Kino
Sokol
Deset tisíc kilometrů Jana Rendla v nymburském kině
Zbraně a drogy v Kolumbii, ekvádorské trápení se střevními potížemi a v Peru indiáni, nejvýše položené město světa či výstup na 6425 metrů vysokou horu. Koka,
chudoba a portréty Che Guevary v Bolívii. A stovky kilometrů napříč argentinskými
a chilskými pouštěmi na závěr, s třešničkou v podobě začínající pandemie covidu.
Šest jihoamerických zemí, jedenáct měsíců, deset tisíc kilometrů pěšky. Kdo by
takovou statistiku čekal od nenápadného mladíka ze Slezska, který před tímhle
úctyhodným výkonem neopustil rodnou Evropu? Rozhodně to nebyla procházka
příslovečnou růžovou zahradou, ale ta by Jana Rendla stejně nebavila. Rád chodí
až na dřeň.
Nečekejte pohádku, Jižní Amerika umí být drsná a krásná zároveň. Cestovatel,
dobrodruh a spisovatel Jan Rendl přináší syrový a realistický pohled očima člověka,
který kontinent prošel metr po metru a bude s Vámi sdílet jeho strasti i radosti. To
vše v pátek 15. 4. 2021 od 19 hodin v nymburském kině Sokol.
„Když putuješ delší dobu sám někde v horách, čelíš myšlenkám, kterým neutečeš.
Čím delší cesta, tím hlouběji se ponoříš. Zastávám názor, že pokud chceš svoje zážitky předávat dál, měl bys je ukazovat ze všech stran. Nejen dávat na odiv krásnou
přírodu a přátelskost místních, ale ukázat i negativní vjemy, jako jsou nepořádek
nebo chudoba,“ říká o své neobyčejné cestě Jan Rendl. Přijďte se přesvědčit!
Důležitá informace k vstupenkám: Vzhledem k plánované výměně sedaček v sále
kina a změně jejich dispozic nejsou zakoupené vstupenky vázány na řadu a číslo
sedačky. Děkujeme za pochopení!
Zakoupené vstupenky na původní termín zůstávají v platnosti (neplatná je pouze
informace o řadě a čísle sedačky). Více informací a zakoupení vstupenek online
naleznete na www.nkc-nymburk.cz. (text: Lukáš Kadava)
První projekce v novém posezení: Betlémské světlo
Nymburské kino Sokol srdečně zve diváky na první projekci v novém a komfortním
posezení. První filmovým titulem, který promítneme, bude nový film otce a syna
Svěrákových Betlémské světlo. Komedie s prvky magického realismu o stárnoucím
spisovateli, jemuž se jeho literární postavy začínají míchat do života, servíruje univerzální otázky lidského života s nadsázkou a humorem. Scénář filmu Jana Svěráka
vznikl na motivy oblíbených povídek Zdeňka Svěráka. Předběžný termín projekce je
sobota 2. dubna od 19 hodin.
Sledujte web a FB www.nkc-nymburk.cz a www.facebook.com/kinosokolnymburk.

nové vztahy, do kterých následně zasahují, nebo je nechají být tak, jak k nim přišli.
Procitání Vernisáž výstavy proběhne ve foyer nymburského kina 8. 4. od 19 hodin.

st 11. 5. / 19 hodin / Koncert / Kamil Střihavka & The Leaders Acoustic Band
Náhradní termín za 18. 11. 2021. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti. Kamil
Střihavka - rocková legenda oslovující již dvě generace fanoušků, majitel nezaměnitelného a fenomenálního hlasu vystoupí v nymburském kině Sokol v akustickém
podání s kapelou The Leaders acoustic band!

so 19. 3. / 19 hodin / 100 Kč / Obecní dům

Veroničin pokoj

Mrazivý divadelní příběh, který však diváky nenechá vychladnout. Nikdo netuší,
jestli mezi čtveřicí herců se odehrává ďábelsky vykonstruovaný vtip, nebo skutečný
hororový thriller, kde do posledního okamžiku není jasné, kdo je kdo. Uznávaný Divadelní soubor z Kroměříže s touto inscenací už sklidil úspěchy na mnoha celostátních přehlídkách a herci zaslouženě získali ceny za přesvědčivé herecké výkony.
ne 20. 3. / 16 hodin / ZDARMA / Lávka a Náměstí Přemyslovců

