Letní kino
na Děkanství
POZOR! Vstupenky k zakoupení POUZE na místě v den promítání.
pá 2. 7. / 21 hodin / 120 Kč

Nightlife: Na tahu

Co všechno se může stát během jedné noci a jednoho rande, které tak romanticky
a nadějně začalo? Skoro všechno. Dlouhou sérii katastrofických situací zažívá v nové
komedii „Nightlife: Na tahu“ Elyas M‘Barek známý z komedií Fakjů a z Téměř dokonalých tajemství.
Německo / komedie / 111 min. / české znění / do 12 let nevhodný
út 6. 7. / 21 hodin / 80 Kč

SRPEN
Program na měsíc srpen naleznete na webových stránkách a na facebooku Nymburského kulturního centra.

Nymburské
kulturní centrum
ČERVENEC
st 7. až ne 11. 7. / 18 hodin / ZDARMA / Kino Sokol

Město = Galerie

Sympozium výtvarného umění ve veřejném prostoru. Podrobné informace a harmonogram najdete na www.mestogalerie.cz.

Pulp Fiction: Historky z podsvětí

so 10. 7. / 20 hodin / 490 Kč včetně welcome drinku / Zahrada Starého děkanství

út 13. 7. / 21 hodin / 80 Kč

Jazz Exkluziv, jehož součástí v prostorách zahrady Starého děkanství a se sklenkou
dobrého vína v ruce budou samotní diváci. Vrcholem bude špičková vokální jazzová
skupina Skety. Šestičlenné těleso, které dnes úspěšně vystupuje už mnohem víc
v zahraničí než v Česku, je zážitek poslouchat. Proto Exkluziv, proto ke vstupence
víno, proto společenské šaty a červený koberec.

Prázdniny s Quentinem Tarantinem. Životy těchto zdánlivě nesouvisejících postav
skládají dohromady mozaiku vtipných, bizarních a nežádoucích událostí. Nejkultovnější z kultovních filmů.
USA / komedie / 154 min. / české znění / do 15 let nepřístupný

Prázdniny v Římě

Jazz Exkluziv

Filmová klasika. Romantická komedie s A. Hepburn a G. Peckem v hlavních rolích.
Prázdniny v Římě byly nominovány na 10 Oscarů a Audrey Hepburn získala Oscara
za svou roli novodobé princezny imaginární evropské země, která se vzepřela svým
panovnickým povinnostem a díky jednomu americkému novináři tajně poznala Řím
jako obyčejná mladá dívka.
USA / romantický / 118 min. / české znění / do 12 let nevhodný

čt 22. 7. / 20 hodin / vstupné dobrovolné / Park Pod Hradbami

pá 16. 7. / 21 hodin / 100 Kč

Koncert muzikálové hvězdy Radky Fišarové, která se vyzná ze své lásky k šansonu
a legendární Edith Piaf přímo pod hvězdným nebem na nymburské Špičce.

První kráva

Křehký antiwestern o mužském přátelství. Samotářský kuchař Cookie se spřátelí
s podnikavým Číňanem Kingem-Lu a společně rozjedou nečekaně úspěšný byznys
se smaženými koblížky. Důležitou ingredienci ovšem musí krást.
USA / drama / 121 min. / s titulky / do 12 let nevhodný
pá 23. 7. / 21 hodin / 80 Kč

Červený střevíček a 7 statečných

Jsou prázdniny tak ať mají děti pré. Baculka Sněhurka najde pár kouzelných červených střevíčků, které ji promění na hubeňoučkou krasotinku. Má to ale jeden háček! Střevíce patří zlé čarodějnici a ta, když zjistí, že zmizely, použije veškerá kouzla
a čáry, aby je dostala nazpět. Jakoby nestačilo, že má Sněhurka plné ruce práce
s ježibabou, do cesty se jí musí ještě připlést sedm neodbytných trpaslíků, kteří
od ní chtějí pusu. Jižní Korea / animovaný / 92 min. / české znění / přístupný
út 27. 7. / 21 hodin / 100 Kč

O kuřatech a lidech

Prázdniny s Madsem Mikkelsenem. Černá komedie o shledání pětice bratrů na zapadlém ostrově, kde se nejde pro ránu a vejce daleko.
Dánsko, Německo / komedie, drama / 104 min. / s titulky / do 15 let nepřístupný
pá 30. 7. / 21 hodin / 120 Kč

