Kino
Sokol
út 10. 5. / 19 hodin / 120 Kč

Jizerské hory

Málokteré pohoří v České republice poznamenala činnost člověka tak, jako Jizerské
hory. Přestože dnes patří k často vyhledávaným cílům turistů, skrývají i mnohá
tajemství, za kterými se tvůrci vydali. Po projekci beseda s režisérem Viktorem Kunou.
ČR / dokument / 91 min. / české znění / přístupný
st 11. 5. / 19 hodin / 350 Kč v předprodeji, 450 Kč na místě / Koncert

Kamil Střihavka & The Leaders Acoustic Band

Koncert legendy české rockové scény. Písně Kamila Střihavky v netradičním
akustickém provedení. Vstupenky na předchozí termín zůstávají v platnosti není
třeba je vyměňovat.
čt 12. 5. / 10 hodin / 70 Kč / Senior kino

Betlémské světlo

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. ČR / komedie / 99 min. / české znění / do 12 let nevhodný
pá 13. 5. / 19 hodin / 200 Kč v předprodeji, 230 Kč na místě / Cestovatelská přednáška

Dominika na cestě Japonskem

Všichni se usmívají, pomáhají si a uctivě se klanějí, na každém rohu je výběr
zdravého levného jídla, domy se nezamykají, všude je čisto, všechno je do detailu
promyšlené a funguje. Zní to jako dokonalý svět, že? Ale tak dokonalé to není! Aneb
9 531 kilometrů, 7 měsíců, 8 ostrovů, jedna motorka a jedna mladá slečna!
út 17. 5. / 19 hodin / vstupné dobrovolné / Stand-up

Hate Free Stage: Stand-up Night

Pod moderátorskou taktovkou famózní Adély Elbel vystoupí známí komici Jiří Jakima,
Tigran Hovalkymian, Vojtěch Záveský alias Vojtaano.
čt 19. 5. / 10 hodin / 70 Kč / Senior kino

Poslední závod

Legendární příběh Hanče a Vrbaty každý zná, málokdo ale ví, jak se opravdu odehrál. Výpravné filmové drama Poslední závod režiséra Tomáše Hodana přiblíží tehdejší události z mrazivých hřebenů Krkonoš tak, jak se opravdu staly. V hlavních
rolích se představí Kryštof Hádek, Marek Adamczyk, Judit Bardos, Oldřich Kaiser,
Vladimír Pokorný, Vladimír Javorský, Jan Hájek nebo Jaroslav Plesl. ČR / drama /
95 min. / české znění / do 12 let nevhodný
čt 26. 5. / 10 hodin / 70 Kč / Senior kino

Po čem muži touží 2

Volné pokračování úspěšné komedie, která se stala divácky nejúspěšnějším českým
snímkem roku 2018. Tento film je opět humorným pohledem na střet mužského a ženského světa a hledání jejich vzájemného porozumění, které může jednoho i druhého
dovádět k šílenství. ČR / komedie / 95 min. / české znění / do 12 let nevhodný
Klasický program kina Sokol naleznete na webu Nymburského kulturního centra:
www.kinonymburk.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

ne 8. 5. / 16:45 hodin / Kino Sokol / „Takový byl“ – závěrečná beseda po skočení projekce
za účasti dcery Kateřiny Macháčkové, vnučky Heleny Zmatlíkové, vnuka Petra Svojtky,
režiséra Viktora Polesného, režiséra Jiřího Svobody, kostýmní výtvarnice Šárky Hejnové
a režisérky Jaroslavy Šiktancové. Po skončení besedy následuje autogramiáda.

mavých jazykových her a chybět nebudou ani sladké odměny. Angličtina vás bude
bavit. Více informací naleznete na www.englishextra1.webnode.cz.

ne 1. 5. / 17 hodin / vstupné dobrovolné / Chrám sv. Jiljí

út 3. 5. / 14 hodin / 50 Kč / Obecní dům

Autogramiáda nových knih: Barevným Pozdvičinskem a Nymburský písař Dominik.

