
Turistické informační centrum  
města Nymburk

Ostatní akce
Kvůli šířící se koronavirové nákaze může dojít ke zrušení akcí, proto prosím 
sledujte aktuálnost na webových stránkách města sekce Kultura a sport 
nebo v Kalendáriu akcí. Děkujeme za pochopení.

pá 12. a so 13. / Park Pod Hradbami
XVI. Dragonfest Nymburk 2020 – ZRUŠENO
Legendární festival dračích lodí. Zrušeno z důvodu šíření koronavirové nákazy. Ná-
hradní termín bude pátek 28. a sobota 29. srpna. Pro aktuálnosti sledujte faceboo-
kové stránky pořadatele: www.facebook.com – XVI. Dragonfest Nymburk 2020.

so 13. / 9 hodin / Remanence vedle Sportovního centra Nymburk 
NBK Streetball Tournament 2020
Tradiční open air utkání v basketballu v Nymburce. Pro aktuálnosti sledujte faceboo-
kové stránky pořadatele: www.facebook.com – NBK Streetball Tournament 2020.

po 15. až pá 19. / Zimní stadion Nymburk
Týdenní hokejový kemp 2020
Týdenní hokejový kemp s profesionálními trenéry pro věkové kategorie U16 a U20.
Přihlášky a více informací naleznete na www.hockeyacademy.cz.

pá 19. / 21:45 hodin - po setmění / 90 Kč / Park Pod Hradbami
Kino Na Kolečkách – Chlap na střídačku
Mobilní letní kino Kino Na Kolečkách opět zavítá do Nymburka. Doporučujeme 
dorazit 20 minut před začátkem promítání. Občerstvení a pokladna otevřeny vždy 
hodinu před promítáním. Vstupenky lze zakoupit v předprodeji od 3. června v Turis-
tickém informačním centru Nymburk – platba pouze v hotovosti nebo až na místě. 
Deky, podsedáky s sebou! V případě nepříznivého počasí se promítání ruší. Změna 
programu vyhrazena! Více informací na www.facebook.com – Kino na Kolečkách.
 
so 20. / 9 hodin / Areál nymburského pivovaru
25. Den Postřižinského piva – ZRUŠENO!
Tradiční festival nymburského piva. Akce zrušena bez náhrady z důvodu šíření ko-
ronavirové nákazy.

PŘIPRAVUJEME
pá 21. až ne 23. 8. / 10–17 hodin / Břeh Labe u Šafaříkova mlýna / Lodě na Labi 
Přesunutá akce z května. Můžete se těšit na lodě různých velikostí, půjčování 
rychlých člunů, exhibiční utkání v olympijském boxu, 2. setkání příznivců karavanů  
a mnohé další. Kompletní program a informace naleznete na www.pruhpolabi.cz 
nebo na FB facebook.com/PRUH-Polabí.

so 29. 8. / Postřižinská Dočesná – Těšit se můžete na česání chmele, doprovodný 
hudební program, občerstvení v podobě Postřižinského piva a další.

i úžasný příběh o nerozlučném přátelství chlapce a jeho dlouhosrsté kolie.
USA / dobrodružný / 100 min. / české znění / přístupný 

so 27. / 20:30 hodin / 100 Kč / Letní kino pod jasanem
Vlastníci
Komedie pro ty, kdo to nezažili. Drama pro ty, kdo tím žijí, aneb černohumorný 
záznam ze schůze vlastníků bytových jednotek. Občerstvení zajištěno, v případě 
nepřízně počasí projekce v sále. ČR / komedie / 96 min. / české znění / přístupný

Nymburské  
kulturní centrum
V souvislosti s usnesením vlády České republiky se ruší naše akce konané v červnu:
po 1. až so 6. 6. / Radnice dětem
út 2. 6. / Čas na čaj
so 6. až ne 7. 6. / Polabská vonička – 24. ročník mezinárodního folklorního festivalu

Náhradní termíny za neuskutečněná představení:
pá 12. 6. / 19 hodin / Kostel sv. Jiljí, Evangelický kostel / Noc kostelů – Noc kostelů je 
večerem, který otevírá vzácná posvátná místa v celé naší zemi. Akce, která měla pro-
běhnout v pátek 5. 6. 2020, se uskuteční o týden později 12. 6. 2020. Více informací 
na www.nkc-nymburk.cz.
pá 11. 9. / 19 hodin / Kostel sv. Jiljí / Lenka Filipová a hosté – Koncert Lenky Filipové je pře-
sunut z termínu 11. 6. na nové datum 11. 9. 2020. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti. 

