Kino
Sokol
so 2. 4. / 9 hodin / Sraz před kinem Sokol

Ukliďme Nymburk s Mimi a Lízou

Vezměte své ratolesti a pojďme společně udělat dobrou věc pro přírodu. Sejdeme
se v sobotu v 9.00 hodin před nymburským kinem. Na děti bude čekat odměna od
Mimi a Lízy + se mohou zúčastnit slosování o volné vstupenky na premiéru pohádky Mimi a Líza – Zahrada, která se koná 30. 4. v kině a bude součástí odpolední
akce pro děti s workshopem a dětským swapem hraček.
st 6. / 19 hodin / 110 Kč

Betlémské světlo

Nymburské kino se otevírá s novými pohodlnými sedačkami! Přijďte si vychutnat
nový komfort, navíc s novým filmem tvůrčího tandemu Jana a Zdeňka Svěrákových.
Aby toho nebylo málo, film uvede a s diváky bude besedovat režisér Jan Svěrák.
Stárnoucímu spisovateli (Zdeněk Svěrák) už psaní nejde jako dřív. Nedokončené
povídky se mu hromadí v hlavě, jejich postavy vylézají na denní světlo a dožadují
se, aby autor pokračoval v ději. Do toho vstupuje z reálného světa spisovatelova
manželka, která si myslí, že už by měl psaní nechat a konečně se věnovat jí. Komedie
s prvky magického realismu servíruje univerzální otázky lidského života s nadsázkou
a humorem. Scénář filmu Jana Svěráka vznikl na motivy oblíbených povídek Zdeňka
Svěráka. Autogramiáda Jana Svěráka proběhne ve foyer kina od 18 hodin.
ČR / komedie / 99 min. / české znění / do 12 let nevhodný

k výměně sedaček v sále kina a změně jejich dispozic nejsou zakoupené vstupenky
vázány na řadu a číslo sedačky. Karel Plíhal – mandola, zpěv, Petr Fiala – kytara.

Jan Rendl: 10 000 kilometrů po Jižní Americe

ZAHRADÁCH (animovaný, 13 min.) výtvarnice Lucie Sunkové, vytvořený unikátní
technikou malby na sklo. Zuza je malá holčička, jež zažije dobrodružství v zahrádkářské
kolonii. Jednoho dne na cestě nalezne klíč od tajemné zahrady. Více info na www.nkcnymburk.cz a www.facebook.com/kinosokolnymburk. ČR / animovaný / 68 min. /
české znění / přístupný

st 20. 4. / 19 hodin / 100 Kč

DÁLE V KINĚ PŘIPRAVUJEME:
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!

pá 15. 4. / 19 hodin / 150 Kč / Přednáška

Náhradní termín za 19. 11. 2021. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti. Přednáška cestovatele, dobrodruha a spisovatele Jana Rendla! Jaké to je přejít trasu napříč
šesti zeměmi Jižní Ameriky? 10 000 kilometrů a 315 dní na cestě z Kolumbie do Chile,
o tom bude na přednášce řeč. Vzhledem k výměně sedaček v sále kina a změně jejich
dispozic nejsou zakoupené vstupenky vázány na řadu a číslo sedačky.

Šťastny ať jsou všechny bytosti

Manželé Míla a Eduard Tomášovi svými knihami, přednáškami a osobními setkáními
významně přispěli k rozvoji nenáboženské spirituality v ČR i tehdejším Československu. Film zachycuje působení manželů Tomášových od druhé poloviny devadesátých let až do konce a přiblíží jedinečnou atmosféru pravidelných setkání ve zcela
zaplněném sále pražské Lucerny, kam se sjížděli lidé z celé republiky, aby v tichém
a soustředěném pohroužení vnímali slova přinášející vnitřní klid a osvobození. ČR /
dokument / 138 min. / české znění / přístupný
čt 21. 4. / 10 hodin / 70 Kč / Senior kino

V létě ti řeknu jak se mám

Komedie na motivy bestselleru Evity Twardzik, mapuje životy party čtyřicátníků, kteří
se kamarádi od dětství a dodnes se potkávají, už spolu se svými rodinami. Po letech se
ale začínají objevovat tajemství, které jejich životy navždy změní.
ČR / komedie / 111 min. / české znění / do 12 let nevhodný
pá 22. 4. / 19 hodin / 150 Kč předprodej a 180 Kč na místě / Koncert

