Kino
Sokol

út 21. / 19 hodin / 110 Kč / Art kino

čt 23. / 10 hodin / 60 Kč / Senior kino

italského dramatika a autora standupů. Ascanio Celestini je dobrý pozorovatel banální
každodennosti okolo nás. Dovede ji snadno přetavit v pochopitelný příběh. Vtipný, dojemný, burcující i provokující. Hrají: Karolína Vaňková, Antonín Brukner, Samuel Toman,
Anežka Šťastná, Tomáš Weiser a Josef Bobeš Havelka. Režijní vedení: Tomáš Staněk.
Inscenace vznikla pro studentský divadelní festival OLDstars on the ROUD.

Německo / komedie / 111 min. / české znění / do 15 let nepřístupný

st 12. / 20 hodin / vstupné dobrovolné / Park Pod Hradbami

ČR / komedie / 100 min. / české znění / přístupný

čt 23. a út 28. / 19 hodin / 130 Kč / Premiéra

so 4. / 16 hodin / 100 Kč / Odpolední dětské

Havel

ČR / životopisný / 100 min. / české znění / do 12 let nevhodný

Skupina akrobatů a performerů vytvořila představení Vysoké snění, průvodové představení s prvky nového cirkusu a živé hudby. Vysoké snění je při každém představení unikátem. Pracuje stylem site-specific na každém místě, kde se odehrává.

Kanada / animovaný, rodinný / 68 min. / české znění / přístupný

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

ne 16. / 13 hodin / ZDARMA / Park U Vodárenské věže

ne 5. / 19 hodin / 100 Kč

USA / dobrodružný / 106 min. / české znění / přístupný

Frida – Viva la vida

Bleší trh se bude konat pod širým nebem u Vodárenské věže v Nymburce od 13 do 18 hodin. Kdokoli může přijít prodávat i nakupovat. Vybíráme organizační poplatek 50 Kč za prodejce. Součástí akce bude i vinný trh. Při nepříznivém počasí se akce přesouvá do Obecního
domu. Přihlášky a více informací na nkc@nkc-nymburk.cz.

Finsko / komedie / 105 min. / s titulky / do 12 let nevhodný

čt 30. / 10 hodin / 60 Kč / Senior kino

PŘIPRAVUJEME
út 1. 9. / 14 hodin / 40 Kč / Obecní dům

st 8. / 19 hodin / 100 Kč

ČR / komedie / 110 min. / české znění / do 12 let nevhodný

Jít krást koně

Norsko, Švédsko, Dánsko / drama / 122 min. / s titulky / přístupný

ČERVENEC
čt 2., pá 3., út 14., st 15. a pá 24. / 19 hodin / 130 Kč

Téměř dokonalá tajemství

3Bobule

Tlapková patrola: Vždy ve střehu
Na krev

Mulan

ČR / dokument / 73 min. / české znění / přístupný

st 29. / 19 hodin / 100 Kč

út 7. / 19 hodin / 100 Kč / Art kino

Itálie / dokument / 90 min. / s titulky / přístupný

Víkend na chatě
Příběh tantry

Bourák

ČR / dokument / 92 min. / české znění / do 15 let nepřístupný

pá 31. / 21 hodin / 149 Kč / Film naživo – Letní kino pod jasanem

čt 9. / 10 hodin / 60 Kč / Senior kino

ČR / online přenos / přístupný

Lassie se vrací

Německo / dobrodružný / 100 min. / české znění / přístupný

čt 9. / 19 hodin / 100 Kč

Bourák

Losers Cirque Company – Vzduchem

SRPEN
Na srpen připravujeme: Trollové: Světové turné, Šarlatán, SpongeBob ve filmu: Houba na útěku a další.