Matky

Hana Vagnerová na porodním sále, Petra Hřebíčková jako žena mezi dvěma muži,
Sandra Nováková coby ustaraná matka samoživitelka a Gabriela Marcinková, která
má skvělého kluka, ale naprosto nesnesitelné rodiče. Zkrátka matky, kterým život
dává zabrat! ČR / komedie / 95 min. / české znění / do 12 let nevhodný
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

Konkurz

Divadelně akrobatická show nazvaná Konkurz v podání populárního spolku performerů – herců, akrobatů, mimů a tanečníků z Losers Cirque Company.
pá 30. 7. / 20:30 hodin / 150 Kč / Nymburská Špička

Pocta Edith Piaf

SRPEN
so 7. 8. / ZDARMA / Park Pod Hradbami, Nymburská Špička

Přístavní slavnost a Beer & Food Fest

Přístavní slavnost startuje od 13:15 hodin v Parku Pod Hradbami. Vedle hlavní
hvězdy, kterou je písničkář Pokáč, vystoupí The Atavists, Vanua 2, Lipno, Sabina
Ludanyiová, Něco Něco a On Fire. Kromě toho proběhne na Labi soutěž o největší
počet nafukovacích plavidel na jednom místě a recesistický přechod naslepo přes
lávku. Po celou dobu slavností Vás netradičně z vodní hladiny bude doprovázet Iby
Pop svou hudební produkcí. Součástí bude Beer & Food Fest od 10 hodin na Nymburské Špičce a také unikátní noční exhibice Flayboardingu. Podrobný harmonogram naleznete na www-nkc-nymburk.cz.
út 10. až pá 13. 8. / 21 hodin / vstupné dobrovolné / Park Pod Hradbami

Kinematograf bratří Čadíků

Tradiční akce pod hradbami s pojízdným letním kinem.
po 16. 8. / ZDARMA / Obecní dům

ních prací a podnikaví dětští prodejci. Organizační poplatek je 50 Kč / prodejce
a prodejní místo, který uhradíte na místě. Tradičně bude součástí i Vinný trh.

du-19. Více informací na facebooku – Kino na Kolečkách.

st 25. 8. / 20 hodin / vstupné dobrovolné / Park Pod Hradbami

Cirkus Kabát

Plovárna

Divadelní představení v přírodě. Nechte na sebe dýchnouti atmosféru časů minulých, kdy muži pečovali o své zdraví a tělesnou čistotu v říčních lázních. Nerobíce věcí užitkových, trávili i seberozmarnější léta v tvůrčí zahálce, rozmlouvajíce
nad tématy světotvornými. Ve chvíli, kdy na prkna plovárenská zavítá dívka povahy
nadmíru jemné, rozbíhá se děj a není v ničí moci, aby jej zadržel. K ďasu!
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!
PŘIPRAVUJEME
so 4. 9. / 9 hodin / ZDARMA / Náměstí Přemyslovců, Palackého třída, Kostelní náměstí, zahrada Staré děkanství a farní zahrada, Velké Valy / Nymburské posvícení
s jarmarkem – Nymburské posvícení nabídne jako každý rok pestrý program, kde
přivítáme kapely Čechomor, Buty, Vesnu, Sendwitch, Elias And The Shepperds.
Návštěvníkům navíc nabídneme báječnou divadelní, taneční, dětskou, výtvarnou
i akrobatickou scénu.

CELÉ PRÁZDNINY
úterky a čtvrtky / 12–16 hodin / Dopravní hřiště Nymburk (Drahelická 1974)

Dopravní hřiště Drahelice

Volnočasová aktivita s možností osvojení základních pravidel silničního provozu,
hlavně pro děti a mládež s odborným lektorem dopravní výchovy.
Vlastní jízdní kolo a ochranná přilba do 18 let povinná, bez ní nebude umožněn
přístup na DDH. Vstup je na vlastní nebezpečí! V případě dotazů kontaktujte paní
Veroniku Cibulkovou na tel. čísle: 606 529 306.
čt 16. 7. až čt. 16. 9.