Roxor akusticky

Koncert nymburské heavyrockové legendy Roxor, která se v kině představí s netradičně pojatým repertoárem. Lístky zakoupené na původní termín zůstávají v platnosti! Vzhledem výměně sedaček v sále a změně jejich dispozic nejsou zakoupené
vstupenky vázány na řadu a číslo sedačky.
so 23. 4. / 19:20 hodin / 150 Kč v předprodeji a 200 Kč na místě / Prezentace

XI. Pecha Kucha Night

Setkání a prezentace tvořivých a zajímavých lidí nejen z regionu Nymburska. Přijďte okusit specifickou atmosféru, poznat nové lidi a inspiraci.
čt 28. 4. / 10 hodin / 70 Kč / Senior kino
pá 8. 4. / 19 hodin / Foyer kina Sokol

Vernisáž fotografické výstavy "Procitání"

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
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
a potrvá až do pátku 29. 4.
čt 14. 4. / 10 hodin / 70 Kč / Senior kino

Mimořádná událost

Jak byste se chovali, kdybyste jeli ve vlaku, který nikdo neřídí? Odpověď na tuto
otázku hledá Jiří Havelka, režisér a scenárista diváckého hitu Vlastníci ve svém
nové komedii. ČR / komedie / 102 min. / české znění / do 12 let nevhodný
čt 14. 4. / 19 hodin / 250 Kč předprodej a 320 Kč na místě / Koncert

Karel Plíhal – recitál

Koncert přední osobnosti českého folku. Důležitá informace k vstupenkám: Vzhledem

Haute Couture

Esther je na konci své kariéry módního domu DIOR. Když se jednoho dne vrací z práce,
v metru jí asi dívka Jade ukradne kabelku. Místo aby Esther zavolala policii, rozhodne
se s Jade pracovat. Všimne si totiž jejího neobyčejného talentu a vidí v ní svou možnou
nástupkyni u Diora. Stát se jednou z nejlepších švadlen světa není totiž jednoduché a
módní svět je sice krásný, ale i velmi krutý. Podaří se Jade v tomto drsném světě uspět?
Francie / drama / 101 min. / české znění / přístupný
so 30. 4. / 16 hodin / 110 Kč / Dětská akce

Odpoledne s Mimi & Lízou

Odpolední akce pro děti v kině spojená se swapem hraček, dětskou dílnou a projekcí
nového filmu nymburské společnosti Maurfilm MIMI &LÍZA - ZAHRADA.
Dejme věcem jestě šanci, ať neleží netknuté, ale slouží dál. Děti mohou přinést
hračky, které nevyužívají a najdou si jiné, které jim přinesou radost. Potěšíte děti i vaši
penženku a ještě pomůžete přírodě. Swap a dětská dílna je od 14 hodin zdarma, filmová
projekce od 16 hodin. Film pro nejmenší diváky MIMI & LÍZA – ZAHRADA o nejlepších
kamarádkách, které se vzájemně se učí velkorysosti, toleranci a otevřenosti k celému
světu a jeho pestrosti. V novém příběhu nazvaném Zahrada přijíždí na dvůr jejich domu
žlutý kontejner, který sousedé začnou brzy zaplňovat starými a rozbitými věcmi. Líza
je zvědavá, co vyhodí Mimi, a je překvapená, když nic nevyhazuje. Předfilm ZUZA V

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.

