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TISKOVÁ ZPRÁVA MĚSTA NYMBURK 

 

Předsálí nymburského kina Sokol se změní k nepoznání 
 

Foyer kina Sokol se promění v multikulturní prostor pro veřejnost. Budou se zde nově 

moci pořádat koncerty, výstavy, divadelní představení, workshopy, besedy a různá 

setkání. Ve foyer vznikne i kino-kavárna s občerstvením, která bude tento prostor 

doplňovat. V letních měsících bude využita i zahrádka před kinem pro různé akce  

i k posezení u kávy či vína.  

Předsálí nymburského kina se promění v multikulturní prostor, který budou moci využít 

všechny generace široké veřejnosti. Městské kulturní středisko Nymburk zde bude pořádat 

koncerty a divadelní představení z klubové scény, různé workshopy pro malé a velké, 

markety, besedy a různá setkání. Ve foyer vznikne i prostor pro krátkodobé výstavy 

především ilustrátorů, grafiků a fotografů. Součástí tohoto prostoru se stane nově  

i kino-kavárna, která mimo jiné nabídne kvalitní kávu a víno. V letních měsících bude 

k dispozici i zahrádka před kinem.  

„Prostor tohoto charakteru Městské kulturní středisko Nymburk dlouho postrádá. Nový 

interiér foyer je navrhován s citem pro daný prostor a rádi bychom, aby se zde lidé cítili 

příjemně. Chtěli bychom, aby se lidé do nově vzniklého prostoru naučili chodit a využívat jej 

i pokud nebude v kině probíhat žádná akce. Otevírací doba kavárny bude zpočátku zkušební  

a bude ji možné využít kromě příjemného setkání či posezení s knihou i pro studijní  

a pracovní schůzky. Doufáme, že v případě zájmu lidí, by změna prostoru foyer mohla 

pomoci k potřebné rekonstrukci hlavního sálu kina,“ uvedla ředitelka Městského kulturního 

střediska Nymburk Bc. Iveta Zenklová.  

Rada města schválila pro tuto rekonstrukci Městskému kulturnímu středisku Nymburk čerpání 

financí z  investičního fondu MěKS Nymburk. V polovině září 2016 začne první etapa 

nutných úprav v prostoru předsálí kina. Pokud by šlo vše podle plánu, mohla by být  

kino-kavárna otevřena na konci tohoto či na začátku příštího roku.  
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