Kino
Sokol
Vzhledem k současné situaci související s šířením koronavirové nákazy prosím sledujte aktuálnost programu kina na listopad 2020 na webových stránkách Nymburského kulturního centra: www.nkc-nymburk.cz. Děkujeme za pochopení.
PŘIPRAVUJEME NA PROSINEC
po 7. 12. / 19 hodin / 590 Kč

Koncert – Bratři Ebenové

Ojedinělá česká hudební skupina, kterou tvoří bratři Kryštof, Marek a David Ebenové. V první polovině 90. let 20. století příliš nekoncertovali, z popudu Zdeňka Vřešťála.
Ve spolupráci s Karlem Plíhalem a muzikanty z kapely Etc., kontrabasistou Jaromírem Honzákem a Ivou Bittovou, natočili album Tichá domácnost. Aktivita kapely byla
po vydání desky minimální a zvýšila se až po nahrání alba Já na tom dělám. Jako hosté
se na něm opět objevili hudebníci z Tiché domácnosti. Píseň „Sprostý chlap“ nazpíval
Jiří Schmitzer a v roli promlouvajícího Senecta se ve skladbě „Senecte, pomoz“ objevil
Jiří Bartoška. Hosté a Stanislav Předota a Ondřej Maňour ze souboru Schola Gregoriana Pragensis účinkovali na koncertním DVD k albu Já na tom dělám, které bylo natočeno o dva roky později pod názvem Ebeni v zahradě.

PŘIPRAVUJEME NA BŘEZEN 2021
st 10. 3. 2021 / 19 hodin / 450 Kč

PŘIPRAVUJEME NA PROSINEC
út 1. 12. / 14 hodin / 40 Kč / Obecní dům

kách města sekce Kultura a sport nebo v Kalendáriu akcí. Děkujeme za pochopení.

Náhradní termín koncertu. Vstupenky zakoupené na původní květnový a říjnový
termín zůstávají v planosti a není třeba je vyměňovat.
V rámci turné Zvířený prach vystoupí jedenáctinásobný držitel Ceny Anděl v kategoriích Zpěvák roku a Zpěvák čtvrtstoletí, který se zapsal v devadesátých letech do
širokého povědomí s kapelou Alice a účinkováním v muzikálu Jesus Christ Superstar, člen kapely J. A. R. a zpěvák Dan Bárta s kapelou Illustratosphere.
Nezaměnitelný hlas s vynikající technikou zpěvu, prvotřídní hudebníci a písně
vzlétající nad tuzemský standard populární hudby. Dan Bárta & Illustratosphere
okouzluje posluchače napříč generacemi i hudebními žánry již dvacátým rokem!

Setkání nejen pro seniory ve velkém sále Obecního domu, kde k tanci a poslechu
zahraje kapela Peprmint Band.

Výstava fotografií komplexní pozemkové úpravy

Dan Bárta a Illustratosphere

Vánoční Čas na čaj

pá 4. 12. / 10 hodin / Náměstí Přemyslovců, Palackého třída

Barborky chodí městem

Barborky jsou prastarý lidový (původně pohanský) zvyk, kdy na svátek sv. Barbory,
20 dnů před Štědrým dnem o Vánocích se uřežou větvičky třešní nebo višní, vloží
se doma do vázy s vodou tak, aby do Vánoc doma v teple pěkně rozkvetly, což se s
trochou péče a štěstí snadno povede. Potkejte se s Barborkami, které budou procházet centrem Nymburka a rozdávat větvičky.
pá 4. 12. / 18 hodin / Kaple sv. Jana Nepomuckého

Tomáš Pfeiffer – Vodnářský zvon

Koncert Tomáše Pfeiffera na prastarý nástroj Vodnářský zvon, který dle tradice
starých lámů působí příznivě na naši duši i tělo. Nedílnou součástí koncertu je i
filmová projekce na unikátním parabolickém plátně.
ne 6. 12. / 16:30 hodin / Náměstí Přemyslovců

2. adventní neděle – rozsvícení 2. adventní svíce

Společně rozsvítíme 2. adventní svíci, svíci betlémskou, v oknech nymburské radnice. Čeká vás bohatý kulturní program. Bude zajištěno občerstvení.
čt 10. 12. / 16 hodin / 50 Kč / Obecní dům