Nymburské sportovní puzzle

Turistické informační centrum pořádá letní prázdninovou hru Nymburské sportovní puzzle. Prožijte aktivně léto na sportovištích našeho města a sestavte si svoje
originální sportovní puzzle. Letáky s bližšími informacemi a mapkou budou k dostání od 16. 7. v Turistickém informačním centru, sledujte také webové stránky
města a facebook – Turistické informační centrum Nymburk.
Pro úspěšné hráče bude připraven malý dárek. Těšíme se s vámi na pohodové akční
prázdniny.
ČERVENEC
ne 27. 6. až út. 27. 7. / MŠ U pejska a kočičky (v ulici Karla Čapka)

Společně časem 2021 - BEZoBAV časem

Vernisáž velké výstavy výtvarníků Nymburska.
po 16. 8. / 150 Kč / Kostel sv. Jiljí

pá 23. 7. / 21:30 hodin - po setmění / 95 Kč / Park Pod Hradbami

Vzpomínková pieta na masakr nymburských občanů v roce 1634.

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 zakoupíte POUZE na místě. Deky, podsedáky
s sebou! V případě nepříznivého počasí se promítání ruší. Změna programu vyhrazena! Podmínky promítání podléhají aktuálním nařízením a situaci kolem covi-

Bleší a Vinný trh

Ten, kdo rád prodává, kupuje či mění, ať neváhá a dorazí. Vítáni jsou i výrobci ruč-

SRPEN
so 7. 8. / 10–20 hodin / ZDARMA / Nymburská Špička

Beer & Food Fest

Pivo poteče proudem a k tomu jen ten nejlepší street food. Domácí burgery, grill
ze všech koutů světa, belgické hranolky, mořské plody a další. Těšit se můžete
na spousty malých pivovarů a ochutnat tak jejich pivní speciály. Kdo neholduje
pivu, bude zde i dobré vínko, domácí limonády či výběrová káva se sladkým. Více
informací naleznete na facebooku – City Event.

www.mesto-nymburk.cz sekce Kultura a sport

ČERVENEC A SRPEN 2021

Ostatní akce

Tradiční venkovní výstava. Společná tvorba nymburských dětí a prarodičů. Vzpomínky, vzkazy, fotografie, obrázky. Najdete na plotě MŠ U pejska a kočičky v ul.
Karla Čapka. Přijďte se potěšit.

so 21. 8. / 13 hodin / ZDARMA / Park U Vodárenské věže

Open air turné známé rockové kapely po 27 městech v cirkusovém šapitó. Předprodej vstupenek pouze v prodejní síti Ticketportal.

Kulturní
měsíčník

Prosíme návštěvníky všech akcí Nymburského kulturního centra, aby dbali na dodržování aktuálně platných hygienických opatření vlády a pokynů pořadatelů.

Nymburský výtvarný salón
Mozartovo Requiem

so 24. 7. / 20 hodin / 666 Kč / U zimního stadionu (hasičárna)

Kino Na Kolečkách – Bábovky

pá 20. 8. / 21 hodin - po setmění / 120 Kč / Park Pod Hradbami

Kino Na Kolečkách – Matky

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 zakoupíte POUZE na místě. Deky, podsedáky
s sebou! V případě nepříznivého počasí se promítání ruší. Změna programu vyhrazena! Podmínky promítání podléhají aktuálním nařízením a situaci kolem covidu-19. Více informací na facebooku – Kino na Kolečkách.
pá 20. až 22. 8. / 9:30 hodin / Břeh Labe u Šafaříkova mlýna

Lodě na Labi

Můžete se těšit na lodě různých velikostí, půjčování rychlých člunů, RC Truck show,
kreativní dílny a mnohé další. Kompletní program a informace naleznete na webových stránkách: www.pruhpolabi.cz nebo na facebook: PRUH-Polabí.
so 21. 8. / 13–19 hodin / ZDARMA / Park U Vodárenské věže

Vinný trh

Přijďte ochutnat a posléze nakoupit vína z produkce českých, moravských a zahraničních vinařů. Těšit se můžete i na drobné občerstvení v podobě domácích klobásek a dalších dobrot. Již tradičně bude součástí Bleší trh.
PŘIPRAVUJEME
čt 2. 9. / 18 hodin / 490 Kč / Nalodění u hotelu Ostrov / Crossband na lodi
Dvouhodinová plavba na lodi Král Jiří s koncertem. Nalodění u hotelu Ostrov. Předprodej vstupenek na www.crossband.cz a v TIC Nymburk. Kapacita omezena!
pá 10. až so 11. 9. / Park Pod Hradbami / XVII. Dragonfest Nymburk 2021 – Legendární festival dračích lodí. Více informací na www.facebook.com – XVII. Dragonfest Nymburk 2021.
so 11. 9. / 10–16 hodin / ZDARMA / Dny evropského dědictví 2021 – Tradiční
akce, při které si můžete zdarma prohlédnout běžně nepřístupné památky. Mimo
prohlídky tradičních památek se můžete těšit např. na výrobní areál společnosti
Nymwag a mnohé další.

