
Turistické informační centrum  
města Nymburk

čt 2. 6. / 19:30 hodin / Děti ráje muzikálová zájezdní verze – nebude chybět Sagvan Tofi
pá 3. 6. / 19 hodin / Lunetic, Verona, Holki – taneční koncert zakončený diskoté-
kou do 2 hodin ráno.
so 4. 6. hodin / 14 hodin / Princezna na ocet – zpívaní, pohádka pro nejmenší
út 7. 6. hodin / 19:30 hodin / Arakain a Lucie Bílá.

st 8. 6. / 8–14:30 hodin / Areál Technických služeb Nymburk
Technické služby města Nymburk dětem
Přijďte se bavit poznávat a hrát si. Akce pro školy, školky, děti i dospělé. S Ekoko-
mem se naučíte správně třídit odpad, zjistíte, kdo a jak vyváží popelnice a co se děje 
s odpadem, jak se čistí silnice a chodníky i třeba čím se seká tráva v našem městě.

pá 10. a so 11. 6. / Park Pod Hradbami
XVIII. DragonFest Nymburk 2022
DragonFest v Nymburce opět na scéně! Přijďte si užít závodní den na Labi. Dračí 
lodě, pivo a párty! Pátek startuje od 18 hodin a sobota už od 9 hodin. Více informací 
na www.facebook.com – XVIII. Dragonfest Nymburk 2022.

so 11. 6. / 14–19 hodin / vstupné dobrovolné / Kino Sokol – piknik pod jasanem
Světový den pletení na veřejnosti
Dvě jehlice, klubko příze a trocha odvahy. Pletení je tak uklidňující! Připojte se k nám, 
přineste si jehlice, přízi, svůj rozpletený projekt a seznamte se s ostatními fanouš-
ky a  fanynkami pletení. Rádi přivítáme i začátečníky, seznámíme je s taji pletení, 
poskytneme přízi a jehlice a naučíme je plést. Rádi bychom na místě také upletli 
čtverce pro sešívanou piknikovou deku, kterou pak darujeme Kino Kávě ke společ-
nému užívání v prostorách kavárny. Sklenice domácího ledového čaje a občerstvení 
od Kino Kávy zaručeno.

so 11. 6. a so 23. 7. / 9–15 hodin / SOŠ a SOU Nymburk (V Kolonii 1804)
Kurz pečení makronek po domácku
Provedeme vás výrobou skořápek, krémů a kompletací makronek. Kapacita účast-
níků omezena. Cena kurzu 1 600 Kč. Informace a přihlášky: krizkova@copnb.cz.

so 18. 6. / 9 hodin / Areál Pivovaru Nymburk
25. Den Postřižinského piva
Tradiční festival nymburského piva, kdy se můžete těšit na vystoupení známých hvězd 
s doprovodným programem, doplněným o soutěže nejen pro děti, ale i pro dospělé. 
Program:
9 hodin / To Jo Band
10:20 hodin / Pohoda
11:40 hodin / Sendwitch
12:40 hodin / zahájení, soutěže
13:50 hodin / Crossband
15:20 hodin / Heidi & Heidi band
17 hodin / Wohnout
18:30 hodin / Lucie revival

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

so 18. 6. / 8:30 hodin / Sportovní centrum Nymburk
Nymburský Andílek na tyči
Přijďte se podívat do Sportovního centra v Nymburce na výsledky celoroční dři-
ny, nainspirovat se tímto krásným a náročným sportem a také jako divácká porota 
rozhodnout, kdo tančí na tyči jako anděl a kdo jako ďábel. Více informací naleznete 
na www.centrumprovsechny.cz.

ne 19. 6. / 10–17 hodin / Centrum pro všechny (vila Tortuga)
Artíkův den
Jednodenní arteterapeutický den. Zábava s kamarády, tvoření, výtvarka, keramika, 
příprava oběda a další. Přihlášky předem nutné! Kontakt: Tereza Prokešová, mobil: 
774 545 570, e-mail: terka.prokesova@email.cz.

pá 10. 6. / 18 hodin / ZDARMA / Kaple sv. Jana Nepomuckého, Kostel sv. Jiljí, Evan-
gelický kostel 
Noc kostelů
Tradiční celorepubliková akce umožňující návštěvu kostelů se speciálním programem.