Vítání jara

XI. Pecha Kucha Night
Víte, co je „Pecha Kucha“? Slovo pochází z Japonštiny a dalo by se přeložit jako
cvrkot, jinak je to citoslovce vyjadřující hovor mezi lidmi. V roce 2003 jej v Tokiu zavedli dva architekti, Astrid Kleinová a Mark Dytham. Myšlenkou bylo vytvořit prostor pro setkávání různorodých kreativních tvůrců, jejichž vystoupení mají pevnou
formu: mluvčí má k dispozici dvacet obrázků, z nichž každý zůstává na plátně 20
sekund. Dohromady má každý stejný prostor: 6 minut a 40 vteřin. V současnosti
probíhá v téměř tisícovce měst po celém světě. V Nymburce je domovskou scénou
pro „Peču“ kino, ale zakusili jsme si venkovní atmosféru na Starém děkanství a během let, kdy se Pecha Kucha v Nymburce koná, jste měli možnost setkat se např.
s architektem Adamem Gebrianem, režisérkou Dariou Kascheevou, producentem
Martinem Vandasem, s publicistou Janem Tunou a mnoha dalšími. Udělejte si čas
23. dubna, kdy v sále kina Sokol proběhne další Pecha Kucha Night, která opět
nabídne zajímavé, originální a kreativní hosty. Více info na www.nkc-nymburk.cz
nebo na www.facebook/pechakuchanymburk.

Klasický program kina Sokol naleznete na webu Nymburského kulturního centra:
www.nkc-nymburk.cz, na Facebooku kina: www.facebook.com/kinosokolnymburk. Skládací čtrnáctidenní programy jsou rovněž k dostání v budově kina, v Turistickém informačním centru Nymburk a v Městské knihovně Nymburk.

Nymburské
kulturní centrum
út 1. 3. / 14 hodin / 50 Kč / Obecní dům

Čas na čaj

Setkání nejen pro seniory ve velkém sále Obecního domu, k tanci a poslechu hraje
duo Josefa Kettnera.
út 8. 3. / 18 hodin / ZDARMA / Obecní dům

Radnice k Mezinárodnímu dni žen

Mezinárodní den žen oslavíme tradičním poděkováním radnice všem dívkám,
ženám, matkám, babičkám i tchyním zábavným programem. V programu zazní
nestárnoucí staropražské písničky, vystoupí mladé nymburské tanečnice a stejně
mladí talentovaní hudebníci s jejich kantorem Arnoldem Smrtkou, zaručeně tentokrát přijde i skvělý kouzelník a se svým přáním všem ženám dorazí také hvězda večera, kterou je oblíbený moderátor Jan Rosák. Nechybět bude ani speciální sladká
tečka, která zaručeně potěší všechny chuťové pohárky!
čt 17. 3. / 19 hodin / 150 Kč / Obecní dům

Jazzové čtvrtky: Ondřej Štveráček Very Special Quartet

Fotografická výstava „Procitání“
8. 4. až 29. 4. 2022
Ágnes Čechová. Sára Chalupová. Šimon Roubal. Jakub Červenka. Vztahování se.
Hledání. Objevovaní nového. Nacházení vztahů. Procitání. K místu. K lidem. K sobě.
Čtyři mladí fotografové s využitím (nejen) jejich oblíbeného média mapují a pro sebe
si objevují nová místa, se kterými přicházejí do kontaktu. Pomocí fotografie vytvářejí

zzovým a popovým hudebníkem: „Jazzman hraje 100 akordů pro 3 diváky a popová hvězda dá tři akordy pro 10 00 diváků.“ Ten rozdíl ocení především opravdoví
hudební fajnšmekři. A právě v tom je výlučnost jazzu.

