní slavnost

st 7. až so 10. 8. / 21 hodin - po setmění / vstupné dobrovolné / Park Pod Hradbami

ne 4. 8. / 18 - 20 hodin / 40 Kč

www.mesto-nymburk.cz sekce Kultura a sport

so 3. 8. / 13 hodin / ZDARMA / Park Pod Hradbami

Doporučujeme dorazit 20 minut před začátkem promítání. Občerstvení a pokladna
otevřeny již od 21 hodin. Vstupenky v předprodeji v Turistickém informačním centru Nymburk - platba pouze v hotovosti. V případě nepříznivého počasí se promítání
ruší. Změna programu vyhrazena! Více informací na www.kinonakoleckach.cz nebo
na www.mesto-nymburk.cz v sekci Kultura a sport.

Beer & Food Fest Nymburk

Kulturní
měsíčník

Nymburské posvícení, které se koná ruku v ruce s tradičním jarmarkem, si klade za cíl
být celoměstským a celodenním multižánrovým festivalem, který si užijete, na němž
se pobavíte a na který Vám zůstanou příjemné vzpomínky. Také letos je festivalové posvícení rozděleno do žánrových sekcí: hudební, divadelní a výtvarná scéna. Hudební
scéna nabídne kapely Zrní, Crossband, Aniby Neřekla s herečkou Annou Polívkovou
nebo legendu československé populární hudby Mira Žbirku.
DÁLE PŘIPRAVUJEME
so 21. 9. / Kino Sokol / 30. výročí Sametové revoluce - Venkovní akce, koncert a debaty.
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.

Turistické informační centrum
města Nymburk

Hálkovo městské
divadlo Nymburk
Dámská Jízda2

Cena předplatného: 890 Kč. Předplatné, které obsahuje dvě představení a v ceně je
navíc sklenička vína! Prodej DJ2 od středy 15. května do pondělí 30. zaří 2019 pouze
na pokladně divadla!
Program:
út 29. 10. / 19 hodin / Moje tango - Virginie se musí rozhodnout, zda zůstane v pohodlí a bezpečí svého středostavovského britského života, nebo zariskuje a opustí
všechno, co zná, nasedne do letadla, odcestuje dvanáct tisíc kilometrů do Buenos
Aires a naučí se tango. Někdy musíte následovat svoje nohy. A někdy své srdce,
abyste zvládli nové kroky svého života. Živá hudba, vášnivý tanec a svůdné, hledající
a sebevědomé rytmy, které mohou vše změnit. Produkce: Studio DVA Divadlo. Hrají:
Jitka Schneiderová, Roman Zach a Karel Mařík.
po 25. 11. / 19 hodin / Čas pod psa - Bouřka, do které by ani psa nevyhnal, zažene
tři ženy do zadní místnosti bistra, protože to je zcela obsazené. Vzájemně se téměř
neznají, jsou odlišné, snad z počátku i odtažité. Postupně však každá z nich odkrývá
své problémy, strach z osamocení, své touhy i sny. Produkce: Divadlo v Rytířské. Hrají:
Tereza Kostková, Máša Málková, Eva Josefíková, Pavel Nečas / Karel Zima.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