so 18. 6. / 11 hodin / vstup pro kupující ZDARMA / Nymburská Špička 
Bleší a vinný trh na Špičce
Těšíte se? My moc. Zapište si datum do diáře a potkáme se. Tentokrát na nymburské 
Špičce. Milí příznivci trhů, obchodů i těch výměnných, prohledejte své půdy, sklepy, 
šatníky i garáže. Ten, kdo rád prodává, kupuje či vyrábí originální výrobky, ať neváhá a 
dorazí. Součástí trhu budou stánky s jídlem, sýry, čerstvou kávou a dezerty. Ochutná-
te vína z produkce českých, moravských a zahraničních vinařů. Pro děti bude připra-
veno hned několik dílniček, kde se krásně zabaví. Atmosféru doladí DJ Ujko + DJ Iks. 
Registrace pro prodejce na www.nkc-nymburk.cz.

so 25. 6. / 13 hodin / ZDARMA / Nymburské valy 
Múzy na Valech aneb Tržiště umění
Již 2. ročník velkého multižánrového festivalu. Loni na podzim jsme do prosto-
ru „nymburských Benátek“ u vodárenské věže pozvali nejrůznější múzy, co si jen 
člověk vzpomene. Na pěti pódiích se tančilo, zpívalo, muzicírovalo, hrálo divadlo, 
malovalo, s dech beroucí akrobacií se představili protagonisté nového cirkusu, ne-
chyběl oheň i paličkování krajek. Svůj prostor na valech našli také literáti, recitátoři, 
mimové. Každou minutou se v magickém prostoru odehrávalo něco nečekaného, 
originálního a inspirujícího. Proto i letos, ale tentokrát už v sobotu 25. června, bu-
dou opět Múzy na Valech, aby celý prostor změnily v neobyčejné tržiště umění. 
Na programu je nepřeberné množství uměleckých profesionálních i amatérských 
aktivit pro děti i dospělé, k tomu zahraje nefalšovaný flašinetář, pouliční harmoni-
kář, stejně tak si můžete nechat předpovědět budoucnost nebo vyfouknout skle-
něnou figurku. Nymburské valy mají neopakovatelné kouzlo, které opět umocní 
nebývalý festival všech možných uměleckých žánrů. Samozřejmě k dispozici 
bude i bohaté občerstvení. A teď to nejdůležitější. Celá událost začíná ve 13 hodin 
a skončí několika hudebními projekty a originální světelnou show až před půlnocí.

Ostatní akce
st 1. až út 7. 6. / U zimního stadionu (hasičárna)
Šapitó tour 2022
Celkem 23 měst v ČR, kdy chceme do regionů přivést kulturu různých žánrů. Vstu-
penky zakoupíte v předprodeji přes prodejní sítě Ticketportal, Ticketstream nebo 
na www.goout.net. Více informací naleznete na www.facebook.com – Šapitó 
2022 nebo na www.sapitotour.cz.
Program:
st 1. 6. / 19:30 hodin / Jakub Smolík s kapelou koncert

komedie / 87 min. / české znění / přístupný

čt 23. 6. / 19 hodin / 150 Kč / Cestovatelský stand-up
Toni Danilov – Sám kolem světa
Pětadvacetiletý cestovatel toužící po dobrodružství se jednoho dne rozhodl, že se 
vydá kolem světa. Myslel si, že to půjde hladce, ale osud mu zamíchal karty lépe než 
Jolanda. Tony Danilov je cestovatel a fotograf, jehož talentem je (ne)dobrovolně se 
dostávat do průšvihů…i o tom umí s odzbrojujícím vtipem poutavě vyprávět.

pá 24. 6. / 18 hodin / 140 Kč
Prezidentka – s filmovou delegací
Aňa Geislerová, historicky první česká prezidentka, se jednoho dne odhodlá k riskant-
nímu kousku. Vezme si paruku a v převleku se v noci potají vytratí z hradu. Seznamuje 
se sochařem Ondřejem Vetchým, kvůli kterému se do města vydává každou noc. Situ-
ace se však brzo vymkne kontrole. Projekce za osobní účasti režiséra Rudolfa Havlíka. 
Program: 18–18:30 hodin autogramiáda ve foyer kina, 18:30–19 hodin beseda s re-
žisérem, 19 hodin projekce filmu. Večerem provede David Šitavanc. ČR / romantická 
komedie / 127 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
st 1. 6. / 19 hodin / 50 Kč / Chrám sv. Jiljí
Koncert k poctě Bohuslava Matěje Černohorského
Koncert Nymburského komorního orchestru se sólovým violoncellistou Janem Pechem.

so 4. 6. / 15 hodin / ZDARMA / Park U Vodárenské věže 
Polabská vonička
Již 24. ročník folklorního festivalu, pódiové vystoupení domácího souboru Šáteček 
a jeho hostů, tentokrát na téma pivo v lidové písni.

so 4. 6. / 20 hodin / ZDARMA / Park Obecního domu 
Polabská vonička
24. ročník folklorního festivalu, posezení u cimbálu, lidová zábava.