PŘIPRAVUJEME
pá 7. až po 10. 8. / vstupné dobrovolné / Park Pod Hradbami / Nymburské filmo-
vé léto: Kinematograf bratří Čadíků – Promítání českých filmů pod noční oblohou. 
Léto s pojízdným kinem – Kinematograf Bratří Čadíků. Pro letošní léto jsou připraveny 
tyto filmy: Hodinářův učeň, Afrikou na pionýru, Na střeše, Poslední aristokratka.

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

út 16. / 19 hodin / 110 Kč / Art kino
Dokonalý pacient
Hannes Råstam se snaží prokázat nevinnu vraha Thomase Quicka. Nikdo však 
nemá zájem na tom, aby byl osvobozen a zproštěn viny.
Švédsko / krimi / 132 min. / s titulky / do 12 let nevhodný

čt 18. / 10 hodin / 60 Kč / Senior kino
Chlap na střídačku
Již patnáct let šťastně vdaná Ivana Chýlková jednoho dne zjistí, že má její manžel 
Jiří Langmajer delší dobu poměr s jinou ženou. Zuzana neváhá a rozhodne se svou 
sokyni navštívit a učinit jí tak trochu netradiční návrh.
ČR / komedie / 109 min. / české znění / do 12 let nevhodný 

pá 19. / 20:30 hodin / 90 Kč / cestovatelská beseda / Akce pod jasanem
Beseda O životě naruby
Beseda s NARUBY.life, s rodinou, která se rozhodla naprosto změnit svůj život a jít 
za tím, co jí dává opravdový smysl. V případě nepříznivého počasí beseda v sále kina.

so 20. / 19 hodin / 100 Kč 
Raoul Taburin
Milá komedie z prosluněného francouzského městečka o špičkovém cyklomechani-
kovi a jeho velkém tajemství podle knihy Jeana-Jacquese Sempého.
Francie / komedie / 90 min. / s titulky / přístupný 

ne 21. / 19 hodin / vstupné dobrovolné / Premiéra
Požární sport
Film nymburského filmaře Jana Koutka. Sport, o kterém se příliš často nemluví, ale 
přesto se v něm souteží více než si myslíme. Sportovců, kteří díky tomuto sportu mají 
„oheň v srdci“, je také více než se může zdát. ČR / dokument / české znění / přístupný

st 24. / 19 hodin / 110 Kč / Art kino
V Mariině ráji
Finsko, 1920. Charismatická kazatelka Maria Åkerblom vede své oddané stoupence, 
mezi nimi i dospívající Salome, která ji zbožňuje. Když se Salome spřátelí s dívkou  
z ulice, její pohled na svět dostává trhliny a Salome je najednou rozpolcená mezi pří-
slibem nově objevené svobody a Mariinou nebezpečnou, všepohlcující láskou.
Finsko / drama / 110 min. / s titulky / přístupný 

čt 25. / 10 hodin / 60 Kč / Senior kino
Staříci
Dva bývalí političtí vězni Ladislav Mrkvička a Jiří Schmitzer ve stařeckém věku se 
vydávají v obytném voze napříč republikou. Jejich cílem je vypátrat a zabít komu-
nistického prokurátora z 50. let, který nebyl za své činy nikdy oficiálně potrestán.
ČR / drama / 85 min. / české znění / do 12 let nevhodný 