ABONMÁ 2019 / 2020

Prodej abonmá pouze na pokladně divadla od pondělí 3. června do pátku 6. září 2019! Stávajícím abonentům rezervujeme jejich sedadla do pátku 28. června 2019. Cena předplatného:
celoroční abonmá (říjen 2019 – červen 2020): 3200 Kč, pololetní abonmá (říjen – prosinec
2019): 1750 Kč, pololetní abonmá (únor – červen 2020): 1750 Kč.
Program:
čt 3. 10. / 19 hodin / Kdo je tady ředitel? - Komedie o řediteli, kterého nikdy nikdo
neviděl. Produkce: Švandovo divadlo. Hrají: Michal Dlouhý, Kamil Halbich, Klára Cibulková / Petra Jungmanová, Tomáš Červinek / Tomáš Pavelka a další.
pá 25. 10. / 19 hodin / Otec - Dojemná a současně vtipná tragikomedie o jednom smutném fenoménu naší doby - Alzheimerově chorobě. Produkce: Městská divadla pražská.
Hrají: Jan Vlasák, Veronika Gajerová, Lenka Zbranková a další.
říjen / listopad 2019 / Bohemia Balet - Bonusová nabídka pro abonenty. Své sedadlo si každý majitel abonentní vstupenky musí potvrdit do pátku 20. září 2019! Jinak
bude jeho vstupenka na toto představení dána do volného prodeje!
po 4. 11. / 19 hodin / Misery - Divadelní adaptace světového bestselleru mistra hororu Stephena Kinga. Produkce: Studio DVA Divadlo. Hrají: Zlata Adamovská, Petr
Štěpánek a Petr Pěknic / Petr Meissel.
prosinec 2019 / Pension pro svobodné pány - Komedie odehrávající se v pokoji jednoho pensionu, kam si nájemník přivede slečnu, čímž poruší upjaté předpisy domovního řádu. Produkce: Divadlo Palace. Hrají: Patrik Děrgel, Marie Doležalová / Anna Fialová
/ Lenka Zahradnická, Lukáš Příkazký a další.
únor 2020 / Malý princ - Hudební projekt na motivy jednoho z nejznámějších příběhů
moderní světové literatury. V titulní a jediné roli originálního zpracování se představí
Jan Cina. Produkce: Studio DVA Divadlo. Hraje a zpívá: Jan Cina.
březen 2020 / Relativita - Hra o fiktivním setkání Alberta Einsteina a jeho utajované
dcery Lieserl, o níž se svět dozvěděl až mnoho let po vědcově smrti. Produkce: Divadlo
v Řeznické. Hrají: Miroslav Táborský, Lucie Štěpánková, Kateřina Táborská.
duben 2020 / Šťastný vyvolený - Hořká komedie o lásce ve stínu nenávisti. Produkce: Divadlo Verze. Hrají: David Matásek, Linda Rybová, Matouš Ruml, Igor Chmela a Jana Janěková ml.
květen / červen 2020 / Králova řeč - V centru příběhu, který je založený na skutečných
událostech, stojí britský král, který právě nastoupil na trůn. Jeho problémy s koktáním,
které stejně jako jeho nesmělost a psychická zranitelnost zásadně ohrožují budoucnost
království, jež se nachází se na prahu světové války a naléhavě potřebuje silnou a kvalitní
osobnost ve svém čele. Produkce: Divadlo pod Palmovkou. Hrají: Martin Stránský, Kateřina Macháčková, Petra Horváthová, Dušan Sitek a další.

DÁLE PŘIPRAVUJEME
říjen 2019 / Záskok - Divadlo Járy Cimrmana
út 1. 10. / Recitál Lucie Bílé s klavírem Petra Maláska
ne 6. 10. / Kouzelná školka - Michalovi mazlíčci
út 19. 11. / Caveman
listopad 2019 / Ucpanej systém - Dejvické divadlo
st 18. 12. / Chvála bláznoství - Hrají: Martin Hofmann, Filip Blažek a další.
prosinec 2019 / Ondřej Havelka a jeho Melody Makers
Pohádková sezóna
Divadelní školička - zájmový kroužek
Předplatné Komedie3 - jaro 2020
Otevírací doba divadla během prázdnin: Divadlo je zavřené z důvodu dovolené od pondělí 1. července do pátku 2. srpna 2019. Od pondělí 5. do pátku 30. srpna je omezená
pracovní doba od 8 do 15 hodin. Od pondělí 2. září je běžná pracovní doba.

Městská
knihovna Nymburk
po 8. 7. až pá 30. 8. / v otevírací době knihovny / výstava

Před objektivem země

Výstava fotografií země Karla Stellnera.
AKCE
út 9. 7. / 19 hodin / vstupné dobrovolné / letní čítárna

Francouzský večer

Zažijte Francii. Večer plný francouzské atmosféry, během kterého můžete vyslechnout
úryvky z francouzské literatury, poslechnout si šansony a ochutnat francouzské delikatesy. A přitom můžete objevit nebo si zlepšit svoji francouzštinu.
KNIHOVNA DĚTEM
po 1. 7. až pá 30. 8.

Člověčí prázdniny

Knihovna pro děti opět připravuje celoprázdninový program, tentokrát zaměřený
na lidské tělo, jeho fungování a ochranu zdraví. Přijďte si do knihovny užít léto, jak se
patří. Po celé prázdniny budou v dětském oddělení na děti čekat soutěže, kvízy, tvoření,
pohybové aktivity a knížky s touto tematikou. Na závěr se opět můžete těšit na zábavné
odpoledne s předáváním cen a speciální výlet.
POBOČKA NA POLIKLINICE
Pobočka knihovny se nachází v suterénu polikliniky (Okružní 2160, Nymburk) naproti
bufetu a je otevřena každé úterý a čtvrtek. Průkazku z hlavní knihovny v Palackého
třídě můžete použít i zde.
Otevírací doba pobočky
		