Nymburské
kulturní centrum
so 12. 12. / 18 hodin / 120 Kč

Koncert Chorea Bohemica

Chorea Bohemica je hudebně-taneční soubor čerpající z lidové tradice, kultury a lidové slovesnosti. Soubor byl založen roku 1967 pod názvem „Skupina českého folklóru“. Od roku 1969 nese název „Chorea Bohemica“. Vedoucí taneční části souboru
Alena Skálová vtiskla souboru originální pojetí lidového folklóru, které doplnil Jaroslav Krček nezaměnitelnou hudbou plnou nápadů a jemného humoru. V nymburském kině se můžete těšit na jejich vánoční koncert.
ne 20. 12. / 14:30 hodin / ZDARMA

Ivanka Devátá

Beseda herečky a spisovatelky Ivanky Deváté v doprovodu harmonikáře Libora Šimůnka.

Na základně usnesení vlády o přijetí krizového opatření, Nymburské kulturní centrum ruší veškeré kulturní akce konané do 28. 11. 2020.
Konkrétně se jedná o akce:
po 2. 11. / Ranger – Nevšední životní cesta (přednáška v kině): ZRUŠENO
út 3. 11. / Čas na čaj: ZRUŠENO
út 3. 11. / Noční fotografie zvířat s Petrem Bambouskem v Nymburce: Nový termín 12. 1. 2021
so 7. 11. / Akustický koncert WOHNOUT: ODLOŽENO – Hledáme náhradní termín
st 25. 11. / Arktida - ledový ráj: Přednáška: ODLOŽENO – Hledáme náhradní termín
čt 26. 11. / Tvořílkov – ZRUŠENO
ADVENT V NYMBURCE
so 28. / 16 hodin / ZDARMA / Evangelický kostel

Adventní koncert Hlaholu

Pěvecký sbor Hlahol Nymburk zazpívá Českou mši vánoční a koledy v Evangelickém kostele.
ne 29. / 16:30 hodin / Náměstí Přemyslovců

1. adventní neděle a rozsvícení vánočního stromu

Společně rozsvítíme 1. adventní svíci, svíci proroků, v oknech nymburské radnice.
Rozsvítíme vánoční strom a odemkneme Ježíškovu nebeskou kancelář. Čeká vás
bohatý kulturní program. Bude zajištěno občerstvení a zboží od místních prodejců.
Moderuje Barbora Mottlová.

Realizace plánů společných zařízení na okresech Nymburk a Praha východ pobočkou
SPÚ v Nymburce. Výstava je přístupná od pondělí do pátku v otevírací době úřadu.
po 19. 10. až po 30. 11.

Literární soutěž Domu dětí a mládeže 2020

Jak se vám líbí učit se doma? Stýská se vám po kroužcích? Jaké má pro vás výhody
a nevýhody uzavření škol a kroužků? Napište nám o tom! Vítáme básničky i prozaické texty (úvahy, vypravování atd.) v maximálním rozsahu 1 strana A4. Texty zašlete
na adresu Dům dětí a mládeže, Nymburk, 2. května 968, 288 02 Nymburk, vhoďte
do schránky Domu dětí a mládeže, nebo zašlete na e-mail: ddm@ddm-nymburk.cz
(do Předmětu napište Literární soutěž). Uveďte prosím jméno soutěžícího, věk, třídu,
telefon (na zákonného zástupce). Soutěž trvá do pondělí 30. 11. 2020. Texty v jednotlivých kategoriích (1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ, ostatní - MŠ, SŠ a další) vyhodnotí
porota. Vyhlášení vítězů a předávání cen proběhne v prosinci 2020.
st 11. / 11:11 hodin / Park Hrdinů u Husova sboru

Den válečných veteránů – ZRUŠENO

Pietní akt ke Dni válečných veteránů za účasti KVH Druhý pluk Nymbursko a veteránů.
so 21. / 10–18 hodin / 1250 Kč kurzovné / Areál dopravního hřiště (Drahelická 1974)

Řezbářský kurz pro začátečníky

Nymburský komorní orchestr navodí vánoční atmosféru koncertem pod uměleckým vedením Arnolda Smrtky.