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.
so 9. 4. / 8:30 hodin / Moštárna (Tyršova ulice 2/17)

Tržíček

Přijďte si užít předvelikonoční atmosféru a podívat se na trhy, kde vám prodejci
nabídnou občerstvení, dárkové a upomínkové předměty a další. Od 14 hodin vystoupí kapela Suchá větev. Pořádá Základní organizace českého zahrádkářského
svazu Nymburk spolu s Územním sdružením Nymburk.
so 9. 4. / 9–16 hodin / Modelové kolejiště (Drahelická 181)

Velikonoční jízda v Modelovém kolejišti

Přijďte s dětmi strávit příjemný jarní den v MK v Nymburce – Drahelicích. Můžete si prohlédnout Modelové kolejiště a děti nechat vyzkoušet různá řemesla. Děti si
mohou vyrobit placku nebo zrcátko, vytočit svícen nebo vybarvit hliněný zápich, pro
malé i velké čtenáře zde bude Honzou Řehounek se svými knížkami. Firma Štrúdelník zajistí mlsání pro děti i dospělé. Další informace naleznete na www.mknbk.cz.
čt 21. 4. / 16:30 hodin / Poradna Včera v Obecním domě

Finanční pomoc státu v seniorském věku a dlouhodobé péči

Beseda s hostem: Lenkou Soběslavovou, DiS., vedoucí oddělení příspěvku na péči
a dávek pro osoby se zdravotním postižením.

se těšit na lodě různých velikostí, půjčování rychlých člunů, RC Truck show, řemeslné
trhy, kreativní dílny, 20 boxerských utkání a mnohé další. Kompletní program a další
informace naleznete na www.pruhpolabi.cz nebo na FB: facebook.com/PRUH-Polabi.

Nymburské
kulturní centrum
po 4. 4. / 17 hodin / ZDARMA / Sraz před nymburskou radnicí

Za fotografiemi do ulic Nymburka

2. ročník plenérové výstavy fotografů nymburského regionu tentokrát na téma
„Stromy rostou z kořenů a města z tradice“. Místo vernisáže proběhne společná
procházka s patnácti zastaveními.

DUBEN 2022

Čas na čaj

Setkání nejen pro seniory ve velkém sále Obecního domu, k tanci a poslechu hraje
Vrzavá Suzy.
po 18. 4. / 15 hodin / ZDARMA / Park Pod Hradbami

Velikonoční muzicírování

Všichni se už moc potřebujeme odreagovat, uvolnit se a k tomu odnepaměti slouží příjemná hudba a nějaký ten dobrý mok. V rámci prodlouženého velikonočního víkendu
Nymburské kulturní centrum pro Vás pod hradbami připravilo vinný košt z různých
vinařských oblastí a k tomu se speciální várkou zeleného piva se přidal i Pivovar Nymburk. Nápojové stánky budou otevřeny už od 13 hodin a v 15 hodin začne pohodová
produkce cimbálové muziky Réva z Napajedel. Na typické lidové nástroje zahraje nejen oblíbené tradiční lidové písničky, ale originálním způsobem také umí jazz, klasickou
hudbu, filmové melodie a dokonce i rock. Díky interpretační kvalitě se kapela prosadila
nejen v řadě rozhlasových a televizních programů, ale pravidelně koncertuje i v zahraničí (Belgie, Holandsko, Německo, Francie, Dánsko).
út 19. 4. / 17 a 18:30 hodin / pro předplatitele / Obecní dům

Cvičíme s fyzioterapeutem

Zahájení pravidelného cvičení s fyzioterapeutem Mgr. Jiřím Lukavcem.
PŘIPRAVUJEME:
ne 1. 5. / 17 hodin / vstupné dobrovolné / Kostel sv. Jiljí / Pocta Bohuslavu Matěji
Černohorskému – Společný koncert nymburského pěveckého Hlaholu a semilského
sboru Jizeran.

Klub
důchodců

Osmý ročník běžeckých závodů. Trať na 21,1 km, 10 km a dětské závody. Registrace
pouze online a více informací na www.nymburskypulmaraton.cz. Máte-li zaplacenou
registraci ještě z let předchozích, je stále platná a stačí si jen vyzvednout své startovní
číslo. Důležité upozornění: od 8:30 do 14 hodin bude omezen provoz na cyklostezce v
obou směrech Nymburk – Poděbrady z důvodu konání závodu. Děkujeme za pochopení.
PŘIPRAVUJEME:
pá 6. až ne 8. 5. / 10–17 hodin / Břeh Labe u Šafaříkova mlýna / Lodě na Labi – Můžete

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.