út 8 – 12
13 – 17
		
čt 8 – 12
13 – 17
Pobočka bude v době od pondělí 8. do pátku 19. 7. UZAVŘENA.
OSTATNÍ SLUŽBY
Půjčujeme e-knihy
Knihovna ve spolupráci s portálem eReading.cz nově nabízí svým čtenářům půjčování
elektronických knih. Můžete si vypůjčit ze současné produkce nakladatelů i bestsellery. Na výběr je přes 3 000 titulů (výběr je stále aktualizován). Půjčování e-knih je pro
čtenáře knihovny bezplatné a využívat ho mohou všichni registrovaní čtenáři. Výpůjční
lhůta je 31 dnů. Bližší informace v knihovně nebo na webových stránkách knihovny.

Půjčujeme čtečku
Čtečka je k dispozici registrovaným čtenářům knihovny. Nabízí vám možnost vyzkoušet nový způsob čtení, stahování e-knih, procházet e-poštu připojením přes WIFI. Ve
čtečce již budou nahrána některá klasická díla krásné literatury se statusem volného
díla. V klidu domova tak můžete porovnat nový druh čtení s klasickou knihou. Bližší
informace v hudebním oddělení.
Bibliobox
I během prázdnin můžete využívat bibliobox, do kterého můžete vracet knihy mimo
otevírací hodiny knihovny. Knihy budou odečteny z vašeho čtenářského konta následující pracovní den a pro kontrolu vám odeslán e-mail s vaším aktuálním čtenářským
kontem. Bibliobox naleznete na chodníku před vchodem do knihovny.
Půjčujeme společenské hry
Nabízíme vám k zapůjčení širokou nabídku společenských her pro malé i velké
hráče. Hry půjčujeme v dětském oddělení na 1 měsíc.
PRÁZDNINOVÁ VÝPŮJČNÍ DOBA
Dětské oddělení			
Pondělí 8 – 15			
Úterý
8 – 17			
Středa
ZAVŘENO			
Čtvrtek 8 – 15			
Pátek
8 - 15			

Studovna, hudební oddělení
Pondělí 8 – 15
Úterý
8 – 17
Středa
ZAVŘENO
Čtvrtek 8 – 17
Pátek
8 - 15

Dospělé oddělení, čítárna
Pondělí 8 – 15
Úterý
8 - 17
Středa
8 – 12 (pouze čítárna)
Čtvrtek 8 - 17
Pátek
8 - 15
Sobota 13. 7. a 3. 8. od 9 do 11 hodin.
Všem čtenářům přejeme krásné léto a příjemné prožití prázdnin a dovolených.
PŘIPRAVUJEME
út 17. 9. / 17 hodin / Šamanismus amazonských indiánů aneb žil jsem mezi Šamany
Mnislav Zelený Atapana, etnolog, spisovatel a novinář Atapana žil se šamany v Ekvádoru,
Brazílii, Peru a Venezuele a jeho adoptivní otec je šaman Guňitze z kmene Kuikuru. Přednáška bude věnována povídání o šamanismu amazonských indiánů a životě s nimi.
čt 19. 9. / 8:30 - 10 hodin / Brain & Breakfast - Posnídejte v knihovně a naučte se něco
nového, inspirujte se, vzdělávejte se, rozšiřujte si obzory. Jak budou snídaně probíhat?
Po celý rok, každý měsíc, vždy v jeden den, pro vás připravíme snídani. A k tomu vám
pustíme přednášku jednoho vybraného odborníka, který má zkušenosti, něco dokázal
nebo se naučil.
út 1. 10. / 17 hodin / Koloběžkou po Asii - Co všechno se dá zažít na koloběžce během
7 měsíců napříč Asií. Cesta dlouhá 7850 km trvající sedm měsíců, která vedla přes devět
států včetně Indie a Nepálu. Cesta, která změnila život dětem z Bangladéše. Přednáší
Marek Jelínek.
st 2. 10. až st 11. 12. / Virtuální univerzita třetího věku - Klenoty barokního sochařství v českých zemích - Knihovna od října opět nabízí zájemcům Virtuální univerzitu třetího věku tentokrát o barokním sochařství. Formou promítání předtočených přednášek
vysokoškolských pedagogů budou mít studenti možnost seznámit se blíže s tématem a
šest semestrů společného setkávání a e-learnningového studia završit slavnostní promocí. Zájemci se mohou v knihovně hlásit již nyní. Kurzovné za jeden semestr je 300 Kč.
LEKCE 		DATUM		ČAS 		ČAS
1. lekce		
2.10. 2019		
8:30 – 9:45
10:00 – 11:15
2. lekce		
16. 10. 2019
8:30 – 9:45
10:00 – 11:15
3. lekce		
30. 10. 2019
8:30 – 9:45
10:00 – 11:15
4. lekce		
13. 11. 2019
8:30 – 9:45
10:00 – 11:15
5. lekce		
27.11. 2019
8:30 – 9:45
10:00 – 11:15
6. lekce		
11.12. 2019
8:30 – 9:45
10:00 – 11:15

