Kino
Sokol
NYMBURSKÉ KINO BĚHEM KORONAKRIZE
Letošní sezóna je ze známých důvodů pro nymburské kino naprosto nevídanou
kulturní a finanční katastrofou. Přesto se v době nucené pauzy snažíme, aby kino
nezahálelo. Výpadek v provozu jsme tak využili k drobnějším rekonstrukcím a interiérovým úpravám, které, jak věříme, uvítáte. Během jarní pauzy bylo ve spolupráci s VaK Nymburk vyměněno venkovní odpadové potrubí a zasypán nepoužívaný
septik. Právě septik byl jedním z hlavních důvodů, proč byl v kině nezřídka cítit
zápach. Nyní pokračujeme částečnou rekonstrukcí pánských i dámských WC. Vyměněna bude zastaralá sanitární technika, která rovněž přispívala, mimo své nevzhlednosti a časté poruchovosti, k zmíněnému zápachu.

pelou 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!

Ti z vás, kdo do našeho kina chodíte, jistě víte, že nymburské kino se může směle
počítat mezi několik retro kin v České republice. Přesto, že specifickou atmosféru kina vnímá řada diváků jako plus, jsme si vědomi přetrvávajících nedostatků.
Snad vám tedy na závěr mohu prozradit, že jsme nechali zhotovit dva prototypy
repasovaných a přečalouněných sedaček, které by měly posunout divácký komfort
do současného standartu, ale zároveň zachovat jedinečnou identitu nymburského
kina. A snad vám mohu i slíbit, že tento pro kino velký krok je ve spolupráci s Městem Nymburk naplánován na druhou půli roku 2021!
Hlavně se už ale nedočkavě těšíme až se opět potkáme s vámi na filmu, na koncertě, nebo na nějaké jiné akci v kině!
(autor textu: Lukáš Kadava)

Dan Bárta a Illustratosphere

Náhradní termín koncertu. Vstupenky zakoupené na původní květnový a říjnový
termín 2020 zůstávají v planosti a není třeba je vyměňovat.
Dan Bárta, jedenáctinásobný držitel Ceny Anděl v kategoriích Zpěvák roku a Zpěvák čtvrtstoletí, který se zapsal v devadesátých letech do širokého povědomí s ka-

ne 6. / 17 hodin / online přenos

2. adventní neděle

V 17 hodin na internetu v přímém přenosu rozsvítíme v okně radnice třetí adventní
svíci, zazní staročeské koledy v provedení souboru Šáteček, vánoční přání a zatroubí trubači.
ne 20. / 16:30 hodin / Náměstí Přemyslovců

4. adventní neděle

Pevně věříme, že se už společně sejeme v 16:30 hodin na již tradičním adventním
programu na Náměstí Přemyslovců. Na závěr sváteční neděle zazní na náměstí od
19 hodin akustický vánoční koncert Věry Martinové .
Silvestrovský ani novoroční ohňostroj letos neplánujeme, ale místo toho připravujeme malé novoroční překvapení pod nymburskými hradbami.

Nymburské
kulturní centrum
ADVENT V NYMBURCE
Ani koronavir nás nepřipraví o radost z Vánoc, i když to letos bude trochu jinak.
Ale nezapomínejme, že ta opravdová radost a štěstí na nás především čeká doma
v kruhu rodiny u rozsvíceného vánočního stromku.

Vzhůru dolů!

st 10. 3. 2021 / 19 hodin / 450 Kč

V 17 hodin startují čerti na žebřiňáku u Kauflandu a projedou celým Nymburkem.