Koncert k poctě Bohuslava Matěje Černohorského
Účinkují pěvecké sbory Hlahol Nymburk a Jizeran Semily.
po 2. až ne 8. 5. / ZDARMA

Týden s Miroslavem Macháčkem

Město Nymburk je v široké veřejnosti především vnímáno jako město Bohumila Hrabala, byť se tento velký spisovatel v Nymburce nenarodil. V historii města
se každopádně objevuje řada významných osobností, které se tady buď narodily,
nebo část života, podobně jako Bohumil Hrabal, v Nymburce strávily. Na přední
místo mezi významnými, slavnými rodáky patří skvělý divadelní a filmový herec a
uznávaný režisér Miroslav Macháček (+ 17. února 1991). A právě prostřednictvím
jeho stého výročí narození, které připadá na 8. května 2022, bychom chtěli připomenout tuto další velkou a významnou osobnost Nymburka i celé československé
kultury. Při příležitosti 90. výročí narození byla v místě jeho rodného domu odhalena pamětní deska. Při příležitosti 100. výročí bychom rádi Miroslava Macháčka
představili ve vzpomínkách pamětníků jako originálního, ba až geniálního divadelníka, ale také jako angažovaného občana, který zanechal zásadní a nepominutelný
odkaz v českém divadle i filmu a nesmazatelnou stopu v rodném Nymburce.
Program oslav:
po 2. 5. / 17:30 hodin / Foyer kina Sokol / Z rodinného a pracovního alba Miroslava Macháčka – Slavnostní zahájení spojené se „Dnem města Nymburk“.
Vernisáž výstavy fotografií „Z rodinného a pracovního alba Miroslava Macháčka“.
po 2. 5. / 18 hodin / Kino Sokol / Beseda s herci Taťjanou Medveckou, Petrem Kostkou
a generálním ředitelem Národního divadla Janem Burianem. Po besedě následuje televizní záznam divadelní inscenace „Naši furianti“ Národního divadla z roku 1979, v režii
Miroslava Macháčka, která se dočkala 161 repríz.
út 3. 5. / 18 hodin / Kino Sokol / Beseda s herečkou a kostýmní výtvarnicí Janou Břežkovou, dlouholetou životní partnerkou Miroslava Macháčka a s režisérem Petrem
Svojtkou, vnukem Miroslava Macháčka. Po besedě následuje projekce filmu „…A pátý
jezdec je Strach“ – dramatický příběh režiséra Zdeňka Brynycha z roku 1964 v hlavní
roli s Miroslavem Macháčkem vypráví osud židovského lékaře docenta Brauna, který v
bídě a ponížení druhé světové války našel sílu vzdorovat nejnebezpečnějšímu nepříteli,
kterým je strach.
st 4. 5. / 18 hodin / Kino Sokol / Beseda s herečkami Vilmou Cibulkovou a Kateřinou Macháčkovou, dcerou Miroslava Macháčka. Po besedě následuje projekce filmu
„Dva lidi v ZOO“ – rodinná komedie režisérky Marie Poledňákové z roku 1989 v hlavní
roli s Miroslavem Macháčkem o trablech a radostech v zoologické zahradě a lidí, kteří
se točí kolem zvířat.
čt 5. 5. / 18 hodin / Kino Sokol / Beseda s herci Evelynou Steimarovou a Václavem
Vydrou. Po besedě následuje projekce „Dobří holubi se vracejí“ – komedie režiséra
Dušana Kleina z protialkoholní léčebny z roku 1988 plná vtipných dialogů a vynikajících hereckých výkonů.
pá 6. 5. / 17 hodin / Městská knihovna Nymburk / Přednáška „Výjimečný zjev Miroslav Macháček“ – přednáší Doc. Mgr. Martin Pšenička Ph.D., vedoucí Katedry divadelní vědy FF Univerzity Karlovy.
so 7. 5. / 19 hodin / Hálkovo městské divadlo / Téma Macháček – komponovaný
program scénického čtení a hudby. Účinkují Kateřina Macháčková, Jana Paulová,
Marek Vašut, klavírní improvizace Milan Svoboda. Režie Petr Svojtka.
ne 8. 5. / 11:30 hodin / Městský hřbitov Nymburk / Pietní akt u hrobu Miroslava
Macháčka.
ne 8. 5. / 14:30 hodin / Eliščina třída 2329 / Křest knihy „Zápisky z blázince II“ –
Kateřina Macháčková připravila k vydání pokračování zápisků z pozůstalosti svého
otce o životě, lidech, divadle a filmu. Ukázky čte herec Jan Vlasák.
ne 8. 5. / 15:30 hodin / Kino Sokol / „Česká divadelní režie: Miroslav Macháček“
Portrét velkého českého režiséra a herce, spolutvůrce celé jedné epochy Národního
divadla v Praze pohledem režiséra Viktora Polesného z roku 2002.

