Kino
Sokol
Vážení kulturní přátelé,
vláda vyhlásila od čtvrtka 12. března od 14 hodin v České republice nouzový stav
kvůli koronaviru. Vláda také od pátku 13. března zakázala konání akcí s počtem
lidí vyšší než 30 lidí. Proto jsme zrušili všechny filmové i nefilmové akce konané
do konce dubna 2020. Na měsíc květen doposud není zrušen plánovaný koncert
Dana Bárty s jeho kapelou Illustratosphere na 19. 5. 2020, avšak vzhledem k nejistotě konání jsme pozastavili předprodej lístků na tuto akci.
Věříme, že přijatá opatření budou účinná a my budeme moci sestavit program na
květen a již plánované akce v kině proběhnou. Vše se bude podřizovat aktuální situaci. Mimo jiné také na tom, kdy jednotliví filmoví distributoři přistoupí k opětovnému nasazovanání aktuálně stažených filmových titulů. Sledujte webové stránky
Nymburského kulturního centra nebo facebookovou stránku Kina Sokol Nymburk,
popř. Nymburského kulturního centra.
Děkujeme Vám za pochopení a trpělivost.
Peníze za zakoupené lístky na zrušené akce v kině vracíme v budově Nymburského
kulturního centra po telefonické dohodě na tel. 721 002 480.
V dubnu byly v kině Sokol zrušeny tyto plánované akce:
st 1. až so 4. 4. / Festival dokumentárních filmů JEDEN SVĚT
so 4. 4. / PechaKucha Night vol. IX
pá 24. 4. / Roxor akusticky
so 25. 4. / Filmový festival Zkrátka Animace vol. IV

Nymburské
kulturní centrum
Vážení kulturní přátelé,
vláda vyhlásila, ve čtvrtek 12. 3. 2020 od 14 hodin, v České republice nouzový stav kvůli
novému typu koronaviru. V tomto důsledku rušíme všechny akce konané do konce dubna 2020. Pevně věříme, že se nám podaří najít nové termíny. Zakoupené vstupenky je
možné vrátit v kanceláři Nymburského kulturního centra, po telefonické dohodě na telefonním čísle 721 002 480.
Do odvolání rušíme naše akce, v měsíci dubnu se to týká následujících akcí:
st 1. až so 4. 4. / Festival dokumentárních filmů JEDEN SVĚT
so 4. 4. / PechaKucha Night vol. IX
ne 5. 4. / Bleší trh vol. 4
út 7. 4. / Čas na čaj
čt 23. 4. / Koncert dětských pěveckých sborů (hudební festival B. M. Č.) – čekáme na vývoj situace.
pá 24. 4. / Roxor akusticky
so 25. 4. / Zkrátka animace vol. 4 – festival krátkých animovaných filmů.

Ostatní akce
Kvůli šířící se koronavirové nákaze může dojít ke zrušení akcí, proto prosím
sledujte aktuálnost akcí na duben 2020 na webových stránkách města sekce
Kultura a sport anebo v Kalendáriu akcí. Děkujeme za pochopení.
po 2. 3. až pá 3. 4. / ZDARMA / KS Nymburk (Komenského 1254/21)

Reci věci

Kvůli šířící se koronavirové nákaze může dojít k posunutí akce, proto prosím sledujte aktuálnost na webových stránkách www.ksnymburk.estranky.cz.
Nosit věci (oblečení, obuv, hračky, knížky, věci do domácnosti) do Křesťanského
společenství Nymburk můžete od pondělí 2. března (po – pá 7:30 až 13 hodin, čt
17 až 19 hodin, ne 10 až 12 hodin). Vybrat si můžete od úterý 14. dubna do čtvrtka
16. dubna (16 až 18 hodin).
čt 2. / 19 hodin / 420 Kč, 390 Kč / Obecní dům

Dva nahatý chlapi - PŘESUNUTO!

Nový termín je ve čtvrtek 24. 9.2020 od 19 hodin v Obecním domě Nymburk. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti, není třeba je vyměňovat. Pro aktuálnost
informací sledujte webové stránky prodejní sítě www.ticketportal.cz.
pá 3. / 20 hodin / 380 Kč / Obecní dům

Moravský večer s cimbálem – ZRUŠENO!