Nikdy jste nic nevyrobili ze dřeva? Přijďte začít! Po jednom dni si odvezete domů kus
Vámi opracovaného dřeva. Pod vedením lektorů, kteří Vám budou k dispozici, v kusu
dřeva najdete něco, co byste možná ani nečekali. Registrace na: www.miragewood.cz.
Více informací naleznete na Facebooku nebo Instagramu @miragewood.

ne 13. 12. / 16:30 hodin / Náměstí Přemyslovců

ne 22. / Obecní dům

Společně rozsvítíme 3. adventní svíci, svíci pastýřskou, v oknech nymburské radnici. Čeká vás bohatý kulturní program. Bude zajištěno občerstvení a zboží od místních a lokálních prodejců.

Vzhledem k současné epidemiologické situaci jsme se rozhodli letošní 8. ročník charitativního bazaru přesunout na jaro 2021. Vyhlídky podzimních a zimních akcí jsou bohužel
nejasné. Těšíme se v příštím roce na viděnou. Děkujeme za pochopení. Váš Vem-Ber tým.
Více informací naleznete na Facebooku @vembernbk či Instagramu @vember.nbk.

Vánoční koncert Nymburského komorního orchestru

3. adventní neděle – rozsvícení 3. adventní svíce

ne 20. 12. / 16:30 hodin / Náměstí Přemyslovců

4. adventní neděle – rozsvícení 4. adventní svíce

Společně rozsvítíme poslední adventní svíci, svíci andělskou v oknech nymburské
radnice. Čeká vás bohatý kulturní program. Bude zajištěno občerstvení.
ne 20. 12. / 19 hodin / 150 Kč / Evangelický kostel

Koncert Věry Martinové

Akustický koncert Věry Martinové, kde zazní nejen vánoční písně.
PŘIPRAVUJEME NA LEDEN 2021
st 6. 1. 2021 / 16:30 hodin / Náměstí Přemyslovců

Tříkrálové zhášení stromku

Na Tři krále společně zhasneme vánoční strom na Náměstí Přemyslovců. Nymburské děti společně zazpívají koledy. Bude zajištěno občerstvení.
Podle vývoje aktuální epidemiologické situace bude stejně jako v loňském roce vydán podrobný přehled všech adventních akcí. S ním čtenáře seznámí prosincové
číslo Nymburského zpravodaje a Kulturního měsíčníku a současně bude zdarma
k dostání v Turistickém informačním centru a v Nymburském kulturním centru.

Ostatní akce
Kvůli šířící se koronavirové nákaze sledujte aktuálnost akcí na webových strán-

Kulturní
měsíčník

út 1. 9. až čt 31. 12. / ZDARMA / Státní pozemkový úřad (Soudní 17)

Vem–Ber charitativní bazar – ZRUŠENO

PŘIPRAVUJEME NA PROSINEC
Vánoční bohoslužby – pozor změna! V letošním roce budou 24. prosince bohoslužby
v kostele sv. Jiljí v Nymburce v 16 a ve 24 hodin. Upozorňujeme, že tentokrát nebude
bohoslužba ve 22 hodin, jak bylo posledních více než 20 let zvykem, ale ve 24 hodin.

Klub
důchodců
Program klubu důchodců bude upravován dle vznikající situace. Veškeré změny
budou ve vývěsní skříňce. Děkujeme za pochopení.

Klub Českých
Turistů
POCHODY KČT NYMBURK A SADSKÁ

Kvůli šířící se koronavirové nákaze sledujte prosím aktuálnost výletů na webových
stránkách klubu: www.klub-ceskych-turistu-nymburk-a-sadska.estranky.cz.

www.mesto-nymburk.cz sekce Kultura a sport

LISTOPAD 2020

ŘEZBÁŘSKÝ
KURZ PRO
ZAČÁTEČNÍKY
Nikdy jste nic nevyrobili ze dřeva?
Přijďte začít! Po jednom dni si odvezete
domů kus Vámi opracovaného dřeva, ze
kterého se stane mísa, lžíce, naběračka,
reliéf a mnoho dalšího.
Pod vedením lektorů, kteří Vám budou
k dispozici, v kusu dřeva najdete něco,
co byste možná ani nečekali.