út 7. 6. / 14 hodin / 50 Kč / Obecní dům 
Čas na čaj
Setkání nejen pro seniory ve velkém sále Obecního domu, k tanci a poslechu hraje 
taneční orchestr Jaroslava Trnky.

Kino  
Sokol
ne 12. 6. / 14 hodin
Zkrátka animace vol. IV
Po nucené pauze se do nymburského kina opět vrací festival animovaných filmů. 
Odpolední pásmo pro děti (Mimi a Líza – Zahrada / 16 hodin / vstup 70 Kč), večerní projekce 
pro starší diváky (18 hodin, vstupné dobrovolné). Součástí festivalu jsou workshopy a další 
doprovodné akce (od 14 hodin). Kompletní program na www.kinonymburk.cz 

čt 16. 6. / 10 hodin / 70 Kč / Senior kino
Láska hory přenáší
Nevěstě Alex se před očima hroutí její vysněný den, protože po pánské jízdě předešlé 
noci je nezvěstný ženich. V patách má neurotickou matku, přespříliš aktivního otčíma 
a bohémského otce. Svůj vlastní příběh pak prožívá místní neodolatelný svůdník, jenž 
připravuje opravdové rande. Celý bláznivý den vypráví komedie „Láska hory přenáší“ 
třikrát a vždy jinýma očima. ČR / komedie / 90 min. / české znění / do 12 let nevhodný

pá 17. 6. / 19 hodin / ZDARMA / Koncert
Lubyn: Busking vandr 2020
Busking je anglické slovo pro pouliční umění, mezi které patří hudební, divadelní nebo 
artistická produkce. Busking je svoboda. Je to zlepšování v technické úrovni, práci 
s diváky. Písničkář Lubyn má za sebou 2700 km za 34 dní, 67 koncertů, 67 měst. 
Vlakem s batohem a kytarou na zádech napříč Českem. Muzika i povídání o tom, jak 
bylo na turné a o pouličním umění v tuzemsku.

čt 23. 6. / 10 hodin / 70 Kč / Senior kino 
Ženy a život
Navzdory dílčím nezdarům hledání štěstí a lásky stále pokračuje…“ Někdy pomůže 
k happyendu náhoda, někdy pár facek a někdy prostě jen stačí přestat řešit vztahové 
problémy s osobou, která s vámi vztah vlastně vůbec nemá. ČR / romantická 

Kulturní  
měsíčník 

www.mesto-nymburk.cz sekce Kultura a sport
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TIPY NA E-KNIHY

Klub  
důchodců
st 1. 6. / Bavíme se v klubu
po 6. 6. / Volná zábava
st 8. 6. / Ženy, co něco znamenaly – Zdenka Straková
po 13. 6. / Volná zábava
st 15. 6. / Příprava na dovolenou
po 20. 6. / Volná zábava
st 22. 6. / Aromaterapie – Michal Brabec
po 27. 6. / Volná zábava
st 29. 6. / Posezení před prázdninami

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.

PŘEDNÁŠKY A JINÉ AKCE
so 11. 6. / 10 hodin / ZDARMA
Společně časem – Nejhezčí vzpomínka z letních prázdnin
V knihovně se uskuteční slavnostní zahájení mezigenerační výstavy Společně časem, 
která je k vidění do konce prázdnin na plotě evangelického kostela, domu dětí a mlá-
deže a v pasáži knihovny. Výstavu pořádá BEZoBAV časem, Městská knihovna Nym-
burk, Dům dětí a mládeže Nymburk a Poradna Včera v Nymburce – Dementia.cz.

čt 16. 6. / 17:30 hodin / ZDARMA
Městské zásahy 2022
Ateliér Plicka-Škrna, Fakulta architektury ČVUT v Praze. Závěrečná prezentace 
semestrálních projektů studentů architektury, zaměřených na vybrané lokality v 
centru Nymburka. 

so 25. 6. / 13–16 hodin / ZDARMA / Pak U Vodárenské věže
Múzy na Valech aneb Tržiště umění 
Na festivalu Múzy na Valech letos najdete i knihovní scénu. Akce probíhá ve spolu-
práci s Nymburským kulturním centrem.

st 29. 6. / 8:30–12:30 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. Rezervace míst a další informace v knihovně. 