3. adventní neděle

PŘIPRAVUJEME NA ROK 2021
po 8. 2. 2021 / 19 hodin / 300 Kč
Nový termín představení. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti. Děkujeme
za pochopení.
Jakub Zindulka navázal na úspěšnou hru Fanny agentury „Zmýlená platí“ volným
pokračováním, komedií Vzhůru dolů!
Co se stane, když se slavná francouzská herečka českého původu rozhodne hledat
téma a velkou roli pro svůj comeback na filmové plátno? Pomůže jí její sestra, žijící
ve skromné chaloupce na kopci? Je větší mrcha hereččina asistentka nebo její producent (a milenec), kteří s ní na samotu v lesích přijíždějí? Zblázní se z bláznění naší
divy všichni přítomní? Koho vystřelí vzhůru a koho srazí dolů?
Odpovědi a pořádnou dávku humoru najdou diváci v naší nejnovější inscenaci!
Hrají: Dana Homolová, Milena Steinmasslová, Aneta Krejčíková (alternuje Olga Ženíšková) a Jakub Zindulka.

Čertovská jízda Nymburkem

V 17 hodin na internetu v přímém přenosu rozsvítíme v okně radnice druhou adventní svíci, zazní staročeské koledy v provedení souboru Šáteček, vánoční přání
a zatroubí trubači.
ne 13. / 17 hodin / online přenos

Dalším naším cílem je zpřístupnění postranních balkónů a druhého balkonu. Vzhledem k tomu, že z minulých let panovaly pochybnosti o důvodu uzavření těchto prostor pro nevyhovující statiku, nechali jsme zhotovit statické posouzení II. balkonu.
Ukázalo se, že používání balkonů je bezpečné. Dalším krokem bude tedy úprava
zábradlí tak, aby vyhovovala současným bezpečnostním normám. Vzniká tak projektová dokumentace k navýšení opěrného zábradlí na balkonech. Chápeme, že
vzhledem k nutným úpravám může dojít ke zhoršenému výhledovému komfortu,
ale věříme, že případné cenové zvýhodnění oceníte.

Kulturní
měsíčník

so 5. / 17 hodin

Samozřejmě všechny programy budou uskutečněny v souladu s aktuální zdravotní
situací a na základě nařízení vlády České republiky. Sledujte proto výlepové plochy,
obecní rozhlas a webové stránky www.nkc-nymburk.cz. Děkujeme za pochopení.

Ostatní akce
Kvůli šířící se koronavirové nákaze sledujte aktuálnost akcí na webových stránkách města sekce Kultura a sport nebo v Kalendáriu akcí. Děkujeme za pochopení.
so 19. / MSS Tortuga na Zálabí (Kolínská 282)

Betlémské světlo v Nymburce

Pokud to epidemiologická opatření dovolí, bude v sobotu 19. prosince probíhat
rozvoz Betlémského světla vlaky a skauti z přístavu Modrá flotila ho vyzvednou
na nádraží a následně dopraví do MSS Tortuga na Zálabí, kde si ho lidé budou moci
vyzvednout do 16 hodin. Následně zde bude uchováno až do Štědrého dne a bude
možné si ho vyzvednout po telefonické dohodě na tel. čísle 737 949 632. Pořádá:
Junák-český skaut, přístav Modrá flotila Nymburk, z. s.
čt 31. / ZDARMA / Státní pozemkový úřad (Soudní 17)

Výstava fotografií komplexní pozemkové úpravy

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.

Církev českobratrská evangelická / Evangelický kostel Nymburk
Bohoslužby, koncerty a jiné:
ne 20. / 10 hodin / 4. adventní neděle – bohoslužby s dětmi
pá 25. / 10 hodin / Boží hod vánoční – bohoslužby
ne 27. / 10 hodin / Bohoslužby.
Církev československá husitská / Husův sbor Nymburk
Vánoční bohoslužby:
čt 24. / 15:30 hodin / Slavnostní bohoslužba Štědrého dne
pá 25. / 9 hodin / Bohoslužba na Boží hod vánoční
S ohledem na epidemiologickou situaci je vyhrazena možnost změny termínu bohoslužeb, příp. možnost zrušení. Aktuální situaci sledujte na www.ccshnymburk.estranky.cz.
Děkujeme za pochopení.
TIPY NA VÁNOČNÍ DÁRKY
* Nástěnný kalendář se secesními dámami od Jana Dědiny (120 Kč)
* Kniha Jan Dědina - malíř: Alžběta Semrádová (250 Kč)
* Nymbursko z nebe (450 Kč)
* Sto padesát let železnice v Nymburce: Jan Řehounek (240 Kč)
* Nymburk - královské město na Labi (250 Kč)
* Lidové Vánoce v Polabí: Jan Řehounek (40 Kč)
* Betlémský příběh: Jan Řehounek (40 Kč)
* Tajemné stezky - Zlatým pruhem Polabí : Jan Řehounek (200 Kč)
* Slavnosti sněženek - setkání s Bohumilem Hrabalem a jeho dílem: Bronislav Kuba (550 Kč)