21. LISTOPADU 2020
10- 18 HOD
AREÁL DOPRAVNÍHO HŘIŠTĚ
DRAHELICKÁ 1974, NYMBURK
MIRAGE WOOD
TRUHLÁRNA NA SEVERU

Registrace zde:
WWW.MIRAGEWOOD.CZ

Kurzovné je 1250,- Kč

Turistické informační centrum
města Nymburk

@miragewood

Hálkovo městské
divadlo Nymburk

chom vám rádi přinášeli kulturní a vzdělávací akce, jak jste byli zvyklí. Bohužel ve
chvíli, kdy se připravuje tento zpravodaj, ještě nevíme, zda kvůli opatřením budeme
moci připravované akce uskutečnit. Veškeré aktualizované informace o otevírací
době knihovny a konaných akcí najdete na našich webových stránkách nebo sociálních sítích. Rádi bychom vás také ujistili, že o připravované akce nepřijdete, až to
bude trochu jen možné, akce vám znovu nabídneme. Můžete se ptát, telefonovat a
psát emaily. Na všechny otázky vám rádi odpovíme. Nemůžeme toho dělat mnoho,
i přesto se však snažíme být tady pro vás.

st 4. / 19 hodin / 290 Kč / Travesti show

Screamers: Poslední zvonění - ODLOŽENO! Hledáme
nový termín na rok 2021!
Náhradní termín za 2. 4. 2020. Travesti show.

Omezená provozní doba knihovny
pondělí 9:00–12:00
13:00–15:00
úterý
9:00–12:00
13:00–17:00
středa
ZAVŘENO
čtvrtek 9:00–12:00
13:00–17:00
pátek
9:00–12:00
13:00–15:00

čt 5. / 19 hodin / 360 Kč / Oneman show

Caveman

Náhradní termín za 29. 4. 2020. 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: Jan
Holík / Jakub Slach.
pá 6. / 19 hodin / 490 Kč / Komedie

DJ2/ 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. Produkce: Studio DVA Divadlo. Hrají: Monika Absolonová a Filip Blažek.
st 11. / 19 hodin / 550 Kč / Koncert

Ondřej Havelka a jeho Melody Makers

Koncert Ondřeje Havelky a jeho Melody Makers. Swingnylonového věku pokračuje
s novými kusy!

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.
Program:
únor 2021 / Oscar pro Emily – Konverzační komedie s překvapivými zvraty. Hrají:
Carmen Mayerová, Petr Kostka, Václav Jílek / Ivan Lupták. Produkce: Studio DVA
Divadlo.

po 19. 4. 2021 / Enigmatické variace aneb Láska až za hrob – Slavný spisovatel a nositel
Nobelovy ceny Abel Znorko, vyhlášený svou arogancí, žije už léta sám na vzdáleném ostrově v Norském moři. Hrají: Martin Stránský a Jan Maléř. Produkce: Divadlo J. K. Tyla v Plzni.
ne 2. 5. 2021 / Veselé Velikonoce – 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. Hrají:
Martin Hofmann, Michaela Badinková, Eliška Hanušová, Monika Zoubková a další.
jaro 2021 / Bohemia Balet – Bonusová nabídka pro abonenty. 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!
Vážení diváci,
od 12. října jsme museli z důvodu vládního nařízení divadlo opět uzavřít. To způsobilo další přesuny a rušení akcí. U některých představení se náhradní termín hledá
jen velice těžko, čímž prosíme o trpělivost. Moc nám pomůže, pokud budete veškeré
změny sledovat na našich webových stránkách.
Informace ohledně vrácení vstupenek:
• Pokud se představení zcela neruší, ale pouze přesouvá na náhradní termín, tak není
potřeba vstupenky měnit. Pokud i tak chcete vstupenky vrátit, vstupné vám bude
vráceno formou voucheru, který je platný do 31. 10. 2021. Vstupenky je nutné vrátit
nejdéle 1 den před konáním. Nelze vracet vstupenky za již uskutečněné představení!
• Pokud se představení zcela ruší, vracíme vstupné. Vstupenky zakoupené online
můžete zaslat na e-mail: info@divadlonymburk.cz a uveďte své číslo účtu. Peníze
vracíme na uvedený účet do 14 dnů. Vstupenky zakoupené na pokladně nebo v Turistickém informačním centru Nymburk se vracejí pouze na pokladně divadla.
• Předplatné Abonmá, Dámská jízda 2 a Komedie 3 nelze vracet.
Děkujeme všem za podporu a pochopení.
Na pokladně divadla je možné zakoupit také dárkový poukaz v libovolné hodnotě.
Je to skvělý dárek pod stromeček, k narozeninám nebo pro radost.