DÁLE V KINĚ PŘIPRAVUJEME:
pá 15. 4. / 19 hodin / 150 Kč / Přednáška / Jan Rendl: 10 000 kilometrů po Jižní Americe – Náhradní termín za 19. 11. 2021. Zakoupené vstupenky zůstávají
v platnosti. Přednáška cestovatele, dobrodruha a spisovatele Jana Rendla, tentokrát v kině Sokol v Nymburce! Jaké to je přejít trasu více než dvakrát delší než slavné PCT, napříč šesti zeměmi Jižní Ameriky? 10 000 kilometrů a 315 dní na trase
z Kolumbie do Chile, o tom bude na přednášce řeč.
Důležitá informace k vstupenkám: Vzhledem k plánované výměně sedaček v sále
kina a změně jejich dispozic nejsou zakoupené vstupenky vázány na řadu a číslo
sedačky. Děkujeme za pochopení!

Výjimečný zjev české hudební scény je tenor saxofonista Ondřej Štveráček. Už více
než dvě dekády patří k nejvýraznějším postavám nastupující české jazzové generace. Je sólistou rozhlasového orchestru Gustava Broma a v řadě dalších hudebních
formacích bravurně rozvíjí svůj vlastní styl hry na saxofon. S vlastní kapelou aktuálně cestuje po všech důležitých jazzových destinacích střední Evropy. Very Special
Quartet dále tvoří excelentní bubeník David Hodek, jeden z nejlepších slovenských
bubeníků, který převážně dnes působí ve světě a hraje v mnoha respektovaných
formacích. Několik prestižních mezinárodních jazzových cen vlastní Klaudius Kováč, vynikající slovenský klavírista, třetí člen kvartetu. Teplický rodák Tomáš Baroš zase tvrdí svým kontrabasem muziku nejen v tomto hudebním uskupení. Patří
mezi nejtalentovanější české kontrabasisty. Pro všechny čtyři špičkové muzikanty
platí jeden aforismus, který v nadsázce odpovídá na otázku, jaký je rozdíl mezi ja-

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

BŘEZEN 2022

Je elegantní, moderní, mladá a velmi užitečná. Řeč vedeme o lávce, která je už třetí měsíc nepostradatelnou ozdobou města. Ani jsme ji nemohli kvůli hygienickým
omezením pořádně přivítat a popřát jí dlouhověkost. Tak si to napravíme první jarní
neděli 20. března. Totiž ten den v 16:33 hodin začíná astronomické jaro! A tak právě na lávku pozveme hosty – atraktivní moderátorku Barboru Mottlovou, vynikajícího trumpetistu Julia Baroše, špičkovou akrobatku na stuze, mladé bubeníky, nebude chybět ohňopád; zlou Moranu pošle po proudu Labe do Lysé soubor Šáteček
a představí se i flotila nymburských lodí. A aby toho nebylo málo, skvělou tečkou za
prvním jarním dnem bude odložený silvestrovský koncert báječné kapely Prague
Queen Revival, která to rozbalí na Náměstí Přemyslovců od půl šesté odpoledne.
Samozřejmě na náměstí bude připraveno i něco dobrého na zub i na svlažení hrdla.

Ostatní akce
út 1. 2. až st 13. 4. / ZDARMA / Křesťanské společenství (Komenského 1254 / 21)

Recivěci

Přineste oblečení, obuv, knížky, věci do domácnosti, které nepotřebujete a přijďte
si vybrat. Výběr věcí proběhne od pondělí 1. 2. do středy 30. 3. (7:30 do 13 hodin,
čtvrtek 17 až 19 hodin a neděle 10 až 12 hodin a umístit do označené garáže.
Ve všední dny odpoledne pouze, je-li otevřeno na kroužky. Bazar pro veřejnost
proběhne od pondělí 11. 4. do středy 13. 4. (16 až 18 hodin).
Více informací na: www.ksnymburk.estranky.cz.

Klub
důchodců
st 2. 3. / Co mnohé ženy vykonají – Zdeňka Straková
po 7. 3. / Volná zábava
st 9. 3. / Vracíme se k MDŽ
po 14. 3. / Volná zábava
st 16. 3. / Promítání starých pohlednic se soutěží (zrušená přednáška ze dne 9. 2.
2022) – PhDr. Pavel Fojtík.
po 21. 3. / Volná zábava
st 23. 3. / Moderní architektura v Nymburce – PhDr. Pavel Fojtík.
po 28. 3. / Volná zábava
st 30. 3. / Studánky nám jarem rozkvetly – Zdeňka Straková.
Klub otevřen pondělí a středa od 13 do 16 hodin. Pravidelná cvičení od 13:15 do 13:45
hodin. Začátek přednášek ve 13:45 hodin. Sledujte vývěsní skříňku na vlakové zájezdy.