Než skončí léto

Nymburské
kulturní centrum

so 11. / 21 hodin / 70 Kč / Letní kino pod jasanem

ČERVENEC
pá 10. / 20 hodin / vstupné dobrovolné / Nymburská Špička

ČR / komedie / 110 min. / české znění / do 12 let nevhodný

pá 10. / 19 hodin / 100 Kč
Austrálie / drama / 120 min. / s titulky / do 12 let nevhodný

Kouř

ČR / komedie / 89 min. / české znění / přístupný

ne 12. / 18 hodin / 100 Kč / Podvečerní rodinné

Ježek Sonic

USA , Japonsko / animovaný, dobrodružný / 99 min. / české znění / přístupný

čt 16. / 19 hodin / 120 Kč

Kalifornský sen

Listování – Fotbalové deníky

so 5. 9. / ZDARMA / Náměstí Přemyslovců, Palackého třída, Kostelní náměstí,
Staré děkanství a farní zahrada, Velké Valy

Nymburské posvícení s jarmarkem

Nymburské posvícení nabídne jako každý rok pestrý program, který bude rozdělen
do 4 žánrových sekcí: hudební, divadelní, výtvarná scéna a nový cirkus. Můžete se těšit
na zónu s dobrým jídlem, malými pivovary a vinařstvími v ulici Palackého třída. Kolotoče a stánkový prodej budou již tradičně v Parku Pod Hradbami a na nymburské Špičce.
pá 11. 9. / 19 hodin / 300 Kč stání, 500 Kč sezení / Chrám sv. Jiljí

Lenka Filipová a hosté

Lenka Filipová je česká zpěvačka, šansoniérka, kytaristka, hudební skladatelka a textařka. Vystoupí v rámci festivalu B. M. Č. i v Nymburce v chrámu sv. Jiljí. Počet míst je
omezen! Vstupenky jsou k dispozici pouze v kanceláři NKC a nelze je rezervovat.

Pošli pohled

Přístavní slavnost

pá 7. až po 10. / vstupné dobrovolné / Park Pod Hradbami

so 18. / 21 hodin / 149 Kč / Film naživo

Cirk La Putyka – Kaleidoscope
ČR / online přenos / přístupný

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.

ne 19. / 19 hodin / 120 Kč

čt 6. / 20 hodin / vstupné dobrovolné / Park Pod Hradbami

ČR, SR / dokument / 80 min. / české znění / přístupný

Setkání nejen pro seniory ve velkém sále Obecního domu, kde k tanci a poslechu zahraje Duo Regent.

SRPEN
so 1. / 13:15 hodin / ZDARMA / Park Pod Hradbami

ČR / drama, komedie / 107 min. / české znění / do 15 let nepřístupný

Meky

Čas na čaj

Ostatní akce

pá 17. / 21 hodin / 90 Kč / Letní kino pod jasanem

Příliš osobní známost

Bleší trh a vinný trh

Fotbalové deníky napsal Jiří Hájíček kdysi po mistrovství světa ve fotbale v Německu. Tato
road movie není ale zdaleka jen o fotbale a už vůbec ne jen pro muže. Účinkují: Lukáš Hejlík
a Věra Hollá Představení se odehraje v rámci Špičkového léta. Občerstvení zajištěno.

Již sedmnáctým rokem jsme pro vás připravili jednodenní hudební festival pro všechny
věkové kategorie. Na své si přijde opravdu každý, především díky uvolněnější a domácí
atmosféře. Připraven je celodenní kulturní a hudební program. Těšit se můžete na kapely: Flat Fly, HUAFI, Emozpěv, February, Prago Union, Hitfakers a Sto zvířat.

USA / romantický / 113 min. / s titulky / do 12 let nevhodný

V.O.S.A. Theatre – Vysoké snění

Nymburské filmové léto – Kinematograf bratří Čadíků

Oldstars – divadelní představení pod hradbami

Ascanio Celestini / Tereza Sieglová: Stojím v řadě. Smršť apelativních monologů z pera

ČERVENEC
st 1. 7. až po 31. 8.
DDM Nymburk vyhlašuje soutěž na letní prázdniny s názvem Pošli Pohled, která je určena
jak pro děti, tak dospělé. Výsledky a bližší informace naleznete na www.ddm-nymburk.cz.
st 1. 7. až út 4. 8. / Restaurace Biograf