Klub
důchodců

www.mesto-nymburk.cz sekce Kultura a sport

PROSINEC 2020

CERTOVSKÁ
JIZDA 5. 12. od 17 hodin
PO CELÉM NYMBURCE
V 17 hodin startují čerti na pekelném žebřiňáku u Kauﬂandu
a s dobrou náladou projedou celým Nymburkem.

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

Klub Českých
Turistů

KOLONIE

JANKOVICE

HLAVNÍ
NÁDRAŽÍ

BEDŘICHA
SMETANY

SÍDLIŠTĚ

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.

HABEŠ

NÁMĚSTÍ

MÍSTNÍ
NÁDRAŽÍ
DRAHELICE

Rozpis vánočních bohoslužeb
ne 29. 11. / 17 hodin / online přenos z Náměstí Přemyslovců

1. adventní neděle

Distanční rozsvícení vánočního stromku v 17 hodin na Náměstí Přemyslovců,
otevření nového betléma a Ježíškovy kanceláře. Vše můžete sledovat na internetu
v přímém přenosu na webových stránkách města Nymburk a na stránkách Nymburského kulturního centra.

Církev římskokatolická / Kostel sv. Jiljí
Mše svaté v kostele:
čt 24. / 16 a 24 hodin - půlnoční / Štědrý den
pá 25. / 9:30 hodin / Boží hod vánoční
Otevřený kostel – možnost navštívit jesličky:
čt 24. / 14–16 hodin / Štědrý den
pá 25. / 14–17 hodin / Boží hod vánoční
so 26. / 14–17 hodin / Svátek sv. Štěpána
Akce v kostele:
so 26. / 16 hodin / Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby - koncert.
Další informace naleznete na: www.krestanskevanoce.cz/kostel/77.

ZÁLABÍ

LABSKÉ
TERASY

KAUFLAND

17 HODIN
START

Turistické informační centrum
města Nymburk

Hálkovo městské
divadlo Nymburk
Vážení diváci,
vzhledem k nejasné situaci jsme nuceni všechna představení, která měla být
do konce roku, přesunout na rok 2021.
Ačkoliv nás to velmi mrzí, tak nyní nevíme, kdy budeme moci otevřít pokladnu nebo
dokonce hrát. Zprávy jsou nejasné a předpokládáme, že bude uvolňování probíhat
postupně, stejně jako tomu bylo na jaře. A kultura bude jedna z posledních, která
bude rozvolněna. Náhradní termíny hledáme především v rozmezí únor - červen
2021. Pro více informací sledujte naše webové stránky www.divadlonymburk.cz.
Uvědomujeme si, že některá představení přesouváme již poněkolikáté a někdy i
téměř o rok. Věřte, že i nás to velmi mrzí, ale rušit se snažíme co nejméně. Výběr
představení probíhá pečlivě po celý rok, na vše se jezdíme osobně koukat a pokudse rozhodneme představení koupit, tak už většinou stojí za to, abychom si rok
počkali. Divadlo nám moc chybí, ale nyní je zdraví přednější. Opatrujte se.
Tímto bychom vám chtěli za kolektiv Hálkova divadla popřát krásné Vánoce a vše
nejlepší v roce 2021.
út 1. / 19 hodin / 450 Kč