čt 25. / 20 hodin / 150 Kč / scénické čtení / Akce po jasanem
Listování: Špeky
Humorný příběh autora Červeného trpaslíka vypráví o tom, jak těžký život mají 
tlusťoši. A někdy i ti ostatní. Hrají: Pavel Oubram a Věra Hollá.

pá 26. / 19 hodin / 120 Kč
Téměř dokonalá tajemství
Režisér bláznivých komedií „Fakjů pane učiteli“ a jejich tři hlavní tváře včetně před-
stavitele učitele, se znovu sešli u jednoho filmu. Na společné večeři se sejde několik 
párů a po pár sklenkách se rozhodnou, že svoje telefony položí na stůl a všechny 
zprávy, vzkazy i telefonáty budou ten večer sdílet.
Německo / komedie / 111 min. / české znění / do 15 let nepřístupný 

so 27. od 16 hodin a ne 28. od 18 hodin / 120 Kč / Rodinné
Lassie se vrací
Lassie, nejslavnější pes filmové historie, se vrací na plátna kin. A spolu s ní se vrací  

Kino  
Sokol
út 2. / 19 hodin / 120 Kč 
#jsemtady
Když se slavný francouzský šéfkuchař zčistajasna rozhodne vyrazit na druhou po-
lokouli za tajemnou dívkou, kterou poznal na internetu, pak je jasné, že může jeho 
příběh skončit všelijak. Francie / komedie / 98 min. / s titulky / přístupný 

st 3. a čt 4. / 19 hodin / 110 Kč
Problémissky
V sedmdesátých letech byla soutěž Miss World nejsledovanější televizní show světa 
s více než 100 miliony diváků. Ale ročník 1970 byl doslova divokou jízdou a stal se 
skutečnou celosvětovou senzací. Keira Knightley v retro komediálním dramatu oce-
ňované britské režisérky Philippy Lowthorpe.
Velká Británie, Francie / komedie, drama / 106 min. / s titulky / do 12 let nevhodný 

pá 5. / 19 hodin / 100 Kč
Malá lež
Něžná komedie podle skutečné lži a jeden z nejlepších filmů roku o hledání vlast-
ních kořenů, je plná humoru pramenícího z kulturních a generačních rozdílů mezi 
Newyorčankou Billi a její svéráznou čínskou babičkou Nai Nai. Herečka a rapperka 
Awkwafina získala Zlatý globus pro nejlepší herečku.
USA, Čína / komedie, drama / 100 min. / s titulky / do 12 let nevhodný 

so 6. / 20:30 hodin / 80 Kč / Letní kino pod jasanem
Tajný život mazlíčků 2
Nechte děti déle vzhůru a pojďte s nimi do kina. Další dobrodružství teriéra Maxe  
a jeho kamarádů pod jasanem u kina. Občerstvení zajištěno, v případě nepřízně poča-
sí projekce v sále. USA / animovaný / 86 min. / české znění / přístupný 

st 10. / 19 hodin / 120 Kč
Lov
Lovení lidí jako sport? Děsivá představa, kterou se skupinka „jinak smýšlejících“ je-
dinců rozhodla vyzkoušet. Lov je znepokojivý originální thriller od tvůrců hororů Uteč, 
My a série Očista. USA / thriller / 90 min. / s titulky / do 15 let nepřístupný 

čt 11. a pá 12. / 19 hodin / 130 Kč / Premiéra
Bourák
Ulítlá černá komedie Ondřeje Trojana podle scénáře Petra Jarchovského. Kamila, 
osmnáctka, která už má života ve městě, kde chcípnul pes, plné zuby. A ještě víc ji 
štve vlastní rodina. Odevzdaná matka a otec Ivan Trojan, který kšeftuje s vraky aut 
a říká si BOURÁK. ČR / komedie / 110 min. / české znění / do 12 let nevhodný 