Malování v restauraci Biograf: Hurá na prázdniny

DDM Nymburk a Restaurace Biograf (Náměstí Přemyslovců 40 / 6) vyhlašují výtvarnousoutěž 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. Více na www.ddm-nymburk.cz.
čt 2., ne 5., čt 23. 7. od 17:30 do 18:30 hodin a so 25. 7. od 8:30 do 9:30 hodin /
vstupné dobrovolné – na místě / Nymburská Špička

Jóga na špičce s Anetou Borovičkovou

Těšit se opět můžete na lekce jógy pod vedením lektorky Anety Borovičkové. Lekce
se ponesou v duchu jemné hatha jógy. S sebou: podložka na cvičení, pohodlné oblečení, voda. Lekce se nekonají v případě deště.

Více informací na www.facebook.com – Jóga na špičce s Anetou Borovičkovou.
pá 3. 7. až so 25. 7. / U zimního stadionu (hasičárna)

Nymburské šapito 2020

Kulturní akce pro všechnyvěkové kategorie, vystoupení známých hudebních skupin, bavičů, programy pro děti, dobré občerstvení s posezením a doprovodným programem. Vstupenky v předprodeji přes prodejní síť Ticketportal – Turistické informační centrum, na www.goout.net anebo
na nymburske.sapito@seznam.cz. Více informací na www.facebook.com – Nymburské šapito.
Program:
pá 3. 7. / 20 hodin / Morčata na útěku
so 4. 7. / 20 hodin / WALDAGANG
pá 10. 7. / 20 hodin / DJ Tomáš „Bříza“ Březina – devadesátky (disco)
so 11. 7. / 10 hodin / MAXÍCI
út 14. 7. / 19:30 hodin / Lukáš Pavlásek
pá 17. 7. / 20 hodin / JELEN
so 18. 7. / 20 hodin / WOHNOUT
ne 19. 7. / 10 hodin / Krejčík Honza
út 21. 7. / 19:30 hodin / Dalibor Janda – Prototyp
so 25. 7. / 20 hodin / Leoš Mareš – DJ show

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

ČERVENEC A SRPEN 2020

pá 24. 7. / 21:45 hodin – po setmění / 90 Kč / Park Pod Hradbami

Kino Na Kolečkách – Případ mrtvého nebožtíka

Doporučujeme dorazit 20 minut před začátkem promítání. Občerstvení a pokladna otevřeny vždy hodinu před promítáním. Vstupenky lze zakoupit v předprodeji v Turistickém
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.
SRPEN
čt 6. 8., ne 16. čt 20. 8. od 17:30 do 18:30 hodin, ne 9. od 8:30 do 9:30 hodin /
vstupné dobrovolné – na místě / Nymburská Špička

Jóga na špičce s Anetou Borovičkovou

Těšit se opět můžete na lekce jógy pod vedením lektorky Anety Borovičkové. Lekce se
ponesou v duchu jemné hatha jógy. S sebou: podložka na cvičení, pohodlné oblečení,
voda. Lekce se nekonají v případě deště. Více informací na www.facebook.com – Jóga
na špičce s Anetou Borovičkovou.
pá 21. 8. / 20:45 hodin – po setmění / 90 Kč / Park Pod Hradbami

Kino Na Kolečkách – 3Bobule

Doporučujeme dorazit 20 minut před začátkem promítání. Občerstvení a pokladna otevřeny vždy hodinu před promítáním. Vstupenky lze zakoupit v předprodeji
v Turistickém 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.
pá 21. až ne 23. 8. / 10–17 hodin / Břeh Labe u Šafaříkova mlýna

Lodě na Labi

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.
pá 28. a so 29. / Park Pod Hradbami

XVI. Dragonfest Nymburk 2020

Legendární festival dračích lodí. Více informací na www.facebook.com – XVI. Dragonfest
Nymburk 2020.
so 29. 8. / 13 hodin / ZDARMA / Areál Pivovaru Nymburk

Postřižinská Dočesná

Šestý ročník Postřižinské Dočesné nabídne česání chmele, doprovodný hudební program a samozřejmě občerstvení v podobě Postřižinského piva. Více informací naleznete na www.postriziny.cz.