Turistické informační centrum
města Nymburk

Hálkovo městské
divadlo Nymburk
čt 3. 3. / 19 hodin / 480 Kč

A/ Po konci světa

Po konci světa je hra stresující, láskyplná, dětsky hravá, vášnivá i napínavá. Krásná
Luisa se probudí vedle Marka, který jí zachránil život. Alespoň tak to Mark Louise
tvrdí, ta o tom však začne brzy pochybovat. Jenže odporovat Markovise nevyplácí.
Z oblíbené a silné ženy se stává oběť a z introvertního muže násilník, který se před
ničím nezastaví. Civilizační nánosy morálky a slušnosti v izolaci rychle mizí a dochází
doslova k bitvě o přežití. Dokážou na horské dráze vypjatých emocí, humoru a napětí
přežít jeden druhého? Kam až může vést posedlost v lásce? Produkce: Divadlo Bez
zábradlí. Hrají: Karel Heřmánek ml. a Sarah Haváčová.
po 7. 3. / 19 hodin / 420 Kč

K3/ Muži v offsidu

Předplatné Komedie3 z roku 2020! Náhradní termín za 23. 3. 2020. Hudební komedie pod taktovkou Ondřeje Havelky. Dozvíte se, co učiní vášeň fotbalová z pana
Načeradce, majitele obchodu s konfekcí a gumáky a kterak otec a syn Habáskovi skrze lásku k žižkovské Viktorce dojdou rodinného štěstí. Přitom se bude vaše
bránice třepetat jako míč ve svatyni soupeřova brankáře. Nejúspěšnější komedie
v historii MDMB vůbec! Produkce: Městské divadlo Mladá Boleslav. Hrají: Vojtěch
Havelka, Martin Zbrožek, Jakub Šafr a další.
st 23. 3. / 19 hodin / 360 Kč / Oneman show

Caveman

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.

DÁLE PŘIPRAVUJEME:
pá 1. 4. / 19 hodin / 250 Kč / Aprílový koncert Crossband + host Koneckonců
čt 7. 4. / 19 hodin / 450 Kč / Petra Janů: 50 let na scéně
po 11. 4. / 19 hodin / 460 Kč / K3/ Úvěr – Hrají: Martin Zounar a Filip Blažek.
čt 28. 4. / 19 hodin / 520 Kč / A/ Přítelkyně – Hrají: Alena Mihulová a Jitka Smutná.
čt 5. 5. / 19 hodin / 570 Kč / A/ Na Zlatém jezeře – Hrají: Simona Stašová, Ladislav
Frej, Monika Procházková a další.

Dámská Jízda 2

Předplatné 2 představení, v ceně je navíc sklenka vína! Cena 950 Kč.
Prodej od 1. 3. do 14. 8. 2022. Prodej předplatného na pokladně divadla a také online na www.divadlonymburk.cz! Pokud si zakoupíte předplatné on-line, budeme Vás
po zakoupení kontaktovat ohledně doručení speciálních kartiček. Do e-mailu Vám
bude doručena vstupenka, která potvrzuje pouze zakoupení předplatného. Pro vstup
do sálu požadujeme předložení námi zalaminované kartičky, která platí pro vstup
na obě představení a také poukázky na víno.
Program:
říjen 2022 / Frankie & Johnny – Krásný a uvěřitelný příběh o začátku jedné lásky…
I když už máte za sebou kousek života a několik zklamání, pořád je naděje! Hrají:
Aleš Háma a Tereza Kostková.
st 23. 11. 2022 / Tak já letím! – Vše se dá přežít s nadhledem, sebeironií a humorem. Hraje: Anna Polívková.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA! Více informací na www.divadlonymburk.cz.

Městská
knihovna Nymburk

Neřež

BŘEZEN MĚSÍC ČTENÁŘŮ
Hlavním komunikačním tématem v českých knihovnách je i pro letošní rok udržitelnost.

so 26. 3. / 14:30 hodin / 100 Kč / Pohádka pro děti

Březnová sobota, kdy máme pro vás otevřeno: 5. 3. od 8 do 12 hodin (otevřeno:
dospělé oddělení, čítárna a dětské oddělení).