Čas na čaj

Setkání nejen pro seniory ve velkém sále Obecního domu, k tanci a poslechu hraje
skupina Zdeňka Jeřábka.
út 10., 17., 24., 31. 5. / 17 a 18:30 hodin / pouze pro předplatitele / Obecní dům

Cvičíme s fyzioterapeutem

Pravidelné cvičení s fyzioterapeutem Mgr. Jiřím Lukavcem.
so 14. 5. / 19 hodin / vstupné dobrovolné / Chrám sv. Jiljí

Koncert k poctě Bohuslava Matěje Černohorského

Účinkují pěvecký sbor Choeur Montansier z Versailles a hostitelský domácí sbor
Vox nymburgensis.
ne 15. 5. / 14–18 hodin / ZDARMA / Park Pod Hradbami

Den Elišky Přemyslovny

První ročník nymburských historických slavností.
ne 22. 5. / 13–21 hodin / ZDARMA / Park u Vodárenské věže

Ve stínu vodárenské věže

Již 13. ročník tradičního folkového festivalu s hlavní hvězdou Slávkem Janouškem.
PŘIPRAVUJEME:
pá 27. 5. až st 1. 6. / Radnice dětem – Tradiční programy pro děti k Mezinárodnímu
dni dětí.
pá 3. 6. / Obecní dům / Kokosy v Kokosu aneb v Nymburce je Havaj – První skoro
letní nymburský ples v Obecním domě.
so 4. 6. / Park u Vodárenské věže / Polabská vonička – Tradiční folklorní festival v Parku
u Vodárenské věže.

Ostatní akce
čt 5. až ne 8. 5. / 10–17 hodin / Břeh Labe u Šafaříkova mlýna

Lodě na Labi

Tradiční akce na Labi. Můžete 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 facebooku: facebook.com/PRUH-Polabi.
so 7. 5. / 9:30 hodin – zahájení / Areál Pivovaru Nymburk

Postřižinský cyklootvírák

Desátý ročník cyklo-společenské akce pro všechny milovníky cyklistiky a zlatavého
moku. Více informací na www.cyklootvirak.cz.
ne 8. 5. / 14:30 hodin / Nymburk

Zahájení provozu lodi Blanice

Slavnostní zahájení provozu výletní lodi Blanice při akci Lodě na Labi. První plavba do Poděbrad začne od 14:30 hodin. Podrobný plavební řád naleznete na www. polabinalodi.cz.
po 9. 5./ 17–19 hodin / EnglishExtra School (Komenského 1254)

Marshmallow Party v jazykové školičce EnglishExtra

Uvažujete o angličtině pro své děti? Přijďte si prohlédnout naší jazykovou školu,
kde probíhají kurzy pro děti i dospělé již několik let. Vyzkoušíte si s námi svoji angličtinu, seznámíte se s našimi lektory. Studenti si pro vás připravili spoustu zají-

út 10. 5. / 14–16 hodin / Turistické informační centrum Nymburk

Autogramiáda Honzy Řehounka – nové knihy

st 11. 5. / 18 hodin / ZDARMA / Gymnáziu Bohumila Hrabala (učebna č. 2 - přízemí)

Beseda s Mgr. Žanetou Peřinovou

Beseda se sportovní reportérkou, moderátorkou zpráv a členkou redakce sportu České televize, specializující se především na atletiku. Těšit se můžete na vzpomínky paní
moderátorky na její středoškolská léta na naší škole a vlastní sportovní atletickou kariéru v Nymburce, co obnáší její práce před kamerou a ve studiu, „historky z natáčení“
a odpovědi na dotazy přítomných. Besedu moderuje: Mgr. Martin Nedbal.