KNIHOVNA DĚTEM
st 1. 6. / 9–11 hodin / ZDARMA / Park U Vodárenské věže
Piknik v trávě s knížkou
Dětem budou předčítat významné osobnosti společenského a kulturního života 
města, pedagogové a přátelé knihovny. Každý z nich představí malým poslucha-
čům pohádkovou knížku. Piknik se koná v rámci akce Radnice dětem, kterou při-
pravuje Město Nymburk a je součástí Týdne čtení dětem.

st 22 a čt 23. 6.
Pasování prvňáčků na čtenáře
Do světa knih a fantazie přivítá královna Abeceda, šašek Háček a rytíř Písmenko 
čerstvé čtenáře z prvních tříd. Než budou děti pasovány na rytíře, musí své doved-
nosti předvést. Meč rytíře Písmenka je pak pasuje. Za svou čtenářskou dovednost 
dostanou šerpu, glejt, který pak mohou v knihovně vyměnit za čtenářský průkaz na 
1 rok zdarma. Navíc na ně čeká knížka, která je určena právě a jenom prvňáčkům. 
Na tuto slavnostní ceremonii zveme rodiče i prarodiče. Bližší informace pro rodiče 
prvňáčků o časovém harmonogramu jednotlivých tříd u třídních učitelek nebo v 
knihovně.  

PŘIPRAVUJEME
út 12. 7. až út 30. 8. / Hudební a literární večery v letní čítárně – Dva hudební a 
dva literární pořady v letní čítárně o čtyřech prázdninových podvečerech. 
Program:
út 12. 7. / 19 hodin / Jana Langr & Jan Horák – jazzový koncert
út 26. 7. / 19 hodin / Štěpán Javůrek – beseda s krušnohorským spisovatelem 
út 16. 8. / 19 hodin / Marta Balejová a Radim Linhart – šansonový večer
út 30. 8. / 19 hodin / Jak jsem nebyla na Lvech a jiné příhody – beseda s hereč-
kou Martinou Preissovou.
st 21. 9. / 18–22 hodin / ZDARMA / Noc literatury – Současná literatura, netra-
diční místa, známé tváře: taková bude šestá Noc literatury v Nymburce, která na 
atraktivních či běžně nedostupných místech přiblíží divákům ukázky z nové tvorby 
evropských spisovatelů v podání známých hereckých osobností. Program se při-
pravuje. Už teď je ale jasné, že se můžete těšit na čtyři známé herce, kteří vám 
budou číst na čtyřech netradičních a běžně nedostupných místech.

listopad / prosinec 2022 / Milion – Chytrá, neotřelá a překvapující komedie zaujala 
dvě herecké osobnosti, přátele, co spolu odehráli několik sezon v Dejvickém diva-
dle, kterými jsou – Hynek Čermák a Vladimír Polívka – a nabízí příslib energií nabité 
atmosféry, jiskřivého divadelního zážitku! Hrají: Hynek Čermák a Vladimír Polívka.

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

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA! 

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 on-
line na www.divadlonymburk.cz! Pokud si zakoupíte předplatné online, 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 za-
čátku 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, sebeiro-
nií a humorem. Hraje: Anna Polívková.

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

Městská  
knihovna Nymburk
Červnová sobota, kdy máme pro vás otevřeno 4. 6. od 8 do 12 hodin (otevřeno: 
dospělé oddělení, čítárna a dětské oddělení).

VÝSTAVA
čt 2. až čt 30. 6. / v otevírací době knihovny
Vítr ve vlasech
Výstava obrazů Vladislavy Přibové Sinamon Art. Vernisáž proběhne v sobotu 4. červ-
na v 10 hodin. Hudební úvod Jakub Trnečka za doprovodu Ivany Trnečkové.

Hálkovo městské  
divadlo Nymburk
st 1. 6. / 15 a 17 hodin / 100 Kč
Gymnázium Bohumila Hrabala Nymburk – akademie
Vystoupení žáků Gymnázia B. Hrabala v Nymburce.

so 4. 6. / 10 a 15 hodin / 150 Kč
Show TŠ Easy Dance
Show taneční školy Easy dance 2000.

po 6. 6. / 19 hodin / 200 Kč
Pelíšky
Pro velký zájem přidán nový termín! Úprava a režie: Vít Špinka. Hrají a spolupracují: Jiří 
Vetešník, Iva Špinková, Saša Koukol, Iva Lucie Špinková, a další. Produkce: DS Hálek.

DÁLE PŘIPRAVUJEME
út 15. 11. / Crossband se symfonickým orchestrem

Abonmá podzim 2022
Předplatné 4 představení a jedna bonusová nabídka!  Ceny abonmá: Pro stávající abo-
nenty 2150 Kč, pro nové abonenty 2 250 Kč. Stávajícím abonentům rezervujeme je-
jich 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. 2022. 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.
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 uve-
dené v abonmá 2020, ale kvůli onemocnění se nakonec neodehrálo a náhradním titu-
lem 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, kte-
ré 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.

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@knihovnanymburk.cz / web: www.knihovnanymburk.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@knihovnanymburk.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.
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kulturního centra). 