Nymburský půlmaraton a desítka

www.mesto-nymburk.cz sekce Kultura a sport

út 5. 4. / 15 hodin / 50 Kč / Obecní dům

po 4. 4. / Volná zábava
st 6. 4. / Ženy co něco znamenají – Zdeňka Straková
po 11. 4. / Volná zábava
st 13. 4. / Velikonoční malování v klubu
po 18. 4. / Velikonoce – klub zavřen
st 20. 4. / Bavíme se v klubu
po 25. 4. / Volná zábava
st 27. 4. / Čarodějnice v klubu – Přidáte se k nám

ne 24. 4. / 9 hodin / Park Pod Hradbami

Kulturní
měsíčník

Turistické informační centrum
města Nymburk

Hálkovo městské
divadlo Nymburk
pá 1. 4. / 19 hodin / 250 Kč / Koncert / Malá scéna

Aprílový koncert Crossband + host Koneckonců
Koncert na malé scéně.

ne 3. 4. / 100 Kč / Koncert / Malá scéna

(mezi mostem a lávkou) a (Nové) městské říční lázně. Projekty budou prezentovány
zástupcům nymburské radnice a zájemcům z řad veřejnosti.

so 30. 4. / 14:30 hodin / 100 Kč / Pohádka pro děti

so 2. 4. / 10-14 hodin / kurzovné 400 Kč

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

Lektorka: Markéta Bartáková. 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. Počet míst omezen. Přihlášky a další informace v knihovně.

KNIHOVNA DĚTEM
pá 1. 4. / 18 hodin

Děti mohou jednou za rok strávit v knihovně noc plnou tajemství, her a zábavy. Kdo
se bojí, nesmí v noci do knihovny. A na ty, kteří se nebojí, čeká noc plná pohádkového dobrodružství, her i úkolů. Více informací a přihlášky v knihovně.

HÁLKOVO MĚSTSKÉ DIVADLO

čt 7. 4. / 17:30 hodin / 70 Kč

út 5. 4. / 10 hodin / ZDARMA

MĚSTSKÁ KNIHOVNA NYMBURK

Přednáška botaničky Jany Vlkové. Plané rostliny nepatří jen do velikonoční nádivky. Jsou vítaným doplňkem jídelníčku zejména na jaře, kdy dokážou posílit imunitu,
dodat vitamíny, minerály a další tělu prospěšné látky. Neobvyklé lupení, lahodné
výhonky plevelů, ale i méně známé plané česneky. To jsou přírodní dobroty, které
představí Jana Vlková. Nám již dobře známá gastronomická novinářka a autorka
blogu Kytky k jídlu přijede do Nymburka ukázat, čím vším zadarmo a udržitelně
naplnit talíř. Pokud nám bude dubnové počasí přát, přesuneme se i do přírody.

O vývoji řeči dětí s klinickou logopedkou Mgr. Michaelou Beznoskovou. Jedním ze
stěžejních faktorů, které mohou ovlivnit vývoj řeči, jsou rodiče a jejich přístup k dítěti.
Každé dítě ve svém vývoji prochází několika stádii, přičemž v každé etapě je vhodné
přizpůsobit komunikaci jeho potřebám.

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.

čt 7. 4. / 8 a 9 hodin / 30 Kč

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ NYMBURK A SADSKÁ

O fintivém upírovi
Dámská Jízda 2

Premiéra pohádky, ve které vystupují děti z divadelní školičky.

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:
po 10. 10. 2022 / 19 hodin / 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 / 19 hodin / Tak já letím! – Vše se dá přežít s nadhledem, sebeironií
a humorem. Hraje: Anna Polívková.

po 11. 4. / 19 hodin / 460 Kč

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA! Více informací na www.divadlonymburk.cz.