Sobotní pohádka pro děti. Produkce: Divadlo Nymburk. Hrají: Kateřina Lajtkep, Pavel Procházka, Lukáš Toman Paclt, Miky Mejstřík a další.

VÝSTAVA
út 1. až čt 31. 3. / v otevírací době knihovny

po 28. 3. / 19 hodin / 390 Kč

Kresby a malby studentů SŠD Lysá nad Labem.

čt 24. 3. / 19 hodin / 300 Kč / Malá scéna
Koncert na malé scéně. NEŘEŽ – Vít Sázavský a Zdeněk Vřešťál.

Kocour v botách

A/ Enigmatické variace

Předplatné abonmá z roku 2021 (růžové abonmá)! Náhradní termín za 29. 11.
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? Enigma – záhadu, zastřenější než se zdálo, budou oba
muži odkrývat postupně s jízlivostí i odzbrojujícím citem. Hrají: Martin Stránský
a Jan Maléř.
út 29. 3. / 19 hodin / 420 Kč

K3/ Benátky pod sněhem

Předplatné Komedie3 roku 2022. Brilantní situační komedie o pozvání na večeři
a zmatení jazyků. Jedni mají před svatbou, druzí možná před rozchodem. Společné
setkání může ale všechno převrátit. Jedno malé nedorozumění vede až k absurdním situacím. Produkce: Pantheon production. Hrají: Veronika Arichteva, Míra Nosek, Lucie Štěpánková a Filip Cíl.

Zátiší – Střední škola designu Lysá nad Labem
PŘEDNÁŠKY
čt 3. 3. / 17:30 hodin / 70 Kč

Novinářem v Číně

Beseda s Tomášem Etzlerem. Moderuje Karolína Šindelková, studentka politologie Univerzity Karlovy. Čína. Stát, který je v každodenní pozornosti celého světa.
Vzbuzuje otázky, diskuze, v některých obavy, v jiných velká očekávání. Jaká je Čína
z pohledu novináře, který v Říši středu zažíval každodenní realitu na vlastní kůži
dlouhých 7 let? Přijďte na besedu s Tomášem Etzlerem, novinářem, reportérem
CNN, bývalým zahraničním zpravodajem pro ČT a jediným českým novinářem
s prestižní cenou Emmy. Své reportáže natáčel také ve válečných zónách v Iráku
či Afghánistánu. Je autorem nedávno uvedeného dokumentu Nebe, který získal
ocenění Trilobit. Loni mu vyšla kniha Novinářem v Číně: Co jsem to proboha udělal?
Na besedě bude možné knihu zakoupit. Předprodej vstupenek v knihovně.
út 8. 3. / 17:30 hodin / vstupné dobrovolné

Dlouhý život s archeologií – pocta PhDr. Karle Motykové, DrSc.

Slavnostní představení nové knihy se uskuteční za přítomnosti významných
hostů. Večerem provedou PhDr. Pavel Fojtík a doc. PhDr. Tomáš Klír, Ph.D.

Nová kniha Karly Motykové a Pavla Fojtíka Dlouhý život s archeologií představuje čtivou formou rozhovoru celý profesní život nestorky české archeologie
Karly Motykové, narozené v roce 1930. Čtenář se v knize dozví o všech zásadních výzkumech, které se pod jejím vedením uskutečnily v Nymburce v letech
1992–2009. Čtenáře bezpochyby zaujme také osobní život Karly Motykové, archeologické zkušenosti z Kanady, Indie a Polska. Dostatečná pozornost je také
věnována největšímu životnímu výzkumu Karly Motykové: keltskému oppidu
na Závisti (1973–1990). Změna programu vyhrazena.
čt 10. a út 15. 3. / 16 hodin / kurzovné 200 Kč

Háčkované košíčky pod vedením lektorky Martiny Martiňákové

Textilní košíčky jsou v současné době moderní dekorací v domácnosti. Háčkování
je jednoduchá technika, kterou se naučí každý. Přijďte na kurz Martiny Martiňákové do dětského oddělení a přesvědčte se o tom sami. Veškerý materiál je zajištěn
a není nutná předchozí zkušenost s háčkováním. Počet účastníků omezen. Registrace přímo v knihovně nebo na tel. 325 512 723.
TÝDEN PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ
út 22. 3. / 17:30 hodin / 100 Kč