A/Králova řeč - hledáme náhradní termín na 2021

Hra napsaná podle tajných deníků královského logopeda o síle rodící se z překonávání slabosti. Produkce: Divadlo pod Palmovkou. Hrají: Martin Stránský, Dušan Sitek,
Kateřina Macháčková, Petra Horváthová, Simona Vrbická, Otto Rošetzký a další.
st 2. / 19 hodin / 350 Kč / Koncert

Jakub Smolík kapelou - hledáme náhradní termín na 2021

Tradiční zábavně koncertní vystoupení současné, umělecko-interpretační osobnosti, jež svými písněmi oslňuje zejména něžnou část publika.
st 16. / 19 hodin / 420 Kč / Komedie

Chvála bláznovství - hledáme náhradní termín na 2021

Chvála bláznovství je příběhem dvou přátel Ellinga a Kjella Bjarna, jež spolu sdíleli
pokoj v ústavu pro duševně choré, a kteří stojí před velkou výzvou začít společný
život mimo stěny léčebny. Hrají: Martin Hofmann, Filip Blažek, Michal Slaný a další.
pá 18. / 19 hodin / 420 Kč / Komedie

Dulcy. Brzy je jasné, že název hry, odkazující kromě jiného nejhranější Shakespearově
komedii, není zvolen náhodou… Produkce: Komorní divadlo Kalich. Hrají: Václav Kopta, Barbora Munzarová, Jaromír Meduna, Máša Málková další.
po 19. 4. 2021 / 19 hodin / 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. Znorko 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. Koho skrývají tyto iniciály? Co dalšího spisovatel tají? A o čem
všem ví novinář? Enigma – záhadu, zastřenější než se zdálo, budou oba muži odkrývat postupně s jízlivostí i odzbrojujícím citem. Hrají: Martin Stránský Jan Maléř.
Produkce: Divadlo J. K. Tyla Plzni.
ne 2. 5. 2021 / 19 hodin / 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. Veselé Velikonoce jsou skvostnou situační
komedií, která vychází z nejlepších tradic slapstickových komedií a grotesky. Hrají:
Martin Hofmann, Michaela Badinková, Eliška Hanušová, Monika Zoubková další.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!
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. Pokud ještě není znám
náhradní termín, vyčkejte!
•Nelze vracet vstupenky za již uskutečněné představení. Vstupenky je nutné vrátit
nejdéle 1 den před konáním.
•Pokud se představení zcela ruší, vracíme vstupné. Vstupenky zakoupené on-line
můžete zaslat na e-mail info@divadlonymburk.cz a uveďte své číslo účtu. Vstupenky zakoupené v TIC a na pokladně divadla se vracejí pouze v divadle. Pokladnu
otevřeme, jakmile to bude možné.
•Předplatné Abonmá, Dámská jízda 2 a Komedie 3 nelze vracet.

Crossband + host - hledáme náhradní termín na jaro 2021

Děkujeme všem za podporu pochopení.

TIPY NA VÁNOČNÍ DÁRKY
Vánoční dárek podobě poukázky: divadelní zážitek pro vaše blízké
Nevíte, co za dárek pod stromeček? Udělejte svým blízkým radost a věnujte jim
vánoční dárkový poukaz na představení dle jejich vlastního výběru. Poukaz v libovolné hodnotě lze uplatnit také na nákup předplatného. Platnost poukazu je do 31.
12. 2021. V případě nečekaných událostí souvisejících s pandemií Covid-19 se bude
platnost poukazů prodlužovat. Pokud máte zájem poukaz zakoupit, napište nám na
e-mail info@divadlonymburk.cz a společně se domluvíme na bezpečném doručení!

Městská
knihovna Nymburk

Tradiční koncert na malé scéně.

Program:
st 10. 3. 2021 / 19 hodin / Sex noci svatojánské – Skvělá komedie Woody Allena
vznikla podle stejnojmenného filmu. Jedná se zábavnou přitom rafinovanou hru o
lásce, sexu, nejrůznějších vášních, předsudcích, neposlední řadě také 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 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
bezuzdně milující lékař Maxwell a jeho skutečně ničem nekomplikovaná přítelkyně

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

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

kumentů najdete na stránkách knihovny). Všem našim dárcům srdečně děkujeme!