Do finančních záležitostí nikdy nezatahujte ženu, v nejlepším případě skončíte bez
střechy nad hlavou. Ředitel banky Gregorio má skvělý život, lukrativní místo a krásnou ženu. A právě ve chvíli, kdy se cítí možná až příliš pevně v sedle, objeví se nesolventní žadatel o úvěr Antonio. Gregorio mu žádost o úvěr razantně zamítne. Antonio
je ale neodbytný a vyhrožuje mu, že když nedostane úvěr, svede mu ženu. Má totiž
obrovské svůdcovské schopnosti a nikdy mu žádná neodolala. Gregorio mu úvěr
nedá, ale raději zavolá své manželce, aby si dala na Antonia pozor. Jeho žena se rozčílí, že ji takhle ohrožuje kvůli nějakému směšnému úvěru a nekompromisně ho vyhodí
z domu. Gregorio chce svou ženu zpět, ale neví, jak to udělat. Aby svou ženu opět
okouzlil, musel by mít nějaké svůdcovské schopnosti, ty ale nikdy neměl. A tak musí
chtě nechtě požádat o pomoc zkušeného svůdníka Antonia. Pomůže Antonio svést
zoufalému Gregoriovi jeho ženu? Dostane požadovaný úvěr? A kdo nad kým nakonec
zvítězí? Produkce: JT Promotion. Hrají: Filip Blažek a Martin Zounar.

DÁLE PŘIPRAVUJEME:
čt 5. 5. / 19 hodin / 570 Kč / A/ Na Zlatém jezeře – Romantická komedie se Simonou Stašovou a Ladislavem Frejem upřímně dojímá i baví.
čt 12. 5. / 19 hodin / 420 Kč / Chvála bláznovství – Chvála bláznovství je příběhem dvou přátel Ellinga a Kjella Bjarna, jež spolu sdíleli pokoj v ústavu pro duševně
nemocné, a kteří stojí před velkou výzvou začít společný život mimo stěny léčebny.
Hají: Martin Hofmann, Filip Blažek a další.
pá 13. 5. / 19 hodin / 150 Kč / Bohouš Josef s kapelou Burma, kapela LaSpilka
Zveme Vás na komorní koncert "....od punku k muzikálu...." Vystoupí jedinečný zpěvák
Bohouš Josef s kapelou Burma a kapela LaSpilka v čele s polabským rodákem Ladislavem Spilkou. Oba Tito zpěváci mají za sebou nemalou kariéru v různých hudebních
stylech a společnou cestu našli v divadle v muzikálu. Vrcholem večera bude křest společného singlu s názvem "Vím".

Polabské oblastní kolo Porty

Začátek akce bude upřesněn dle počtu přihlášených soutěžících! Malá scéna. Více
informací o akci na webových stránkách divadla a www.porta-festival.cz.
čt 7. 4. / 19 hodin / 450 Kč / Koncert

Petra Janů: 50 let na scéně

V roce 2022 oslaví zpěvačka s největším hlasovým rozsahem, spoustou hitů, několikanásobná zlatá slavice Petra Janů 50 let na hudební scéně.
so 9. 4. / 14:30 hodin / 100 Kč / Pohádka pro děti

O zámku pod zámkem
K3/ Úvěr

út 19. 4. / 19 hodin / 300 Kč / Travesti show

Screamers

Travesti show s názvem Obludárium.
po 25. 4. / 19 hodin / 150 Kč

Pelíšky - Premiéra

Náhradní termín za 27. 3. 2020, 26. 10. 2020, 24. 2. 2021 a 23. 11. 2021. Produkce: DS Hálek. Hrají: Jiří Vetešník, Iva Špinková, Saša Koukol, Iva Lucie Špinková, Jakub
Zeman a další.
út 26. 4. / 19 hodin / 150 Kč

Pelíšky - Repríza

Náhradní termín za 4. 5. 2020, 27. 10. 2020, 25. 2. 2021 a 24. 11. 2021. Produkce:
DS Hálek. Hrají: Jiří Vetešník, Iva Špinková, Saša Koukol, Iva Lucie Špinková, Jakub
Zeman a další.
čt 28. 4. / 19 hodin / 520 Kč

A/ Přítelkyně

„Rozvedená padesátnice hledá spolubydlící ve stejném věku – čistotnou, spolehlivou
nekuřačku. Zn: Klidný podzim života." Robyn je sice také padesátnice, jinak ale nesplňuje ani jeden ze zmíněných požadavků. Přesto se nakonec ukáže, že tahle ulítlá
spolubydlící je pro Sharon tou nejlepší volbou. Dojemná komedie současné americké