Zahradou s Danou

Přednáška zahradní designérky, moderátorky a novinářky Dany Makrlíkové, která se
dlouhodobě zabývá návrhy a realizací zahrad. Je také autorkou knihy Zahrady od Dany,
která jí vyšla loni. Během přednášky se dozvíte, jaké jsou trendy v zahradách, co by
na zahradě určitě nemělo chybět, a jaké děláme největší zahradnické chyby. Dana
Makrlíková ví o zahradní architektuře první i poslední a podělí se o to s vámi. Na přednášce bude možné zakoupit knihu Zahrady od Dany. Předprodej vstupenek v knihovně.
čt 24. 3. / 17:30 hodin / vstupné dobrovolné

Udržitelný rozvoj jako nezbytí – a radost!

Přednáška Ivana Ryndy, pedagoga Univerzity Karlovy v oboru sociální a kulturní
ekologie. Dnešní mladí lidé jsou první generací, jež se nebude mít líp, ale hůř. V oblasti konzumu, kvality životního prostředí, vinou globálních omezení, jež přinášejí
globální problémy: třeba pandemie. Jsou však také poslední generací, která to ještě může změnit. Jak na to? Strategií udržitelného rozvoje.
Ivan Rynda byl v životě lecčím: montérem, programátorem, členem rad národních parků i předsedou mezivládního programu UNESCO Člověk a biosféra. Už
čtvrtstoletí působí v oboru sociální a kulturní ekologie Fakulty humanitních studií
na Karlově univerzitě.
pá 25. 3. / 13–16 hodin

Eko odpoledne: Šití eko sáčků ze záclon a eko kosmetických
tamponů s lektorkou Martinou Martiňákovou

Přijďte si do dětského oddělení ušít eko sáček nebo eko odličovací tampony. Martina
vám ukáže, jak starou záclonu proměnit v sáček na potraviny, se kterým můžete opakovaně chodit do obchodu nejen pro ovoce a zeleninu. K dispozici budeme mít staré
záclony, ze kterých hravě vykouzlíte eko sáček. Eko sáček vás vyjde na 20 Kč. Kromě
toho si můžete s Martinou vyrobit i eko kosmetické tampony. Heboučké a opakovaně
použitelné kosmetické tampony jsou šetrné nejen k pleti, ale i k přírodě. Sada tří tampónů vás vyjde rovněž na 20 Kč. Materiál i pomůcky budou k dispozici. Martina bude
mít s sebou šicí stroj, pokud tedy budete potřebovat poradit se šitím, ochotně vám
pomůže.
so 26. 3. / 13 hodin / ZDARMA

Ve stínu Damoklových mečů aneb Bohumil Hrabal a jeho
prózy na divadelních jevištích

Přednáška a beseda s hostem Miroslavem Ondrou, dramaturgem Městského
divadla Brno a pedagogem na Divadelní fakultě JAMU. Povídání o divadelních
adaptacích děl Bohumila Hrabala a o inscenaci Městského divadla Brno „Hrabal a
muž u okna“ s dramaturgem Miroslavem Ondrou. Jaký byl vztah Bohumila Hrabala
k divadlu? Stál velký spisovatel někdy na divadelním jevišti? Která z jeho literárních
postav se nejčastěji vyskytuje na prknech, jež znamenají svět? Že se jeden z nejslav-

nějších českých spisovatelů často objevoval ve filmových zpracováních vlastních
literárních děl, je všeobecně známo, ale víte, že Bohumil Hrabal ožil jako divadelní
postava? Beseda se uskuteční v rámci setkání Klubu čtenářů Bohumila Hrabala.
čt 31. 3. / 17:30 hodin / vstupné dobrovolné