Kontakty

Půjčujeme e-knihy
Z pohodlí domova si mohou registrovaní čtenáři prostřednictvím katalogu knihovny
vypůjčit až 5 e-knihy za měsíc.

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM

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

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 čítárnu. Nová pobočka na sídlišti suterénu polikliniky
(Okružní 2160) naproti bufetu každé úterý čtvrtek (8–12 hodin 13–17 hodin).

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.

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

po 30. 11. až út 22. 12. / otevírací době knihovny / výstava

Boleslavská třída 467, Nymburk / kontaktní osoba: Zdenka Soukupová
tel.: +420 325 516 275.
Termíny zájezdů budou zveřejněny ve vývěsní skříňce.
Pravidelná cvičení pondělí ve středu od 13 do 13:30 hodin. Veškeré informace akcích
najdete ve vývěsní skříňce klubu.

Múza roušce

Výstava výtvarného sdružení Jana Dědiny.
PŘEDNÁŠKY OSTATNÍ AKCE
út 1. / 17 hodin / 50 Kč

77 neuvěřitelných míst Evropy

Hana Machalová 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 20. 10. 2020. Předprodej vstupenek pouze knihovně.
út 1. až út 22.

Průkazka do knihovny jako vánoční dárek

Darujte svým blízkým průkazku do knihovny jako vánoční dárek. Průkazku vám
vystavíme na rok zdarma. Co všechno můžete s průkazkou získat? Půjčování knih
a časopisů ve všech odděleních knihovny, půjčování CD, půjčování stolních her
a přístup k internetu.
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. 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 do-

Náměstí Přemyslovců 165, Nymburk / tel.: +420 325 501 104
e-mail: infocentrum@meu-nbk.cz
web: www.mesto-nymburk.cz/infocentrum.

OBECNÍ DŮM
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.
Prosincová sobota, kdy je pro vás otevřeno 5. 12. od 9 do 11 hodin.
Knihovna bude uzavřena době mezi vánočními svátky od 28. do 31. prosince.
Na vaši návštěvu se těšíme opět novém roce pondělí 4. ledna 2021. Všem našim
čtenářům přejeme příjmené vánoční svátky prožité mezi svými blízkými hodně
zdraví do nového roku.
PŘIPRAVUJEME NA ROK 2021
čt 14. 1. 2021 / 17:30 hodin / 4 nejpozoruhodnější nepálské treky trekovéšestitisícovky – Cestovatelka Radka Tkáčiková.
čt 21. 1. 2021 / 17:30 hodin / Vyprávění o babičce Boženy Němcové a jejich Babičkách – Marta Zemanová, sběratelka díla a badatelka v tomto oboru.
čt 18. 2. 2021 / 17:30 hodin / Mongolsko: svoboda a volnost – Tomáš Kubeš, cestovatel a dobrodruh.
út 9. 3. 2021 / 17:30 hodin / 30 let pod přísahou – Robert Šlachta, bývalý ředitel
Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu.
út 30. 3. 2021 / 17:30 hodin / Od oltáře do Santiaga aneb 3327 km pěšky Z pohledu muže a ženy - Cestovatelský stand-up Jany a Lukáše Hanušových.
POZOR: Vzhledem aktuální hygienické situaci neustále aktualizujeme informace
akcím provozu knihovny. Proto sledujte naše webové stránky sociální sítě.

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

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM NYMBURK
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 vybrané akce
zakoupíte v: Nymburském kulturním centru, Turistickém informačním
centru Nymburk, Obecním domě anebo ONLINE na www.nkcnymburk.cz. Nově můžete kině platit platební kartou!

Kulturní měsíčník vychází 1× měsíčně. Místo vydání: Tiskárna BOFTISK, s. r. o., Nymburk,
vyšlo: 24. 11. 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 cestovního ruchu – MěÚ Nymburk. Fotografie na titulní
straně: Čertovská jízda (archiv Nymburského kulturního centra).