Městská
knihovna Nymburk

Zdobení kraslic – řemeslný kurz pro dospělé

Plané rostliny na talíři

po 11. 4. / 12-16 hodin / Prostor před knihovnou

Nymburk čte Bibli

Bible byla v minulosti úzce spojena s nadějí, vzděláním a morálními hodnotami našeho národa. O Velikonocích si opět budeme připomínat tyto hodnoty, na kterých
stojí naše civilizace. Ve 12 hodin proběhne slavnostní zahájení před Městskou knihovnou v Nymburce. Do veřejného čtení se může zapojit každý příchozí. Přijďte i vy.
út 12. 4. / 17:30 hodin / 70 Kč

Operace Anthropoid a její důsledky v kontextu českých dějin

Vojenský historik a ředitel Památníku Lidice přijede s přednáškou o vojenské operaci, která ovlivnila chod českých dějin. Akce protinacistického odboje na jejímž
konci byl zlikvidován Reinhard Heydrich. Mohlo to všechno dopadnout i jinak?
Jakou roli hrály náhody? A co všechno byly důsledky operace? Eduard Stehlík je
autorem nebo spoluautorem dvou desítek monografií. Vloni mu vyšla kniha Češi
proti Hitlerovi. Rozhovor vedl novinář a dokumentarista Martin Brabec.
čt 21. 4. / 17:30 hodin / 70 Kč

Minimalismus v každodenním životě

Přednáška Alvina Korčáka. Zajímá vás, jak vypadá minimalismus v každodenním životě? Kladete si otázku, co ho dělá tak populárním? Znamená „méně je více“ také menší
dopad na životní prostředí a planetu? Během přednášky se dozvíte užitečné tipy, jak
snížit počet věcí, které máte ve svých domovech, ale i jak předcházet dalšímu hromadění. Pozvání do nymburské knihovny přijal autor blogu Minimalisticky.cz Alvin Korčák.

Dubnová sobota, kdy máme pro vás otevřeno 2. 4. od 8 do 12 hodin (otevřeno: dospělé oddělení, čítárna a dětské oddělení).

út 26. 4. / 17:30 hodin / ZDARMA

VÝSTAVA
po 4. až čt 28. 4. / v otevírací době knihovny

Beseda s fejsbukovou matkou Lucií Nachtigallovou. S Lucií (spisovatelkou, autorkou Deníku fejsbukové matky) se v Nymburce můžete setkávat při akci Pohádkový
les. Během besedy se dozvíte, jak motivovat děti, aby chtěly jít ven i jak je na výletě
zabavit. Už jste vyzkoušeli nějaký její výlet s tajenkou? Dva výlety pro vás totiž Lucie
připravila ve spolupráci s Místním akčním plánem pro vzdělávání na Nymbursku, a to
Po stopách Bohumila Hrabala legendárním Kerskem nebo Za mlýny, rohatými Gaskoňci a rožďalovickými rybníky. Oba si zdarma můžete stáhnout na www.veldo.cz.
Beseda se koná ve spolupráci s MAP vzdělávání na Nymbursku.

Kreslíme a malujeme s radostí

Výběr z tvorby žáků ZUŠ B. M. Černohorského Nymburk.
BESEDY A PŘEDNÁŠKY
pá 1. 4. / 9 hodin / ZDARMA

Městské zásahy 2022

Ateliér Plicka – Škrna, Fakulta architektury ČVUT v Praze.
Veřejná prezentace rozpracovaných semestrálních projektů studentů architektury. Ve spolupráci s městským architektem bylo vybráno pět lokalit v centru Nymburka, které jsou zajímavé z hlediska doplnění stávající městské struktury o další
atraktivní využití: Kostelní náměstí, Kostelní ulice, Palackého třída, Pod Eliškou

Jak vytáhnout děti ven aneb Výlety s tajenkou

ne 20. 3. až so 30. 4.