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

KVĚTEN 2022

so 14. 5. / ZDARMA / Park Pod Hradbami

Majáles Nymburk 2022

Studentský parlament Gymnázia Bohumila Hrabala v Nymburce pořádá k oslavě
svátku všech studentů nymburský Majáles.
so 14. 5. / 10–20 hodin / ZDARMA / Nymburská Špička

Street Food Festival

Přijďte ochutnat moderní i nemoderní gastronomii a zažít, co je to street food. Těšit se
můžete na mix chutí světových kuchyní ale i té české, dorazí i tolik oblíbené food trucky.
K dobrému jídlu patří samozřejmě i skvělé víno či pivo z malých pivovarů. K sladkému
zase jen ta nejlepší výběrová káva.
st 18. 5. / 19 hodin / 390 Kč a 420 Kč / Obecní dům

Dva nahatý chlapi

Bláznivá francouzská komedie s Martinem Zounarem, Martinou Randovou, Martinem Krausem a Danielou Šinkorovou. Předprodej vstupenek pouze přes předprodejní síť Ticketportal.
so 28. 5. / 13 hodin / ZDARMA / Park Pod Hradbami

Stavebniny Peťura 30 let

Stavebniny Peťura Nymburk slaví 30 let existence. Těšit se můžete na bohatý program počínající dětským odpolednem, pokračující hudebním vystoupením skvělých interpretů v čele s kapelou Chinaski a završený ohňostrojem! Možná (určitě)
přijde i kouzelník!

Klub
důchodců
po 2. 5. / Volná zábava
st 4. 5. / Ženy co něco znamenají (pokračování) – Zdeňka Straková
po 9. 5. / Volná zábava
st 11. 5. / Moderní Nymburk – PhDr. Pavel Fojtík
po 16. 5. / Volná zábava
st 18. 5. / Co říkají hvězdy – Ing. Černovský
po 23. 5. / Volná zábava
st 25. 5. / 13 hodin / Městská knihovna Nymburk / Hlava není počítač, ale… Jak
využívat při trénování paměti moderní technologie
po 30. 5. / Volná zábava
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
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

Program:
po 26. 9. 2022 / 19 hodin / Famílie – Komedie přibližující vztah dvou odlišných generací,
která s laskavým humorem projevuje pochopení pro obě strany. Hrají: Carmen Mayerová,
Miloš Vávra, Ludmila Molínová, Zdeněk Maryška, Lukáš Rous, Aneta Krejčíková.
po 17. 10. 2022 / 19 hodin / Šťastný vyvolený – POZOR! Toto představení bylo uvedené v abonmá 2020, ale kvůli onemocnění se nakonec neodehrálo a náhradním titulem bylo představení Jméno! Manželé Greg a Melanie pozvali svého kamaráda Jeffa
na večeři. Jeffova bývalá přítelkyně Charlie, kterou pět let neviděl, se má vdávat a za
svědka si vybrala Melanii. Shodou okolností se Charlie se svým vyvoleným objeví na
společné večeři. Charlie ho miluje,ačkoliv své přátele předem varuje, že je "trochu jiný".
Hrají: Linda Rybová, Jana Janěková ml., Igor Chmela, Matouš Ruml a David Matásek.
po 21. 11. 2022 / 19 hodin / Na útěku – Road movie dvou zcela rozdílných žen, které by si za normálních okolností asi neměly ani co říct, ale společný útěk od zažitých
stereotypů spojí jejich cesty dohromady. Hrají: Tereza Kostková a Carmen Mayerová.
listopad / prosinec 2022 / Milion – Chytrá, neotřelá a překvapující komedie zaujala
dvě herecké osobnosti, přátele, co spolu odehráli několik sezon v Dejvickém divadle, kterými jsou – Hynek Čermák a Vladimír Polívka – a nabízí příslib energií nabité
atmosféry, jiskřivého divadelního zážitku! Hrají: Hynek Čermák a Vladimír Polívka.

obslužný regál, kde si rostlinky můžete vyměňovat. Doneste s sebou své výpěstky,
odnože, řízky nebo přebytky a dejte šanci květinám, aby dělaly radost také jinde.
Tentokrát můžete nosit i sazeničky zeleniny.

te mít chuť něco vymýšlet a tvořit, můžete si jen tak lehnout, sednout, číst si, hrát, nebo
jen tak odpočívat. Pořádá Městská knihovna Nymburk.
Hrabalův poesiomat – zařízení přehrávající ukázky z Hrabalových knih.