so 13. a ne 14. / 16 hodin / 120 Kč / Odpolední dětské
Ledová sezóna: Ztracený poklad
Lední medvěd a polární lumíci v exotické džungli? Proč ne, když to situace vyža-
duje! Po vzoru slavných hrdinů Indiana Jonese, Lary Croft a především Johnyho 
Englishe se roztržitý lední medvěd Norm vydává kolem světa na velké a zábavné 
dobrodružství. USA / animovaný / 90 min. / české znění / přístupný 

so 13. / 20:30 hodin / 100 Kč / Letní kino pod jasanem
Psí láska
Dvanáct dní na překonání 1 200 kilometrů zasněženou pustinou. Takové jsou pa-
rametry závodu psích spřežení Finnmarksløpet, do nějž se pouští česká chovatelka 
huskyů Jana Henychová na plátně pod jasanem u kina. Občerstvení zajištěno, v pří-
padě nepřízně počasí projekce v sále. ČR / dokument / 80 min. / české znění / přístupný
 

Kulturní  
měsíčník 
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stejnou otevírací dobu. Doba od 12 do 13 hodin je vyhrazena pro dezinfekci knihovny.

Ujišťujeme čtenáře, že se budeme snažit vyjít vstříc všem čtenářským požadav-
kům, ale jistá omezení budou platit a komfort, na který byli všichni zvyklí, nějakou 
dobu nebude fungovat. Prosíme o ohleduplnost, vstřícnost a pochopení a předem 
děkujeme. Sledujte také naše sociální sítě a webové stránky, kde budeme průběž-
ně zveřejňovat aktuální informace týkající se provozu knihovny a opatření, která 
jsme přijali. Děkujeme, všem přejeme pevné zdraví a prosíme, nepodceňujte ak-
tuální situaci.

Všechny kulturní akce jsou do konce června zrušeny. Přednášky z března budou 
přesunuty na říjen. O vhodném termínu jednáme. Pokud máte zakoupené vstu-
penky na tyto přednášky, zůstávají v platnosti i v náhradním termínu. V případě, že 
vám termín nebude vyhovovat, vstupné vám vrátíme.

PŘIPRAVUJEME
říjen / Moje Pacifická hřebenovka – Mladá cestovatelka Monika Benešová, která 
sama pěšky zdolala 4200 km v divočině z Mexika do Kanady. Na Pacifickou hřebe-
novku se ročně vydá několik tisíc lidí, ale dokončí ji jen desetina z nich. Monika patří 
mezi ně. A to byla ještě před nedávnem bledou pacientkou s vážnými zdravotními  
a psychickými problémy. Přesto se rozhodla změnit život a splnit si sen – projít 
pěšky celou Ameriku. Postavila se nemoci, poušti, omrzlinám, medvědům i pu-
mám, které potkávala, když putovala sama divočinou. Pacifická hřebenovka ji tvr-
dě zkoušela. Naučila ji ale nevzdávat se.
říjen / Lékaři bez hranic: MUDr. Jan Trachta – Během přednášky představí MUDr. 
Jan Trachta práci humanitární organizace Lékaři bez hranic v ozbrojených konfliktech  
a rozvojových zemích z pohledu chirurga. MUDr. Jan Trachta jako chirurg působil  
v Kongu, ve Středoafrické republice, Jižním Súdánu, v Pobřeží slonoviny, na Haiti  
a v Sýrii. S organizací Charita Česká republika jezdí operovat do Kambodži, kde má 
na starosti děti s vrozenou vadou močového a pohlavního ústrojí. V roce 2014 zís-
kal literární cenu Magnesia litera za svou knihu Tichý dech: zápisky českého lékaře  
z Afriky a Haiti.
st 7. 10. / 18–22 hodin / Noc literatury – Čtvrtá Noc literatury v Nymburce. Sé-
rie veřejných čtení se uskuteční během jednoho večera na atraktivních či běžně 
nedostupných místech Nymburka. Úryvky ze světově literatury budou číst známé 
osobnosti na různých místech. Akce přesunuta ze 13. května 2020.

KNIŽNÍ NOVINKY

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

Městská  
knihovna Nymburk
st 3. až pá 26. / v otevírací době knihovny / výstava
Za duhou
Výstava Vladislavy Přibové a Jitky Bejdákové.