Turistické informační centrum
města Nymburk

Hálkovo městské
divadlo Nymburk

a Ladislav Smoljak, jako spoluautor je uváděn také fiktivní český vynálezce, filosof
a dramatik Jára Cimrman.

vá, Jiří Wohanka a Filip Cíl.

čt 23. 9. / 19 hodin / 450 Kč

Jakub Smolík s kapelou

A/ Králova řeč

Strašidlo cantervillské na hradech a zámcích
Letošní léto strávíme na cestách po krásných hradech a zámcích s představením Strašidlo cantervillské, což je již klasická komedie s melodickými písněmi, kterou napsal Oscar
Wilde. V našem divadle měla tato hra premiéru již v roce 2018.
Rádi bychom vás tímto pozvali do bližších Poděbrad, Mnichova Hradiště či na Kačinu.
V představení účinkuje mimo jiné Martin Zounar, Bára Štěpánová, Martin Pošta a z našich nymburských herců Lukáš Toman Paclt.
Více informací a vstupenky naleznete na stránkách www.strasidlonazamku.cz.
Aktuální epidemiologické podmínky pro akce uvnitř nejsou prozatím zcela příznivé, proto
jsme rádi, že s divadlem můžeme pod širým nebem hrát téměř bez omezení. Věříme, že
od září se budeme moci bezpečně setkat i v našem krásném divadle.

A/ Oscar pro Emily

Pokladna divadla bude otevřena od středy 1. 9. 2021, pokud to aktuální situace dovolí.
Děkujeme všem divákům za přízeň a přejeme všem krásné léto. Vstupenky na naše
představení jsou k dispozici online nebo v Turistickém informačním centru.

čt 21. 10. / 19 hodin / 360 Kč / One man show

AKTUÁLNÍ NÁHRADNÍ TERMÍNY:
13. 9. / Zdeněk Izer
18. 9. / České nebe - divadlo Járy Cimrmana
23. 9. / A/ Králova řeč
27. 9. / A/ Oscar pro Emily
21. 10. / Caveman
22. 10. / A/ Sex noci svatojánské
8. 11. / Screamers
9. 11. / DJ2/ Duety
18. 11. / Ondřej Havelka a jeho Melody Makers
29. 11. / A/ Enigmatické variece
2.12. / A/ Veselé Velikonoce
6. 12. / Jakub Smolík s kapelou
Ostatní termíny jsou zatím v jednání.
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. 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 on-line
můžete zaslat na e-mail: info@divadlonymburk.cz a uveďte své číslo účtu. Peníze
vracíme na uvedený účet do 14 dnů.
Jestliže máte vstupenky zakoupené na pokladně nebo v TIC, vydržte! Jakmile to
bude možné, pokladnu otevřeme a vše s vámi vyřešíme.
• Pokud ještě není stanoven náhradní termín představení, vyčkejte! Intenzivně
na tom pracujeme!
• Předplatné Abonmá, Dámská jízda 2 a Komedie 3 nelze vracet.
Děkujeme všem za podporu a pochopení.
po 13. 9. / 19 hodin / 320 Kč / Zábavný pořad

Zdeněk Izer: Na plný coole

Náhradní termín za 12. 3. 2020. Zábavný pořad, ve kterém se diváci budou moci
setkat s jedinečným a nezaměnitelným humorem Zdeňka Izera.
so 18. 9. / 19 hodin / 590 Kč

České nebe – Divadlo Járy Cimrmana

Náhradní termín za 23. 10. 2020. Poslední divadelní hra z repertoáru Divadla Járy
Cimrmana s podtitulem Cimrmanův dramatický kšaft. Autory jsou Zdeněk Svěrák

Náhradní termín za 5. 5. 2020. Hra napsaná podle tajných deníků královského logopeda o síle rodící se z překonávání slabosti. Hrají: Martin Stránský, Dušan Sitek,
Kateřina Macháčková, Petra Horváthová, Simona Vrbická, Otto Rošetzký a další.
po 27. 9. / 19 hodin / 490 Kč

Náhradní termín za 12. 3. 2021. 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. Hrají: Carmen
Mayerová, Petr Kostka a Václav Jílek / Ivan Lupták.