út 3. 5. / 17:30 hodin / 70 Kč

Výstavy:
Život a dílo Bohumila Hrabala / Vlastivědné muzeum Nymburk, Slavnosti sněženek:
o knize, filmu a filmování / Lesní ateliér Kuba
občerstvení: Postřižinské pivo, Kafe Kersku a další.

Výjimečný zjev Miroslav Macháček

Komponovaný program scénického čtení a hudby. Účinkují Kateřina Macháčková,
Jana Paulová, Marek Vašut, klavírní improvizace Milan Svoboda. Režie Petr Svojtka.

Bonusová nabídka!
říjen / listopad 2022 / Bohemia balet – Své sedadlo si každý majitel abonentní vstupenky musí potvrdit do 26. 9. 2022. Jinak bude jeho vstupenka na toto představení
dána do volného prodeje!

čt 12. 5. / 19 hodin / 420 Kč

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

Náhradní termín za 16. 12. 2020. 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. Divák sestává svědkem jejich
střetávání se s každodenní realitou, která je pro oba přátele komplikovaná a přináší řadu
velmi humorných situací, zároveň však, pod odlehčeným tónem, dobře rozumí osamocenosti hrdinů, jejich strachu z lidí i touze po lásce a přátelství. Hrají: Martin Hofmann,
Filip Blažek, Lenka Zahradnická / Šárka Kubíková. Produkce: Pantheon production.

Dámská Jízda 2

st 4. 5. / 15 a 16:30 hodin / 100 Kč

Akademie MŠ Adélka

Vystoupení dětí z MŠ Adélka Nymburk.
čt 5. 5. / 19 hodin / 570 Kč

A/ Na Zlatém jezeře

V kouzelném prostředí na březích Zlatého jezera tráví léto starší manželé. Věčně
brblající, nepraktický a naschvál i doopravdy zapomínající profesor v penzi Norman a
jeho chápající žena Ethel, starající se o muže i domácnost s neutuchajícím půvabem
a noblesou. Příjezd dcery Chelseay s partnerem a jeho tvrdohlavým synkem Billym
pomůže Normanovi vystoupit náhle z letargie a všechny zaskočí svým příkladem:
Vždycky je čas za život, i ten nejobyčejnější, začít se znovu prát. Hrají: Simona Stašová, Ladislav Frej, Marika Procházková a další. Produkce: Agentura Harlekýn.
so 7. 5. / 19 hodin / ZDARMA

Téma: Macháček

Chvála bláznovství

pá 13. 5. / 19 hodin / 150 Kč / Malá scéna

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".
st 25. 5. / 18 hodin

ZUŠ Open

"Když mluví múzy, měly by mlčet zbraně" – slavnostní koncert žáků ZUŠ B. M. Černohorského Nymburk v rámci celostátního happeningu ZUŠ Open 2022. Součástí
koncertu bude výstava výtvarných prací žáků výtvarného oboru.
pá 27. 5. / 18 hodin

Taneční kaleidoskop

Taneční kaleidoskop pořádaný v rámci celostátního happeningu ZUŠ Open 2022. V programu vystoupí žáci všech ročníků tanečního oboru.

Abonmá podzim 2022

Předplatné 4 představení a jedna bonusová nabídka! Ceny abonmá: Pro stávající abonenty 2150 Kč, pro nové abonenty 2 250 Kč. Stávajícím abonentům rezervujeme jejich místa do 24. 6. 2022. Prodej abonmá od 2. 5. do 24. 6. pouze na pokladně divadla,
od 27. 6. bude možné zakoupit abonmá také online. Doprodej jednotlivých vstupenek
od 22. 8. 2 022. Využijte náš online prodej vstupenek z pohodlí domova, vstupenky
obdržíte ihned po zaplacení do e-mailu. PŘEDPLATNÉ NELZE VRACET! V případě, že
nebude možné představení z nějakých důvodů odehrát, hledáme náhradní termín.