Vrácení vstupenek je možné v lékárně na Valech. Ochutnávka vín z vinařství Stanislava Žůrka ze Žeravic. K tanci a poslechu zahraje cimbálová muzika Strážničan.
so 4. / 8:30 hodin / Moštárna (Tyršova ulice 2/17)

Tržíček – ZRUŠENO!

Přijďte si užít předvelikonoční atmosféru a podívat se na trhy, kde vám prodejci nabídnou občerstvení, dárkové a upomínkové předměty a další. Pořádá Základní organizace
českého zahrádkářského svazu Nymburk spolu s Územním sdružením Nymburk.
ne 5. / 8 hodin - prezence / 100 Kč (předem přihlášení), 200 Kč (na místě),
děti a mládež ZDARMA / Atletický stadion Nymburk (Kovanická 1976)

Běh lipovou alejí – ZRUŠENO!
25. ročník oblíbeného běžeckého závodu.

út 7. /13:30 hodin / ZDARMA / Nemocnice Nymburk

Den zdraví v Nemocnici Nymburk – ZRUŠENO!

V důsledku zavádění mimořádných opatření proti šíření nákaze virem COVID-19
ruší Nemocnice Nymburk, s. r. o. Den zdraví, který byl plánován na 7. 4. 2020.
Pro konání akce bude zvolen náhradní termín, o kterém budete včas informováni.
so 25. / ZDARMA

Brány památek dokořán 2020

O aktuálním průběhu situace a o nových termínech vás budeme nadále informovat na našich webových stránkách, www.nkc-nymburk.cz.

Program:
10 hodin / Kostýmovaná komentovaná prohlídka města – Marcela Pachmanová
a Pavel Douděra vám představí Nymburk jako královské město, kterým kráčela
historie. Sraz před Turistickým informačním centrem.
14 hodin / Moderní architektura s městským architektem Janem Němcem – Jan
Němec a Nymburk jako město, kde si podávali ruce slavní architekti, kteří zde zanechali řadu cenných a zajímavých staveb. Sraz na Kostelním náměstí. Trasa prohlídky
povede z Kostelního náměstí přes nábřeží, kolem Turecké věže k bývalému klášteru
dominikánů, na Tyršovu třídu, pak Dlouhou třídou k Parku Hrdinů, z Komenského
ulice na Palackého třídu a zpět na Náměstí Přemyslovců.

Děkujeme za pochopení.

so 25. / 10–12 hodin / Start před hotelem Ostrov

so 25. / 19:30 hodin / 50 Kč / Postřižinská pivnice (zimní stadion Nymburk)

Vrzavá Suzy

Zábavová kapela hrající k tanci a poslechu písně různých stylů a žánrů. Více informací najdete na www.vrzavasuzy.cz nebo na facebooku.
ne 26. / 10 hodin / Park Pod Hradbami

Nymburský půlmaraton a čtvrtmaraton

8. ročník tradičního běžeckého závodu. Důležité upozornění! Omezení provozu
na cyklostezce od 8 do 14 hodin z důvodu konání závodu. Podrobné informace naleznete na www.nymburskypulmaraton.cz.
čt 30. / 16:30–19:30 hodin / ZDARMA / Na Přístavě (Špička)

Hasičské čarodějnice na Špičce 2020

Slet čarodějnic a čarodějů, košťata a masky s sebou! Letos přijede nejslavnější
česká čarodějnice Petra Černocká alias Saxana! Nymburští hasiči SDH Nymburk
pro Vás připravili hranici a občerstvení a Krejčík Honza se svými vzácnými hosty
nachystá koktejl plný legrace a zábavy. Více informací na: www.krejcikhonza.cz
nebo na facebooku – Krejčík Honza.