Čtenářská výzva – Dny Frankofonie

Čtěte frankofonní literaturu a získejte malé i velké odměny. Frankofonní svět slaví Den
Frankofonie 20. března a Městská knihovna Nymburk se rozhodla připojit k oslavám

čtenářskou výzvou. Ta je určena všem nadšeným čtenářům a čtenářkám. Čtenářskou
kartu s přečtenými díly můžete odevzdávat v knihovně do 30. dubna 2022. V pondělí
9. května 2022 proběhne Rendez-vous čtenářské výzvy Dnů Frankofonie 2022, kde
budou všem účastníkům předány odměny. Lire. Rire. S’engager. Mgr. Renáta Trtíková.

Kontakty

dramatičky, v níž se usedlá domácnost kdesi v zapadákově otřese v základech. Produkce: Divadlo Ungelt. Hrají: Jitka Smutná a Alena Mihulová.

Noc s Andersenem

Ptáčata / Knihohrátky

Beseda se spisovatelkou Michaelou Fišarovou a hercem Miroslavem Reilem

Spisovatelka Michaela je zároveň učitelkou na základní škole, proto ve svých knihách pro děti zmiňuje aktuální témata. Úměrně věku je to například problematika
zneužívání sociálních médií, šikana nebo domácí násilí. Miroslav Reil na besedách
doprovází povídání spisovatelky svým školeným hlasem při předčítání a zároveň
dramatizací ukázek. Děti aktivně zapojí do děje.
po 11. až čt 14. 4.

Velikonoční tvoření

Každý den od 11. do 14. dubna si, během otevírací doby dětského oddělení, můžete přijít do knihovny vyrobit velikonoční dekoraci.
út 19. 4. / 9 a 10:30 hodin / 30 Kč

Odsunuté děti

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM

Náměstí Přemyslovců 165, Nymburk / tel.: +420 325 501 104
e-mail: infocentrum@meu-nbk.cz
web: www.mesto-nymburk.cz/infocentrum.
Tyršova 5, Nymburk / tel.: +420 325 512 253
e-mail: info@divadlonymburk.cz / web: www.divadlonymburk.cz.

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.: +420 725 831 594
e-mail: holasova@nkc-nymburk.cz / web: www.nkc-nymburk.cz.

Beseda s Markem Tomanem a Janem Blažkem, autory knih Odsunuté děti. Jaký to byl
pocit, být po skončení druhé světové války v Československu klukem či holkou německé národnosti? Měli kam chodit do školy, co jíst, s čím si hrát? Báli se něčeho? Co si s
sebou zabalili a s čím se naopak museli rozloučit? Pětice německých pamětníků vypráví o svém odsunu z Československa. Jejich příběhy ožívají v komiksové formě.

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM NYMBURK

POBOČKA NA SÍDLIŠTI
út 5. 4. / 16 hodin / 70 Kč

NYMBURSKÉ KULTURNÍ CENTRUM

Poutník Českým středohořím

Přijďte na přednášku Jiřího Svobody, autora nové knihy Poutník Českým středohořím
aneb Jak jsem potkal lidi, kameny, kytky a jiné zázraky. Navázal tak na své předchozí dvě
knihy – Tajemství a Zázračné České středohoří. Nahlédněte do krajiny plné barev i pozoruhodných rostlin a živočichů, ponořte se do záhad nejstarší historie lidského osídlení,
prozkoumejte dávné sopky, nebo se nechte okouzlit barokními památkami, skrytou geometrií skal a krásou nerostů. Přesvědčte se, že v této krajině je stále co objevovat.
POBOČKA NA SÍDLIŠTI DĚTEM
út 12. až čt 14. 4.

Z důvodu rozsáhlé rekonstrukce UZAVŘENO!
Tyršova 174, Nymburk / tel.: +420 325 512 473
e-mail: nymburk@polabskemuzeum.cz
web: www.polabskemuzeum.cz/nymburk.

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.

Velikonoční tvoření

V úterý a ve čtvrtek 12. a 14. dubna během otevírací doby pobočky si můžete přijít vyrobit velikonoční dekoraci.
PŘIPRAVUJEME
po 2. až út 31. 5. / Letní čítárna / Kytkobraní aneb dejte rostlinám šanci
út 3. 5. / 17:30 hodin / Pěstujeme pokojové rostliny - Přednáška.
so 21. 5. / 23. Hrabalovo Kersko – Tradiční akce v Lesním ateliéru Kuba v Kersku.
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