Caveman

Náhradní termín za 29. 4. 2021. 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.
pá 22. 10. / 19 hodin / 490 Kč

A/ Sex noci svatojánské

Náhradní termín za 10. 3. 2021. 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. Hrají: Václav Kopta, Barbora Munzarová, Jaromír Meduna, Máša Málková,
Radek Zima a Sarah Haváčová / Sandra Černodrinská.
po 8. 11. / 19 hodin / 290 Kč / Travesti show

Screamers

Náhradní termín za 2. 4. 2020. Travesti show.
út 9. 11. / 19 hodin / 490 Kč

DJ2/ Duety

Náhradní termín za 6. 11. 2020. Komedie o zvláštnosti vztahů a věčném hledání
štěstí mezi muži a ženami. Čtyři herecké a pěvecké duety. Hrají: Filip Blažek a Monika Absolonová.
čt 18. 11. / 19 hodin / 550 Kč

Ondřej Havelka a jeho Melody Makers

Náhradní termín za 11. 11. 2020. Swing nylonového věku pokračuje s novými kusy!
po 29. 11. / 19 hodin / 390 Kč

A/ Enigmatické variace

Náhradní termín za 19. 4. 2021. 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? Režie: Jan Burian. Hrají: Martin Stránský a Jan Maléř.
čt 2. 12. / 19 hodin / 460 Kč

A/ Veselé Velikonoce

Náhradní termín za 2. 5. 2021. Veselé Velikonoce jsou skvostnou situační komedií,
která vychází z nejlepších tradic slapstickových komedií a grotesky. Hrají: Martin
Hofmann, Michaela Badinková, Eliška Hanušová, Monika Zoubková, Jelena Juklo-

po 6. 12. / 19 hodin / 350 Kč

Náhradní termín za 2. 12. 2020. Koncert věčného romantika s doprovodnou skupinou opět v našem městě.

Městská
knihovna Nymburk
Otevírací doba knihovny (Palackého třída):
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
Otevírací doba pobočky na sídlišti:
úterý
9:00–12:00
13:00–17:00
čtvrtek 9:00–12:00
13:00–17:00
Pobočka bude od úterý 6. 7. do čtvrtka 15. 7. UZAVŘENA z důvodu dovolené.
po 28. 6. až pá 20. 8. / v otevírací době knihovny / výstava

Ladislav Červinka - Obrazy a grafika
Výstava obrazů a grafik Ladislava Červinky.
PŘEDNÁŠKY A OSTATNÍ AKCE

Hudební a literární večery v letní čítárně

Po dlouhé době, kdy to nebylo možné, odemykáme kulturu v naší knihovně. Dva hudební a dva literární pořady v letní čítárně o čtyřech prázdninových podvečerech.
Těšit se můžete na živou muziku v podání známých regionálních kapel a setkání se
známými autory z řad spisovatelů a herců. Předprodej vstupenek pouze v knihovně.
Program:
út 13. 7. / 19 hodin / 50 Kč / Kapela Osvobozené duše – Kapela Osvobozené duše
oživuje tvorbu Jaroslava Ježka, Jana Wericha a Jiřího Voskovce z doby Osvobozeného divadla. Repertoár je složen ze známých hitů, které se dostaly do povědomí
mnoha generacím. Zpěv Zuzana Janiššová, piano Jiří Chvojka, trubka Petr Bárta.
út 27. 7. / 19 hodin / 50 Kč / Sandra Pogodová – Setkání s českou herečkou,
kterou můžete znát z řady filmů, televizních seriálů a vídat ji můžete především
v pražských divadlech. Sandra Pogodová je také autorkou knih Hoď se do pogody
a Buď v pogodě, které napsala se svým otcem Richardem Pogodou. Obě knihy si
zde můžete koupit za zvýhodněnou cenu a nechat podepsat.
út 10. 8. / 19 hodin / 50 Kč / Kapela Huafi – Koncert mladé kapely, která vznikla
na nymburském gymnáziu. Tvoří ji Tomáš Pilař, Filip Zajan, Marios Elia a Ondřej
Mikušek. Jejich styl se pohybuje od klidnějšího popu přes klasický rock and roll až
skoro k hard rocku. Ovlivnili je Pink Floyd, Tom Petty a lysská Artmosféra.
út 24. 8. / 19 hodin / 50 Kč / Evelyna Steimarová a Vendulka Burger-Budilová
Interaktivní čtení hereček Evelyny Steimarové a její dcery Vendulky Burger-Budilové o divadle, filmu a nelehkém životě plném kotrmelců.
čt 26. 8. / 18 hodin / ZDARMA / Eva Marie Zitková: Dlabačov a nymburský rod
Dlabačů – Beseda s autogramiádou, během níž autorka knihy Eva Marie Zitková,
rozená Dlabačová představí knihu o své rodině. Knížka Dlabačov pojednává o šesti
mužích, kteří se narodili v postupné linii jednoho rodu. Na počátku je knihovník
Bohumír Jan Dlabač, lékař a přítel Boženy Němcové Jan František Dlabač, starosta
města Jan Křtitel Dlabač a nakonec otec autorky geolog Mikuláš Dlabač. Dosta-