SAWA Centrum (Tyršova 172)

NĚCO PRO MILOVNÍKY LUŠTĚNÍ
Vážení kulturní přátelé,
protože teď prožíváme zvláštní období, nevíme, jak kulturní sezóna bude vůbec
probíhat. Radujme se z maličkostí, poslouchejme hudbu, malujme, kreativně se
zdokonalujme.
Rozhodli jsme se za oddělení propagace Města Nymburk spojit s Honzou Řehounkem, který pro vás vytvořil pro radost doplňovačku. Troufáte si ji vyluštit? Ano? Tak
hurá do toho!
DOPLŇOVAČKA MÍSTO V NYMBURCE
Najděte vhodná pole pro následující slova. Tajenku najdete v očíslovaných políčkách.
* Dvoupísmenná slova: Aš, oř
* Třípísmenná slova: les, sud
* Čtyřpísmenná slova: kůra, stan
* Pětipísmenná slova: kloub, kolík, proud, slovo, školy
* Šestipísmenná slova: Avatar
* Sedmipísmenná slova: Olomouc, proměna, pučálka, sušenka
* Osmipísmenná slova: kolotoče
* Devítipísmenná slova: cukrkandl, tankodrom

www.mesto-nymburk.cz sekce Kultura a sport

DUBEN 2020

Kvůli šíření kornonavirové nákaze jsou všechny akce na duben 2020 a další terapeutické individuální konzultace dočasně pozastaveny, v akutních případech je
možné se spojit přes Skype.
Pokud Vám došly doplňky, které dlouhodoběji užíváte, ozvěte se. Průběžně doplňujeme.
Přejeme Vám všem hodně pokory vůči aktuálnímu dění a budeme se co nevidět
těšit na další hezké společné chvíle.
Více a další informace naleznete na sawacentrum@gmail.com nebo na FB – SAWA
Centrum.
Děkujeme za pochopení!
PŘIPRAVUJEME
pá 8. až ne 10. 5. / 10–17 hodin / Břeh Labe u Šafaříkova mlýna / Lodě na Labi
Můžete se těšit na lodě různých velikostí, půjčování rychlých člunů, RC Truck show,
divadelní vystoupení, exhibiční utkání v olympijském boxu, 2. setkání příznivců karavanů a mnohé další. Kompletní program a další informace naleznete na www.pruhpolabi.cz nebo na FB facebook.com/PRUH-Polabí.
ne 31. 5. / 10–17 hodin / Park Pod Hradbami / Dětský den s Krejčíkem Honzou
Soutěžní stanoviště, velká nafukovací aktivní centra a atrakce pro menší děti, divadla, pěna a mnoho dalšího, doprovodný program.
so 20. 6. / 9 hodin / Areál nymburského pivovaru / 25. Den Postřižinského piva
Tradiční festival nymburského piva, kdy se můžete těšit na vystoupení známých hvězd
s doprovodným programem, doplněným o soutěže nejen pro děti, ale i pro dospělé.
so 29. 8. / Postřižinská Dočesná – Těšit se můžete na česání chmele, doprovodný
hudební program a samozřejmě občerstvení v podobě Postřižinského piva a další.
so 19. 9. / Dny evropského dědictví – Tradiční akce, při které si můžete ZDARMA
opět prohlédnout běžně nepřístupné památky.

Čarodějnice na kolech

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

Kulturní
měsíčník

Autor doplňovačky: Jan Řehounek

Turistické informační centrum
města Nymburk

Hálkovo městské
divadlo Nymburk
st 1. / 19 hodin / 440 Kč / Komedie

A / Pension pro svobodné pány - hledáme náhradní termín

Komedie odehrávající se v pokoji jednoho pensionu, kam si nájemník přivede slečnu, čímž poruší upjaté předpisy domovního řádu. Hrají: Patrik Děrgel, Lukáš Příkazký a další. Produkce: Divadlo Palace. Hrají: Patrik Děrgel, Marie Doležalová / Anna
Fialová / Lenka Zahradnická, Lukáš Příkazký, Kateřina Pindejová a další.
čt 2. / 19 hodin / 290 Kč / Travesti show

Screamers: Poslední zvonění - hledáme náhradní termín
Travesti show.