Turistické informační centrum
města Nymburk

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 programu. V ceně předplatného je navíc sklenička vína.
Program:
pá 9. 10. / 19 hodin / Skořápka – V zapadlé knihovně se schází nesourodá dvojice. Zakřiknutá 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 rozdílných 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 prodeje 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 jejich celoživotní herecké dílo bude odměněno. Čas do večerního ceremoniálu si krátí diskusemi 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 prapodivných 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 regionálního deníku, překvapivě souhlasí. Čeká ho rozhovor o jeho zatím poslední, nejuznávanější knize „Zapřená láska“ – románu složeném z vášnivých milostných dopisů, který

věnoval H. M. Hrají: Martin Stránský a Jan Maléř. Produkce: Divadlo J. K. Tyla v Plzni.
květen / červen 2021 / Veselé Velikonoce – Nenapravitelný rošťák, profesionál i zvíře
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 manželku 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. 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 absolventy 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
čt 5. 11. / Caveman
út 1. 12. / A / Králova řeč
Ostatní termíny jsou zatím v jednání
podzim 2020 / Tři zlaté vlasy děda Vševěda a O dvanácti měsíčkách
jaro 2021 / K3 / Muži v offsidu
PŘIPRAVUJEME
ne 4. 10. / 15 hodin / 200 Kč přízemí a lože, 175 Kč balkon / Kouzelná školka – Michal na hraní – Přijďte si hrát! Přijďte se bavit a smát!
st 2. 12. / 19 hodin / Jakub Smolík s kapelou – Vánoční koncert věčného romantika
s doprovodnou skupinou opět v našem městě.
listopad / prosinec 2020 / Ondřej Havelka a jeho Melody Makers
st 16. 12. / Chvála bláznoství
Premiéra pohádky O malé hastrmance
Divadlo je zavřené z důvodu dovolené od pondělí 6. 7. do neděle 9. 8. 2020. Od pondělí 10. 8. do pátku 28. 8. 2020 je pokladna otevřena: po – čt 8–17 hodin, pá 8–15
hodin. Polední pauza každý den 11–12:30 hodin.

Klub Českých
Turistů

POCHODY KČT NYMBURK A SADSKÁ

Heslo roku: „ Pojď s námi, ať máš doma co vyprávět“
ČERVENEC
Prázdninový měsíc bez výletů.

SRPEN
út 18.

út 25.

Krkonoše: Horní Branná zámek – hrobka rodu Harrachů – Liščí
farma – Vrchlabí
Ze Sadské v 6:28 hodin, z Nymburka hl.n. rychlíkem v 6:55 hodin,
z Chlumce n/C. 7:32 hodin, příjezd Horní Branná 9:03 hodin (10 km).
Jedlová – zřícenina hradu Tolštejn – rozhledna Jedlová – Jiřetín pod Jedlovou
Ze Sadské v 5:56 hodin, z Nymburka hl.n. v 6:31 hodin, z Mladé Boleslavi
v 7:23 hodin příjezd do Jedlové v 8:58 hodin.

PRÁZDNINOVÁ VÝPŮJČNÍ DOBA
Dětské oddělení 			
pondělí 8–12
13–15		
úterý
8–12
13–17		
středa
ZAVŘENO			
čtvrtek 8–12
13–17		
pátek
8–12
13–15		

Studovna, hudební oddělení
pondělí 8–12
13–15
úterý
8–12
13–17
středa
ZAVŘENO
čtvrtek 8–12
13–17
pátek
8–12
13–15

Klub
důchodců

Dospělé oddělení, čítárna
Pondělí 8–12
13–15
Úterý
8–12
13–17
Středa
8–12 (pouze čítárna)
Čtvrtek 8–12
13–17
Pátek
8–12
13–15
Sobota 11. 7. a 1. 8. od 9 do 11 hodin

V červenci a srpnu bude Klub důchodců uzavřen. Od pondělí 6. do neděle 12. července se senioři účastní ozdravného pobytu v Sezimově Ústí.
Užijte si léto a dejte na sebe pozor. I důchodový věk stojí za to žít. V Klubu důchodců se opět sejdeme v úterý 1. září 2020.