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

Městská
knihovna Nymburk
Květnová sobota, kdy máme pro vás otevřeno 7. 5. od 8 do 12 hodin (otevřeno: dospělé oddělení, čítárna a dětské oddělení).
VÝSTAVA
po 2. až út 31. 5. / v otevírací době knihovny

Setkání

Výstava obrazů Jany Čablíkové. Vernisáž proběhne v sobotu 7. května v 10 hodin.
AKCE, BESEDY A PŘEDNÁŠKY
po 2. až pá 27. 5. / Letní čítárna

Jarní květinobraní aneb Dejte sazeničkám květin a zeleniny šanci

Oblíbený rostlinný swap je tady. Od 2. do 27. května najdete v letní čítárně samo-

Pěstujeme léčivé pokojové rostliny

Beseda s Mgr. Jolanou Šopovovou, autorkou knihy Pokojovky pro zdraví a na talíři.
Během 90 minut se seznámíme s vlastnostmi známých i méně známých pokojovek
a jejich možným využitím.
st 4. 5. / 9–13 hodin / ZDARMA

Jak na tablet a chytrý telefon

Je vám 65 a více let? Naučíme vás, jak správně ovládat tablet nebo chytrý telefon
a jak se bezpečně pohybovat na internetu. Přineste si s sebou své (dostatečně nabité) zařízení, se kterým potřebujete poradit. Po domluvě můžeme i zapůjčit. Počet
míst omezen. Čtyřhodinový seminář pořádá nezisková organizace Moudrá Sovička
z.s. ve spolupráci s Nadací Vodafone ČR. Přihlášky a další informace v knihovně.
pá 6. 5. / 17 hodin / ZDARMA

Přednáší doc. Mgr. Martin Pšenička, Ph.D., vedoucí Katedry divadelní vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Přednáška je pořádána v rámci 100. výročí narození významného nymburského rodáka, divadelního a filmového herce a režiséra
Miroslava Macháčka.
po 9. 5. / 17 hodin / ZDARMA

Rendez-vous čtenářské výzvy Dnů Frankofonie

Setkání všech nadšených čtenářů a čtenářek, kteří vyplnili čtenářskou kartu Dnů
Frankofonie. Všem účastníkům budou předány malé i velké odměny. Ochutnávka
Proustových madlenek a krátké setkání s frankofonní literaturou zaručeno.
so 21. 5. / 10–17 hodin / ZDARMA

XXIII. Hrabalovo Kersko

Pochod Kerskem, zpřístupnění Hrabalovy chaty, divadelní představení, výstavy, dětský koutek, koncerty, čtení, skvělí hosté, soutěže, občerstvení, Postřižinské pivo – to
všechno a mnohem víc můžete zažít v Kersku v sobotu 21. května.
Program:
10 hodin / Hrabalova cyklojízda – Pokud patříte mezi milovníky cyklistiky, máme
pro vás skvělý tip, jak vyrazit na Hrabalovo Kersko. Start u staré hvězdárny v Nymburce na Zálabí (Hrabalovo posezení U Tří koček). Každý účastník obdrží při startu
„cykloknížku“, do které bude během cesty sbírat správné odpovědi na 6 otázek. Ze
správně vyplněných cykloknížek vylosujeme během odpoledního programu tři výherce, kteří se mohou těšit na krásné ceny. S hlavním pelotonem odstartují v 10 hodin i zástupci organizátorů jako doprovod. Trasa je dlouhá cca 20 km.
10 hodin / Pochod Kerskem po místech, která měl Bohumil Hrabal rád – Průvodcem pochodu je Jan Řehounek. Start U Svatojosefského pramene v Kersku.
10–16 hodin / Hrabalova chata – Mimořádné zpřístupnění chaty před její rekonstrukcí. Návštěvníci budou mít možnost si prohlédnout chatu, část jejího původního
vybavení a další zajímavosti spojené s osobností Bohumila Hrabala. K dispozici bude
i občerstvení. Pořádá Polabské muzeum, p. o.
12–17 hodin / Kulturní program v zahradě Lesního Ateliéru Kuba – Vystoupení hudební skupiny To jo Band, divadelní ukázka z představení DS Hálek „Postřižiny“, hudební
vystoupení Báry Hrzánové a Cigán Tour. Hosté: Jaromír Hanzlík (herec), Petr Brukner
(herec), Zuzana Maléřová (spisovatelka), Ludmila Molínová (herečka), Alžběta Bohdanová
(herečka a zpěvačka), Pavel Nový (herec), Vladimír Kroc (rozhlasový moderátor a spisovatel), Aleš Hnízdil (sochař) a další. Programem vás provede moderátor Vít Špinka.
Hrátky s knihovnou – Koutek pro rodiče s dětmi. Vstupte s knihovnou do světa fantazie. Tady není místo pro nudu. Staňte se na malou chvíli panem spisovatelem nebo
paní spisovatelkou a napište svůj příběh na starém psacím stroji v naší malé zahradní
redakci. Nebo si vytvořte originální působivou technikou svoji kočku. A pokud nebude-