Na základě usnesení vlády ČR ze dne 23. dubna obnovila Městská knihovna Nym-
burk svůj provoz v omezeném režimu a se zvýšenými hygienickými opatřeními. 

Dočasná pravidla při omezeném provozu Městské knihovny Nymburk
otevření knihovny v omezeném režimu provázejí zvýšená hygienická opatření:
*přistupujte jednotlivě
*vrácené knihy do karantény odložte na vyhrazené místo
*před vstupem do půjčoven si dezinfikujte ruce
*dodržujte rozestupy 2 m

1. Návštěvníci musí používat dezinfekci na ruce při vstupu do budovy, mít zakrytá 
ústa a nos, doporučujeme mít rukavice. Prosíme návštěvníky s akutními zdravot-
ními potížemi, aby zatím do knihovny nechodili. 
2. Knihy se vrací do připravených krabic – karantény, kterou musí vrácené knihy 
projít po dobu 3 dnů. Teprve po této době budou odečteny ze čtenářských kont, 
vřazeny do regálů a  připraveny pro čtenáře. Ubezpečujeme čtenáře, že výpůjčky 
jsou prodloužené do konce června a nehrozí vymáhání upomínek.
3. Budeme poskytovat jen omezené výpůjční služby, knihy je možné vrátit a půjčit. 
Je možné kopírovat.
4. Studovna, čítárna, odpočinková místa v dospělém i dětském oddělení, budou 
přístupná za zvýšených hygienických opatřeních na omezenou dobu maximálně 
15 minut.
5. Svůj pobyt omezte na nezbytné minimum, maximálně 15 minut, nejvíce 5 osob 
na oddělení. Dbejte pokynů knihovnic.
6. Doporučujeme využít on-line služby – odložení, knihy vyberete z katalogu a bu-
dou pro vás připravené.
7. Zvažte návštěvu knihovny s ohledem na omezený počet návštěvníků a výrazné 
zpomalení služby.

Omezená provozní doba knihovny – do konce června
pondělí 9 – 12 13 – 15
úterý 9 – 12 13 – 17
středa 9 – 12  pouze čítárna v omezeném režimu
čtvrtek 9 – 12 13 – 17
pátek 9 – 12 13 – 15

pobočka na sídlišti – poliklinika
úterý 9 – 12 13 – 17
čtvrtek 9 – 12 13 – 17 

ČERVNOVÁ SOBOTA, KDY MÁME PRO VÁS OTEVŘENO: 6. 6. OD 9 DO 11 hodin 
Všechna oddělení knihovny (dospělé, dětské, čítárna, půjčovna CD a studovna) mají 

věnoval H.M. Koho skrývají tyto iniciály? Co dalšího spisovatel tají? A o čem všem ví 
novinář? Enigma – záhadu, zastřenější než se zdálo, budou postupně – s jízlivostí i 
odzbrojujícím citem – oba muži odkrývat. Hrají: Martin Stránský a Jan Maléř. Produk-
ce: Divadlo J. K. Tyla v Plzni.
květen / červen 2021 / Veselé Velikonoce – Nenapravitelný rošťák, profesionál i zví-
ře chystá bezva fintu. Řekne-li se kultovní francouzská komedie, nemůže ve výčtu 
chybět titul Veselé velikonoce. Slavná divadelní hra, která získala svou proslulost i 
díky filmovému zpracování, ve kterém exceluje Jean-Paul Belmondo. Věčný příběh 
nenapravitelného zmatkáře Stéphana, který se odhodlá tajně podvést svou man-
želku Sophii. Ta ho jednou přistihne ve společnosti půvabné dívky a Stéphane ji bez 
váhání představí jako svou dceru. V té chvíli začne zamotávání se do vlastních lží, 
skrývání a nečekaných překvapení. Veselé Velikonoce jsou skvostnou situační kome-
dií, která vychází z nejlepších tradic slapstickových komedií a grotesky. Hrají: Martin 
Hofmann, Michaela Badinková, Eliška Hanušová, Monika Zoubková, Jelena Juklová, 
Jiří Wohanka a Filip Cíl. Produkce: Pantheon production.
jaro 2021 / Bohemia Balet – Bonusová nabídka pro abonenty. 
Bohemia Balet, soubor Taneční konzervatoře hlavního města Prahy, tvořený absol-
venty a studenty školy, uvedl v našem divadle již celou řadu představení, která se  
u publika setkala s velkým ohlasem.
Své sedadlo si každý majitel abonentní vstupenky musí potvrdit do 13. listopadu 
2020. Jinak bude jeho vstupenka na toto představení dána do volného prodeje!