Městská
knihovna Nymburk
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. Produkce: Komorní divadlo Kalich. Hrají: Václav Kopta, Barbora Munzarová,
Jaromír Meduna, Máša Málková a další.

Vážení a milí čtenáři, návštěvníci knihovny a uživatelé,
mnohokrát děkujeme, že nám stále zachováváte přízeň, navštěvujete nás, využíváte naše služby a jste zároveň ohleduplní, respektujete a dodržujete aktuální a
platná opatření. Před každou návštěvou knihovny si, prosím, ověřte, zda máme
otevřeno a zda akce, které se chcete zúčastnit, proběhne. I v této nejisté době by-

Každý otevírací den knihovny máme od 12 do 13 hodin ZAVŘENO pro důkladný
úklid a dezinfekci knihovny. Větráme, dezinfikujeme kontaktní povrchy, zábradlí
a kliky. Děláme maximum pro to, abyste u nás byli v bezpečí a abychom předešli
šíření nemoci Covid–19.
Pobočka – poliklinika
úterý
9:00–12:00
čtvrtek 9:00–12:00

13:00–17:00
13:00–17:00

Nadále platí:
Ve vnitřních prostorech je nutné mít zakryté dýchací cesty rouškou, šátkem, šálou.
Před vstupem do knihovny, prosím, použijte dezinfekci. Prosíme také, abyste dodržovali rozestupy mezi sebou a čas strávený v knihovně omezili na dobu nezbytně
nutnou. Veřejný internet a používání PC je omezeno na 15 minut na den. Nouzový
stav už jsme společně jednou zvládli, zvládneme ho i tentokrát. Nezapomeňte, že
nymburská knihovna je tady pro vás a kdykoliv budete potřebovat pomoc, tak jsme
tady od pondělí do pátku. Buďte opatrní a dávejte na sebe pozor.
út 3. až pá 27. / v otevírací době knihovny / výstava

Kreslíme a malujeme

Výstava výtvarných prací dětí Dětského domova, Praktické školy, Základní školy
a Mateřské školy Nymburk.
PŘEDNÁŠKY A OSTATNÍ AKCE
Virtuální univerzita 3. věku se přesunula do bezpečného on-line prostoru. V případě jakýchkoli dotazů se na nás obraťte.
út 10. / 17:30 hodin / 50 Kč

Moje Pacifická hřebenovka – ZRUŠENO

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.
čt 26. / 17:30 hodin / vstupné dobrovolné

Ohrožená Antarktida: RNDr. Václav Pavel, Ph.D. – ZRUŠENO

Také Vám není lhostejné životní prostředí a osud naší planety? Zúčastněte se mimořádné popularizačně vzdělávací diashow doprovázené mluveným slovem odborníka, účastníka polární vědecké expedice. Uvidíte přírodu a život na jednom
z nejdrsnějších a zároveň nejčistších míst na zemi. Míst, která by měla být ochráněna právě před námi, lidmi. Cílem přednášky je upozornit na to, že Antarktida
a Arktida mají zásadní význam pro stabilizaci světového klimatu. Budoucnost polár-

ních oblastí ovlivní celou planetu včetně České republiky. Antarktida je největší světovou rezervací, je to poslední „čisté“ prostředí na Zemi, s minimálním znečištěním,
minimem plastů i minimálním vlivem člověka. Vše se v poslední době díky rostoucím
lidským aktivitám prudce zhoršuje.
POBOČKA NA SÍDLIŠTI
čt 12. / 16 hodin / 50 Kč