so 4. / 14:30 hodin / 160 Kč / Pohádkový muzikál

Lotrando a Zubejda

Divadelní zpracování pohádkového muzikálu. Lotrando a Zubejda ožívá na divadle.
Pojďte s námi prožít oblíbený pohádkový příběh. Nechte se přenést do originálního
prostředí Dálného východu, zahrajte si s námi na loupežníky, zazpívejte si (třeba i
jen tak pod fousy) písničky Jaroslava Uhlíře, ale hlavně si užijte vtipný děj, skvělé
herecké výkony, krásné kostýmy a jevištní efekty. Hrají: Eliška Jansová, Eva Přívozníková, Michal Pazderka, Matěj Pour, Rostislav Trtík a další.
ne 5. / 13 hodin

Polabské kolo PORTY – ZRUŠENO!
Polabské kolo je zrušeno!

út 7. / 19 hodin / VYPRODÁNO / One woman show

UPOZORNĚNÍ!
Vážení diváci,
poslední dobou se událo spoustu událostí, které nemůžeme ovlivnit. Chceme vás především poprosit o trpělivost. Postupně budeme dojednávat náhradní termíny. Pokud
to nebude nezbytně nutné, tak žádné představení nechceme rušit. Na některé termíny
se čeká mnohdy i pár měsíců a nyní je poptávka ještě větší. Chceme vás ujistit, že se
budeme maximálně snažit vše zvládnout ku spokojenosti všech.
Průběžně budeme na našem webu a facebooku informovat o aktuálním vývoji situace.
O způsobu náhrady (náhradní termín, náhradní představení či vracení vstupného) budeme jednotlivě informovat prostřednictvím webových stránek a facebooku v závislosti na aktuálním vývoji situace.
Prosíme Vás proto, abyste si své vstupenky na neuskutečněná představení ponechali
do doby, než bude rozhodnuto. V případě, že se vám náhradní termín nehodí, po skončení opatření s vámi vše vyřešíme.
PŘIPRAVUJEME
čt 17. 9. / 19 hodin /360 Kč / Cavewoman – Po více než patnácti letech úspěšného uvádění inscenace Caveman přichází agentura Point s Cavewoman. “Obhajoba
jeskynní ženy.“
st 2. 12. / 19 hodin / Jakub Smolík s kapelou – Vánoční koncert věčného romantika s doprovodnou skupinou opět v našem městě.

Klub Českých
Turistů

Shirley Valentine – hledáme náhradní termín na podzim 2020

POCHODY KČT NYMBURK A SADSKÁ

čt 16. / 16:30 hodin / ZDARMA / Malá scéna

Výlety na duben 2020 budou uvedeny, podle aktuální situace, na webu klubu českých turistů:
www.klub-ceskych-turistu-nymburk-a-sadska.estranky.cz. Děkujeme za pochopení.

Bravurní komedie o hledání sebe sama je určena nejen ženám středního věku, ale
všem, kdo mají rádi dobrou zábavu. Hraje: Simona Stašová.

Inspirativní kavárna

Tentokrát se můžete těšit na inspirativní zamyšlení s hercem Janem Potměšilem
na téma: Je těžké vychovávat v současné době děti? Jak a o čem se s nimi bavit?
Může je dnes vůbec ovlivnit umění? To vše na pozadí osobních zkušeností.

Heslo roku: „ Pojď s námi, ať máš doma co vyprávět“

O Malé hastrmance – premiéra přesunuta na podzim 2020

Klub
důchodců

po 20. / 19:21 hodin / 590 Kč a 520 Kč / Koncert

Všechny plánované akce Klubu důchodců Nymburk na duben 2020 jsou ZRUŠENY z důvodu prevence proti koronaviru. Děkujeme za pochopení.

so 18. / 14:30 hodin / Pohádka

Nová pohádka bude na podzim 2020!