Autobus do Kerska a zpět zdarma		
Nymburk hlavní nádraží
9:10 		
Nymburk, nám. Přemyslovců
9:15
Sadská, autobusové nádraží
9:25
Sadská, hotel Modrá hvězda
9:30
Hradištko, hřbitov 		
9:35
Kersko, U Pramene 		
9:55

Odjezdy
Lesní ateliér Kuba

17:00

Podrobné informace: www.lesniatelierkuba.cz nebo www.knihovna-nbk.cz. Hlavní
program od 13 do 17 hodin také na streamu: www.lesniatelierkuba.cz.
st 25. 5. / 13 hodin / ZDARMA

Hlava není počítač, ale…Jak využívat při trénování paměti
moderní technologie

Mgr. Eva Malovcová, Dementia, I.O.V., z. ú. Přijďte si s námi procvičit paměť a načerpat
novou inspiraci. Co pomáhá vaší paměti? Jak trénovat mozek a jak k tomu využít mobil,
počítač nebo tablet? Je to zábavné, snadné i užitečné. Institut Dementia se věnuje prevenci demencí, testování a trénování paměti. V Nymburce provozuje v obecním domě
Poradnu Včera pro seniory a pečující. Akce se koná ve spolupráci Města Nymburk,
Středočeského kraje a institutem Dementia, I.O.V., z.ú.
so 28. 5. / 10–14 hodin / Cena čtyřhodinového kurzu 400 Kč

Májová drátenická dílna

Řemeslný kurz pro dospělé a děti s Jitkou Dvořákovou a Hanou Řepkovou. Mírně
pokročilí dráteníci i začátečníci z řad dospělých se pod vedením Jitky Dvořákové naučí drátovat věšák na klíče či drobné dekorace technikou smyčkového výpletu. Nářadí
i materiál v ceně. Nutná rezervace. Více informací na: www.knihovna-nbk.cz.
KNIHOVNA DĚTEM
po 2. až pá 6. 5. / v otevírací době dětského oddělení

Dárek pro maminku

Víte, že mají všechny maminky v neděli 8. května svátek? Máte už pro tu svou nějaký dárek? Pokud ne, přijďte do dětského oddělení v otevírací době a vytvořte jí originální dárek.
čt 19. 5. / 8:30 a 10 hodin / 30 Kč

Rukama s autorem Patrikem Antczakem

Na workshopu Rukama s dětmi ilustrátor a autor knihy Světový atlas strašidel a duchů vytváří pomocí stříhání a kreslení různé abstraktní tvary. Děti budou jednoduše
kreslit nůžkami. Vznikají třeba konkrétnější témata, která zrovna dětem přijdou na
mysl. Jednoduše společně s dětmi rozvíjí fantazii. Myšlenkou je dětem ukázat a rozkrývat možnosti papíru tak, aby si k nim našli svou cestu. Děti se během workshopu
naučí, jak jednoduše, třeba bez lepidla, vytvoří nějaký objekt, sochu či zvíře.
út 24. 5. / 9 a 10 hodin / ZDARMA

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.: +420 725 831 594
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.kinonymburk.cz. V kině lze platit i platební kartou.

Včelaření pro děti

Čestmír Vorlíček, včelař, zahradník a pedagog. zasvětí děti do kouzelného království
včel. Děti se během besedy podívají na to, jak včely vypadají, nahlédnou do jejich
domova a seznámí se s jejich světem.
PŘIPRAVUJEME
st 1. 6. / 9–11:30 hodin / Park U Vodárenské věže / Piknik v trávě s knížkou - Tradiční
literární program pro děti, během kterého přečtou zajímavé osobnosti města Nymburk.
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