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

Aktuálně dostupné náhradní termíny za neuskutečněná představení
pá 11. 9. / 19 hodin / DJ2 / Manželský poker
ne 13. 9. / 19 hodin / A/ Pension pro svobodné pány
so 19. 9. / 14:30 hodin / Lotrando a Zubejda
út 22. 9. / 19 hodin / Shirley Valentine 
pá 25. 9. / 19:21 hodin / Tomáš Klus – Paměť písní
pá 2. 10. / 19 hodin / A/ Malý princ
ne 11. 10. / začátek výjimečně od 19:30 hodin! / A/ Šťastný vyvolený
út 20. 10. / 19 hodin / Zdeněk Izer
po 26. 10 / Pelíšky – repríza úterý 27. 10.
st 4. 11. / 19 hodin / Screamers 

Ostatní termíny jsou zatím v jednání
podzim 2020 / Caveman
podzim 2020 / A / Králova řeč
podzim 2020 / Tři zlaté vlasy děda Vševěda a O dvanácti měsíčkách
jaro 2021 / K3 / Muži v offsidu

PŘIPRAVUJEME
st 2. 12. / 19 hodin / Jakub Smolík s kapelou – Vánoční koncert věčného romantika 
s doprovodnou skupinou opět v našem městě. Předprodej vstupenek bude zahájen 
1. června 2020.
listopad / prosinec 2020 / Ondřej Havelka a jeho Melody Makers
st 16. 12. / Chvála bláznoství 
Premiéra pohádky O malé hastrmance

Klub Českých  
Turistů
POCHODY KČT NYMBURK A SADSKÁ
Heslo roku: „ Pojď s námi, ať máš doma co vyprávět“
Všechny výlety na červen 2020 jsou ZRUŠENY z důvodu prevence proti koronaviru. 
Děkujeme za pochopení. Těšíme se na vás v srpnu.

Hálkovo městské  
divadlo Nymburk
Dámská Jízda 2
Předplatné dvou vybraných představení nejen pro ženy. Cena předplatného 950 Kč.
Prodej od 1. června do 4. září 2020 pouze na pokladně divadla. Výhody DJ2: Máte 
zajištěné stálé místo v hledišti divadla na vybrané inscenace uvedené v tomto pro-
gramu. V ceně předplatného je navíc sklenička vína.
Program:
pá 9. 10. / 19 hodin / Skořápka – V zapadlé knihovně se schází nesourodá dvojice. Zakřik-
nutá knihovnice a suverénní zlatokopka. Co přinese toto setkání? Komedie o nečekaném 
přátelství a cestě ke svobodě. Z kritiky Heleny Grégrové (i-divadlo.cz): „Křehký a dojemný 
příběh o náhodném setkání dvou žen v odlišných životních situacích a zdánlivě tak roz-
dílných povah se prostřednictvím bezchybné herecké partneřiny Aleny Mihulové a Petry 
Nesvačilové proměňuje v neomylný tah Divadla Ungelt na branku diváckých srdcí. Ten 
veskrze příjemný pocit a katarzní zážitek z pozvolného oťukávání skořápek obou hrdinek, 
jejich cesty k pochopení a vzájemnému obohacení si hýčkám ještě teď. A tleskám!“ Hrají: 
Alena Mihulová a Petra Nesvačilová. Produkce: Divadlo Ungelt.
pá 6. 11. / Duety – Komedie o zvláštnosti vztahů a věčném hledání štěstí mezi muži 
a ženami. Čtyři herecké a pěvecké duety. Dva životní ztroskotanci seznamující se na 
inzerát, velký šéf se svojí věrnou sekretářkou, manželský pár na dovolené snů a ne 
úplně nejmladší nevěsta, co se za „podpory“ svého cynického bratra vdává již potřetí. 
Člověk je podivný tvor a i uprostřed totální apokalypsy nepřestane doufat. Někdy  
k povzbuzení stačí jen maličkost. Hrají: Monika Absolonová a Filip Blažek. Produkce: 
Studio DVA Divadlo.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