Tomáš Klus - Paměť písní

Tomáš Klus a Cílová skupina vyráží na jarní turné „Paměť písní“! Ve spolupráci s neziskovou společností Pametnaroda.cz a s Nadací Karla Janečka jsme pro vás připravili mini turné na pokračování “Paměť písní”.
st 22. / 19 hodin / 150 Kč / Malá scéna / Talkshow

Večery v klubu

Talkshow Jardy Kříže a Davida Šitavance. Hosté: doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA
(děkan Fakulty technologie ochrany prostředí VŠCHT), Radek Janoušek (zakladatel
Ukliďme Česko), hudba Slávek Maděra.
st 29. / 19 hodin / VYPRODÁNO / One man show

Caveman

Máte chuť se rozesmát až k slzám? Přijďte se podívat na slavnou one man show o tom,
co dělá muže mužem a ženu ženou, o rozdílech mezi námi, o lásce, partnerství a vtipně
utajených kvalitách obou pohlaví. Hraje: Jakub Slach / Jan Holík.

Městská
knihovna Nymburk
Kvůli šířící se koronavirové nákaze může dojít ke zrušení akcí, proto prosím
sledujte aktuálnost akcí na duben 2020 na webových stránkách naší knihovny. Děkujeme za pochopení.
čt 2. až út 28. / v otevírací době knihovny / výstava

ZUŠ B. M. Černohorského Nymburk

Výstava tvorby žáků ZUŠ B. M. Černohorského Nymburk.

PŘEDNÁŠKY
čt 2. / 17:30 hodin / 50 Kč

Ideály a pragmatismus v politice – ZRUŠENO

Přednáška poslankyně Miroslavy Němcové – politička s rozsáhlými zkušenostmi z
komunální i vrcholné politiky, členka ODS, poslankyně, v letech 2010-2013 předsedkyně Poslanecké sněmovny. Žijeme v rozdělené společnosti. Potřebný základní
respekt, toleranci a snahu o pochopení nahrazují urážky a nenávist. Žijeme rychle a
nechceme část své energie, schopností a času věnovat k tomu, abychom své činy a
svá rozhodnutí poměřovali s ideálem, který je vysoce zvednutou laťkou nad našimi
hlavami. Vstupné vracíme, jakmile bude knihovna otevřená.
po 6. / 12-16 hodin / Prostor před knihovnou

Nymburk čte Bibli – ZRUŠENO

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. Přijďte i vy.
po 6. / 17 hodin / ZDARMA

Lekce lidskosti – ZRUŠENO

Letos si připomínáme 350 let od úmrtí učitele národů – Jana Amose Komenského
(1592 – 1670). Přijďte do knihovny připomenout si životní pouť Jana Amose Komenského a společné čtení citátů z Komenského Obecné porady a Labyrintu světa.
čt 16. / 17:30 hodin / 50 Kč

Dana Drábová – Svět (a) energie

Ing. Dana Drábová, Ph.D., jaderná fyzička, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, místostarostka Pyšel. O energii jako schopnosti měnit věci okolo
nás. Energii běžně definujeme jako „schopnost vykonávat práci“. Tou nemusí být jen
mechanická námaha, ale jakýkoli proces, který vede ke změně nějakého systému organismu, stroje nebo planety. Energie nám dává možnost měnit věci okolo nás.
Bez jejího dostatku přestane brzy být dostupné prakticky všechno, co nám zajišťuje
bezpečný a pohodlný každodenní život. Předprodej vstupenek v knihovně.

dostupných místech Nymburka. Úryvky ze světově literatury budou číst známé
osobnosti na různých místech.
so 23. 5. / Lesní ateliér Kuba v Kersku / XXII. Hrabalovo Kersko
st 3. 6. / 9–11 hodin / Park Pod Vodárenskou věží / Piknik v trávě s knížkou – Dětem budou předčítat osobnosti a představitelé města Nymburk.
Nezapomeňte, že ačkoli je knihovna uzavřená, můžete stále využívat službu e-výpůjček (pro naše registrované čtenáře), nebo si stáhnout volná díla zdarma na stránkách
Městské knihovny v Praze nebo Moravské zemské knihovny. Více informaci najdete
na našich stránkách.
HRABALOVA HLAVOLAMKA
Chtěli byste se pobavit nad jeho citáty a zároveň si potrénovat mozek? Knihovna
Nymburk pro Vás připravila 5 citátů Bohumila Hrabala, které se postupně objevují (od ledna do května 2020) v Nymburském zpravodaji, na facebooku Městské
knihovny Nymburk nebo si je můžete vyzvednou v dospělém oddělení knihovny.