Výukovým garantem přednášek je doc. Martin Pavlíček, Ph.D. Kurz během šesti videopřednášek seznámí posluchače s několika nejznámějšími sochařskými památkami z období baroka v České republice.
čt 3. 10. / 17 hodin / Jak jsem se stal knihomolem - MUDr. Karel Nešpor, CSc., český
psychiatr specializovaný na léčbu návykových nemocí, publicista a pedagog přijal pozvání
do knihovny, aby povídal o sobě a svém vztahu ke knihám.
čt 10. 10. / 17 hodin / Fantastické záhady - Arnošt Vašíček, záhadolog a spisovatel. Nevysvětlitelné archeologické nálezy, podivné úkazy a paranormální jevy naznačují, že minulost naší planety je daleko tajemnější, než si vůbec dovedeme představit. Arnošt Vašíček
představí nejzajímavější objevy ze svých cest do více než osmdesáti zemí, ale i zpoza našich
humen.
út 15. 10. / 17 hodin / O svobodě - Jan Sokol, český filosof, překladatel filosofických textů,
vysokoškolský pedagog a publicista. U příležitosti třicetiletého výročí sametové revoluce přijal
pozvání do knihovny filozof Jan Sokol. Co to vůbec svoboda je? Vážíme si jí i po třiceti letech?
O svobodě, etice, morálních zásadách a zodpovědnosti umíme hovořit. Ale umíme podle nich
žít? Jaký je “stav“ svobody v naší dnešní společnosti a jak to ovlivňuje každého z nás?

Vlastivědné
muzeum Nymburk
Vlastivědné muzeum se chystá na rekonstrukci

Dlouho očekávaná rekonstrukce budovy muzea a vytvoření nových expozic se stávají
realitou. Pro vás návštěvníky, to bohužel znamená, že muzeum v Nymburce bude několik let uzavřené. Během rekonstrukce, které provede firma vyšlá z výběrového řízení,
budeme připravovat nové expozice.
Zpřístupněny budou středověké sklepy, v přízemí najdete přírodovědnou a archeologickou část, expozici věnovanou Bohumilu Hrabalovi a historii železnice a celé první
patro věnujeme historickému vývoji města od renesance po 20. století. Pro potřeby
vystavení Hrabalova auta a Muchova obrazu bude postavena budova nová, propojená
se stávající průchodem v prvním patře.
V době rekonstrukce můžete navštívit další pobočky Polabského muzea a to v Poděbradech, Lysé nad Labem a v Přerově nad Labem. Budeme se těšit za pár let na vaši
návštěvu!

Klub Českých
Turistů
POCHODY KČT NYMBURK A SADSKÁ
Heslo roku: „Pojď s námi, ať máš na co vzpomínat“
ČERVENEC
Prázdninový měsíc bez výletů.
SRPEN
út 20.
út 27.

Úštěk (synagoga, ptačí domky, hrad, rybník Chmelař)
Odjezd ze Sadské v 5:55 hodin do Nymburka hl.n, odtud v 6:31 hodin
do Mladé Boleslavi, v 7:23 hodin do České Lípy, v 8:35 hodin do Úštěku - 8 km.
Krkonoše - Jilemnice - Vrchlabí
Odjezd ze Sadské v 6:27 hodin do Nymburka hl. n. odtud R v 6:55 hodin
do Chlumce n/C., odtud v 7:32 hodin do Martinic v Krkonoších, v 8:58
hodin do Jilemnice - 11 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 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 a v době promítání.
Nevyzvednuté vstupenky propadnou půl hodiny před začátkem projekce a vrátí se
zpět do prodeje!!! 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: 21. 6. 2019. Počet výtisků: 1800 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: Letní kino v zahradě Kina Sokol (archiv Nymburského kulturního centra).