Osobní styl a image – ZRUŠENO

Seminář věnovaný osobnímu stylu povede profesionální stylistka a vizážistka Dana
Beranová, která poskytuje služby mnoha módním časopisům a pracuje také v oblasti filmu. Jak se správně obléci pro různé příležitosti. Jaký střih oblečení zvolit
pro váš typ postavy. Nalezení vhodné barvy pomocí barevné typologie. Kombinace
barev, šperky a doplňky k podtržení osobnosti, přirozené a slavnostní líčení, vhodný účes a barva. Různé typy vázání šátků, ukázka nejnovějších módních trendů.
Přesunuto z března 2020.
PŘIPRAVUJEME NA PROSINEC
út 2. 12. / 17 hodin / 50 Kč / 77 neuvěřitelných míst Evropy – Hana Michalová
patří k hlavním cestovatelským motivátorům u nás. Je blogerkou a autorkou knihy
Do světa cestujte chytře, levně a často. Přijďte si pro inspiraci ke svým cestám i návod, kde sehnat jízdenky a letenky za hubičku. Nová přednáška Hanky sklízí ohlasy
po celé republice. Je oceňována pro svou praktičnost, kterou může využít a realizovat kdokoliv z nás. Chcete se znovu vydat na cesty a vyznat se v současné cestovní
situaci, která se mění ze dne na den? Dejte novou šanci Evropě! Náš kontinent
nabízí mnoho nádherných neokoukaných míst bez davů turistů. Získáte nejen profi
tipy, kam vyrazit, ale i jak se tam dostat. Jak vyhodnocovat situaci, nezávisle hledat
výhodné nabídky různých poskytovatelů a nenechat se napálit. Přednáší zkušená
cestovatelka a autorka knihy Do světa cestujte chytře, levně a často (Albatros).
Přesunuto z 20. 10. 2020. Předprodej vstupenek pouze v knihovně.
ČTENÁŘI ČTENÁŘŮM
Kupte novou knihu a darujte ji do knihovny. Nymburská knihovna nabízí svým příznivcům novinku - možnost, jak podpořit knihovnu v době všeobecných úsporných
opatření, která se bohužel nevyhnula ani knihovnám. Zakoupením nové, letos vydané knihy, kterou nám v rámci této iniciativy věnujete formou sponzorského příspěvku, podpoříte nejen knihovnu, ale uděláte tak radost i všem ostatním čtenářům,
kteří si ji budou moci vypůjčit. Stanete se tak naším čestným dárcem. Zvolit můžete
jakoukoliv novou, letos vydanou knihu dle vlastního výběru. Tedy např. takový titul,
jaký byste si sami rádi v knihovně vypůjčili (v oblasti beletrie či naučné literatury, knížek pro děti, ale může to být i jiný druh dokumentu – CD, společenská hra… seznam
doporučené literatury a ostatních dokumentů najdete na stránkách knihovny). Všem
našim dárcům srdečně děkujeme!
Půjčujeme e-knihy
Z pohodlí domova si mohou registrovaní čtenáři prostřednictvím katalogu knihovny
vypůjčit až 3 e-knihy za měsíc.
Služba odložení z poličky
Knihovna nabízí svým čtenářům službu, při které se v knihovně zdrží jen nezbytně nutnou dobu pro vyzvednutí objednávky. Stačí se přihlásit do svého čtenářského konta,
vybrat si tituly, které pro Vás máme připravit, počkat na naše potvrzení a přijít si knížky
vyzvednout. Knihy si můžete objednat i prostřednictvím emailu nebo telefonu.
Vlčí máky v knihovně
Do sbírky ke Dni válečných veteránů se opět mohou zapojit také návštěvníci knihovny. Kasičku s malými vlčími máky, symboly veteránů, budeme mít během listopadu
k dispozici v půjčovně pro dospělé. Ozdobte se i vy kvítkem za 30 korun, vyjádříte tak
svou úctu k válečným veteránům. Získané peníze z celorepublikové sbírky poputují obecně prospěšné společnosti Post Bellum. Podpoří tak natáčení vzpomínek pro
sbírku Paměť národa - veteránů všech válek, politických vězňů nacismu.
Bibliobox opět v provozu!
POZOR: Vzhledem k aktuální hygienické situaci neustále aktualizujeme informace
k akcím a provozu knihovny. Proto sledujte naše webové stránky a sociální sítě.

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.

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.

NYMBURSKÉ KULTURNÍ CENTRUM

Eliščina třída 470, Nymburk / tel.: +420 325 513 785
e-mail: nkc@nkc-nymburk.cz / web: www.nkc-nymburk.cz.

KINO SOKOL

Tyršova 6, Nymburk, e-mail: kadava@nkc-nymburk.cz / web: www.
nkc-nymburk.cz. Pokladna kina je otevřena pouze v promítací dny a to
hodinu před a v době promítání. Vstupenky na projekce a vybrané akce
zakoupíte v: Nymburském kulturním centru, Turistickém informačním
centru Nymburk, Obecním domě anebo ONLINE na www.nkcnymburk.cz. Nově můžete v kině platit platební kartou!
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vyšlo: 26. 10. 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: Řezbářský kurz (archiv pořadatele).