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

Dubnová hlavolamka
Pomozte Janu Dítětovi projít bludištěm za anglickým králem a sesbírejte po cestě
písmena, která vám pomohou sestavit chybějící slovo do tohoto Hrabalova výroku
„.................., ženy je šance na trápení pro dva.“

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.

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

NYMBURSKÉ KULTURNÍ CENTRUM

Palackého třída 449/64, Nymburk / tel.: +420 325 513 785
e-mail: nkc@nkc-nymburk.cz / web: www.nkc-nymburk.cz.

Být nablízku na konci cesty

KINO SOKOL

Zkušenosti z doprovázení umírajících v péči domácího hospice. Již čtvrtým rokem
pomáhá i v našem regionu tým Domácího hospice Nablízku z Lysé nad Labem rodinám, které se rozhodly postarat se o svého nevyléčitelně nemocného v domácím
prostředí až do poslední chvíle. Jaké to je – odcházet z tohoto světa doma? Co obnáší
takové „doprovázení“? Na tyto a podobné otázky můžete dostat odpověď ve vyprávění vrchní sestry Markéty Vaněčkové, která v domácím hospici působí od jeho vzniku a osobně doprovázela většinu rodin, které jeho služeb využily.

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 také zakoupit na www.nkc-nymburk.cz.

čt 23. / 8:30 hodin / ZDARMA

Brain & Breakfast: Jak vytvářet pracovní prostředí

OBECNÍ DŮM

Přednáška Renaty Mrázkové o tom, jak vytvářet pracovní prostředí, ve kterém je každý
sám sebou. Posnídat můžete pečivo z nymburské pekárny Kopecký s.r.o.

Bedřicha Smetany 55, Nymburk / tel.: +420 325 541 789
e-mail: hajkova@nkc-nymburk.cz / web: www.nkc-nymburk.cz.

čt 23. / 17:30 hodin / 50 Kč

Napříč USA – Deny & Carol – Travelwithus123

PŘIPRAVUJEME
st 13. 5. / 18 hodin / Noc literatury – Čtvrtá Noc literatury v Nymburce. Série
veřejných čtení se uskuteční během jednoho večera na atraktivních či běžně ne-

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM

Pro duben jsme ji zařadili i do Kulturního měsíčníku. Předchozí hlavolamky naleznete na webových stránkách knihovny anebo na webu města v archivu Nymburského zpravodaje. Vyhodnocení soutěže proběhne na Hrabalově Kersku v květnu
2020. Do slosování o knižní ceny se dostanou ti luštitelé, kteří vyluští všechny
hlavolamky a správné odpovědi nám zašlou do 15. 5. 2020.

út 21. / 18 hodin / ZDARMA

V srpnu 2019 jsme podnikly cestu do USA – konkrétně do Chicaga, Las Vegas, Los
Angeles, San Francisca a na Havajský ostrov Oahu. Během naší cesty jsme procestovaly přírodní parky v Nevadě, zaplavaly jsme si s tuleněm, vyzkoušely jsme adrenalinové atrakce v nejznámějších zábavních parcích světa a vylezly na nejvyšší hory
Oahu. Více informací na instagram.com/travelwithus123/ nebo travelwithus123.
com/. Předprodej vstupenek v knihovně.

Kontakty

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM NYMBURK

Správné znění tajenky nám nezapomeňte zaslat na e-mail: region@knihovna-nbk.cz
(přijetí e-mailu potvrdíme) nebo nám ji přinést do dospělého oddělení Městské knihovny Nymburk. Nezapomeňte připsat své jméno, příjmení a e-mailový či telefonický kontakt. Správné odpovědi na dubnovou hlavolamku nám můžete zasílat po celou dobu
soutěže, tedy do 15. 5. 2020. Přejeme vám úspěšné luštění.

Z důvodu rozsáhlé rekonstrukce UZAVŘENO!
Tyršova 174, Nymburk / tel.: +420 325 512 473
e-mail: nymburk@polabskemuzeum.cz
web: www.polabskemuzeum.cz/nymburk.
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