Abonmá Jaro 2021
Prodej abonmá pouze na pokladně divadla od 1. června do 13. listopadu 2020. Termín pro-
deje může být prodloužen. Ceny předplatného: pro stávající abonenty 1750 Kč, pro nové 
abonenty 1800 Kč. Stávajícím abonentům rezervujeme jejich místa do 18. září 2020.
Program:
únor 2021 / Oscar pro Emily – Konverzační komedie s překvapivými zvraty. 
Stárnoucí manželský pár Emily a Henry čekají na předávání Oscarů. Oba doufají, že je-
jich celoživotní herecké dílo bude odměněno. Čas do večerního ceremoniálu si krátí dis-
kusemi o vhodném oblečení a vzpomínkami. Jakmile se objeví Jeff z donáškové služby, 
mají konečně publikum, které tolik potřebují. Mladý poslíček ovšem svými zvídavými 
otázkami brzy odhalí, že ne vše, co si myslí a říkají, je pravda. A na závěr přijde velké 
překvapení. Hrají: Carmen Mayerová, Petr Kostka, Václav Jílek / Ivan Lupták. Produkce: 
Studio DVA Divadlo.
březen 2021 / Sex noci svatojánské – Skvělá komedie Woody Allena vznikla podle 
stejnojmenného filmu. Jedná se o zábavnou a přitom rafinovanou hru o lásce a sexu, 
nejrůznějších vášních, předsudcích, a v neposlední řadě také o manželských trampotách. 
Jednoho letního dne se do vily ukryté v idylických lesích sjede nesourodá společnost: 
poněkud potřeštěný vynálezce Andrew řešící svou sexuální frustraci vymýšlením prapo-
divných vynálezů a jeho půvabná manželka Adriana zde přivítají geniálního, ale zdánlivě 
úzkoprsého filozofa Leopolda a jeho nastávající manželku, ve všech směrech okouzlující 
Ariel. Již tak dosti třaskavou směs doplní ještě záletný a bezuzdně milující lékař Maxwell 
a jeho skutečně v ničem nekomplikovaná přítelkyně Dulcy. Brzy je jasné, že název hry, 
odkazující kromě jiného k nejhranější Shakespearově komedii, není zvolen náhodou. Hrají: 
Václav Kopta, Barbora Munzarová, Jaromír Meduna, Máša Málková, Radek Zima a Sarah 
Haváčová / Sandra Černodrinská. Produkce: Komorní divadlo Kalich.
duben 2021 / Enigmatické variace aneb Láska až za hrob – „Být vstřícný, to je 
úpadek,“ tvrdí slavný spisovatel, nositel Nobelovy ceny Abel Znorko, vyhlášený svou 
arogancí. Už léta žije sám, na vzdáleném ostrově v Norském moři; nepřijímá návštěvy 
a razantně odmítá všechna interview. Když jej ale osloví novinář jednoho regionální-
ho deníku, překvapivě souhlasí. Čeká ho rozhovor o jeho zatím poslední, nejuznáva-
nější knize „Zapřená láska“ – románu složeném z vášnivých milostných dopisů, který 

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 také 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
Z důvodu rozsáhlé rekonstrukce UZAVŘENO!
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: 25. 5. 2020. 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: Kulturní akce pod jasanem v areálu kina Sokol (archiv NKC). 