tečný prostor je věnován i ženám. V knize je představena např. Anna Margareta de
Giorgi matka šestnácti dětí, Marie Kateřina Černá-Dlabačová či Kateřina Dlabačová - Emlerová, která obětovala svému snoubenci kariéru i nadání.
PŘIPRAVUJEME
st 22. 9. / 18–22 hodin / Noc literatury – Současná literatura, netradiční místa,
známé tváře. Taková je Noc literatury, která na atraktivních a běžně nedostupných
místech přibližuje široké veřejnosti ukázky z nové tvorby evropských spisovatelů
v podání známých hereckých osobností.
út 5. 10. / 17:30 hodin / 50 Kč / Moje Pacifická hřebenovka – Přesunuto ze 17.
3. 2020, zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti. Mladá cestovatelka Monika
Benešová, která sama pěšky zvládla 4 200 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. Předprodej vstupenek v knihovně.
PŘIPRAVUJEME NA POBOČCE - SÍDLIŠTĚ
čt 7. 10. / 16 hodin / 50 Kč / Módní poradna aneb setkání se stylistkou Danou
Beranovou - Stylistka a vizážistka Dana Beranová vám poradí, jak se správně obléci pro různé příležitosti, jaký styl oblečení zvolit pro váš typ postavy, pomocí barevné
typologie najde barvy pro vás vhodné a naučí, jak je kombinovat. Vysvětlí, jaké šperky
a doplňky mohou podtrhnout vaši osobnost, zmíní se o nových podzimních trendech.
čt 4. 11. / 16 hodin / 50 Kč / Aby záda nebolela – fyzioterapeutka Slávka Růžičková Přednáška o bolestech zad z pohledu fyzioterapeutky a instruktorky zdravotní tělesné výchovy s praktickými ukázkami cviků proti bolestem zad. Správné
držení těla a dýchání.
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 bude odeslán e-mail s vaším aktuálním
čtenářským kontem. Bibliobox naleznete na ulici před vchodem do knihovny.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Nevhazujte do biblioboxu knižní dary.
Půjčujeme společenské hry
Nabízíme vám k zapůjčení širokou nabídku společenských her pro malé i velké hráče. Hry půjčujeme v dětském oddělení na 1 měsíc.
Plátěná taška ke koupi
Nabízíme ke koupi plátěnou tašku. První a jedinečná plátěná taška od Městské knihovny Nymburk. Pro milovníky knížek, starých reklam, Nymburka a naší
knihovny jak dělaná. Design starých reklam skutečných firem, které kdysi působily
tady v Nymburce. K dostání v oddělení pro dospělé, oddělení pro děti a mládež
i na pobočce za 150 Kč. Limitovaná edice – omezený počet kusů.

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
Pobočka na sídlišti v suterénu polikliniky (Okružní 2160) naproti bufetu, každé
úterý a čtvrtek (9–12 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 pondělí ve středu 13–13:30 hodin. Veškeré informace akcích
najdete ve vývěsní skříňce klubu.

OBECNÍ DŮM

Bedřicha Smetany 55, Nymburk / tel.: +420 325 541 789, +420 725 831 594
e-mail: holasova@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 anebo ONLINE
na www.nkc-nymburk.cz. V kině lze platit i platební kartou.
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