Ochutnávka selského rozumu

Přednáška pedagoga a spisovatele Marka Hermana, která přinese svěží a pohodový
úvod do výchovných principů práce s dětmi ve škole a doma. Dozvíte se odborné,
přitom však jednoduché a srozumitelné návody a postupy, jak chápat život kolem
nás, který se změnil a jak doma i ve třídě vytvořit dobrou atmosféru zdravých vztahů.
Budeme mluvit o starých a jednoduchých principech, které budete moci použít v každodenní práci s dětmi a stejně tak v osobním životě. Knihy Marka Hermana se věnují
rodičovství a výchově jednak pohledem dětí a jednak pohledem na sebe sama. Zatím
má na kontě tři knihy a všechny se staly bestsellery. Přednáška se koná ve spolupráci
s Místním akčním plánem vzdělávání na Nymbursku.
KNIHOVNA DĚTEM
čt 10. 3. / 9:30 a 10:45 hodin / 30 Kč

Jak vnímají svět autisté?

Zážitkový seminář se spisovatelkou Markétou Vítkovou a psycholožkou Kateřinou
Čížkovou, která je zároveň spoluautorkou dětské interaktivní knihy Jak barevná je
modrá: Letem světem autismem. Tato kniha má za cíl propojit světy dětí s autismem a těch bez autismu. Děti se při semináři dozví, co je to autismus a jaké potíže
mohou autisté mít. Vyzkouší si své vlastní smysly a dozví se, jak se dá komunikovat
beze slov. Během besedy čtou autorky z knihy Jak barevná je modrá.
út 22. 3. / 8:30 a 9:30 hodin / ZDARMA

Tonda Obal na cestách

Ekologický program společnosti EKO-KOM dětem srozumitelnou formou odpovídá
na otázky, proč je dobré odpady třídit, co se s odpadem děje po vhození do kontejnerů
a jaké jsou možnosti recyklace jednotlivých druhů odpadů. Během programu si děti
ověří své znalosti správné recyklace, podívají se, jak to vypadá na třídící lince a jaké
výrobky můžeme vyrábět recyklací tříděného odpadu.
st 30. 3. / 9:30 a 10:45 hodin / 30 Kč

Nikkarin se vybarvuje

Workshop a beseda s jedním z nejvýraznějších komiksových autorů současnosti.
Nikkarin, vlastním jménem Michal Menšík, je autorem komiksu Hubert & Hugo,
který se dostal do výběru toho nejlepšího z domácí produkce pro děti a mládež
za uplynulý rok Nejlepší knihy dětem 2021. Pravidelně přispívá do časopisů Čtyřlístek a Raketa, ilustroval více než desítku knih převážně pro děti.
POBOČKA NA SÍDLIŠTI
út 29. 3. / 16 hodin / 70 Kč

Svět bylinek

Přednáška zkušené bylinkářky Magdaleny Dobromily Staňkové. Máte rádi bylinky?
Chcete se dozvědět, jak je sbírat v přírodě a pěstovat doma, na zahradě či na balkóně?
Znáte jarní jedlé plané rostliny? Víte, které orgány v těle je třeba posilovat bylinkami i stravou v březnu a dubnu? Zveme vás na přednášku bylinkářky, píšící výtvarnice, lektorky
a autorky úspěšných knih Bylinky pro děti a maminky 1 a 2. Navíc vás čeká ochutnávka
větvičkového čaje a možnost zakoupit knihy s věnováním, obrázky bylin a kalendář.
PŘIPRAVUJEME
so 2. 4. / 10–14 hodin / 400 Kč / Zdobení kraslic – Řemeslný kurz pro dospělé
pod vedením Markéty Bartákové. Kurz je vhodný pro začátečníky, pokročilí se mohou
zdokonalit. Zajištěno bude náčiní i materiál. Během čtyřhodinového kurzu se účastníci seznámí především se zdobením kraslic špendlíkovou technikou a kotejškem
– reliéfním zdobením a batikováním kraslic. Kurz povede Markéta Bartáková, která
se zdobením kraslic zabývá přes 40 let. Reprezentovala Českou republiku a vedla
workshopy v mnoha zahraničních muzeích.
čt 7. 4. / 17:30 hodin / Plané rostliny na talíři – Přednáška botaničky Jany Vlkové.

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 (8–12 hodin a 13–17 hodin): tel.: +420 327 340 285, e-mail:
pobocka@knihovna-nbk.cz.

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 13:15–13:45 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
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 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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