Pobočka na sídlišti – poliklinika
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.

Městská
knihovna Nymburk
čt 2. až pá 28. 8. / v otevírací době knihovny / výstava

Já a moji žáci

Výstava Františka Hály a jeho žáků.
NAŠE SLUŽBY
Půjčujeme e-knihy
Knihovna ve spolupráci s portálem eReading.cz nabízí svým čtenářům půjčování elektronických knih. Můžete si vypůjčit ze současné produkce nakladatelů i bestsellery. Na
výběr je přes 6 000 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. Maximální počet elektronických výpůjček je 5 titulů. 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 emal s vaším aktuálním čtenářským
kontem. Bibliobox naleznete na chodníku před vchodem do knihovny. Důležité upozornění: nevhazujte do biblioboxu knižní dary.
Půjčujeme společenské hry
Nabízíme vám k zapůjčení širokou nabídku společenských her (115 her) pro malé i velké
hráče. Hry půjčujeme v dětském oddělení na 1 měsíc.
Kouzelné čtení
Nechte knihy mluvit. Stačí, když se Albi tužkou dotknete obrázku nebo textu! Kouzelné čtení je skvělá zábava s neomezenými možnostmi, která zaujme jak děti předškolního i staršího věku, tak dospělé, a to napříč nejrůznějšími tématy! K vypůjčení v naší
knihovně elektronická Albi tužka a 40 titulů z edice Kouzelné čtení.

Otevírací doba pobočky
út 8 – 12		
13 – 17
čt 8 – 12		
13 – 17
Pobočka bude v době od 11. do 20. 7. UZAVŘENA z důvodu dovolené.
PŘIPRAVUJEME
út 22. 9. / 17:30 hodin / vstup volný / Jaká je budoucnost EU? Diskuze k aktuálním
otázkám s europoslancem Luďkem Niedermayerem a europoslankyní Veronikou
Vrecinovou – Jaká je Evropská unie a proč vznikla? Je lepší být uvnitř, nebo mimo ni?
Velká Británie vystupuje z Evropské unie a nutí se hlouběji zamýšlet nad budoucností EU.
Jakým výzvám v současnosti čelí? Co všechno to znamená pro Českou republiku? Jaké je
naše postavení v “osmadvacítce” a kdy začneme platit Eurem. Společně nad aktuálními
otázkami současného stavu Evropské unie budou diskutovat europoslanec Luděk Niedermayer a europoslankyně Veronika Vrecinová.
říjen / 50 Kč / 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, v 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
získal literární cenu Magnesia litera za svou knihu Tichý dech: zápisky českého lékaře
z Afriky a Haiti. Přesunuto z 26. 3. 2020, zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti.
st 7. 10. / 18–22 hodin / ZDARMA / Noc literatury – Současná literatura, netradiční
místa, známé tváře: taková je Noc literatury, která na atraktivních či běžně nedostupných
místech přibližuje široké veřejnosti ukázky z nové tvorby evropských spisovatelů v podání
známých hereckých osobností.
út 10. 11. / 17:30 hodin / 50 Kč / Moje Pacifická hřebenovka – Mladá cestovatelka
Monika Benešová. Sama pěšky 4200 km z Mexika do Kanady, v divočině. Na Pacifickou
hřebenovku 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 pumám, které potkávala,
když putovala sama divočinou. Pacifická hřebenovka ji tvrdě zkoušela. Naučila ji ale nevzdávat se. Přesunuto z 17. 3. 2020, zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti.
PŘIPRAVUJEME NA POBOČCE
čt 15. 10. / 16 hodin / 50 Kč / Aby záda nebolela – fyzioterapeutka Slávka Růžičková
čt 12. 11. / 16 hodin / 50 Kč / Módní poradna aneb setkání se stylistkou Danou
Beranovou

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,
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Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk, IČO: 00239500. Odpovědný
redaktor: Oddělení propagace a cestovního ruchu – MěÚ Nymburk. Fotografie na titulní
straně: Nymburské šapito (archiv pořadatele).

