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TISKOVÁ ZPRÁVA MĚSTA NYMBURK 

 
Město ruší či odkládá kulturní a společenské akce 

Vzhledem k podmínkám vyhlášeného nouzového stavu a nejistotě, kterou vyvolává 

současná epidemiologická situace, je město nuceno zrušit či odložit plánované akce 

a program. „Je nám moc líto, co se děje a jaký dopad to má na kulturní a společenský život 

ve městě,“ uvádí starosta Tomáš Mach. „Nezbývá, než respektovat příkazy a doporučení 

a doufat, že nám vyjde alespoň advent. Snad se v ony sváteční dny potkáme a budeme 

společně sdílet radost, že to nejhorší je za námi. Zdraví je každopádně to nejdůležitější.“ 

Zrušené akce za město Nymburk: 

27. 10. Předávání městských ocenění (ceny budou předány jednotlivě) 

11. 11. Pietní akt ke Dni válečných veteránů za účasti KVH Druhý pluk Nymbursko a veteránů 

6. 10., 24. 10. a 10. 11. Nymburský historický podzim – moderované diskuse  

Slavnostní křest publikace „Jan Dědina – malíř“ a kalendáře „Jan Dědina 2021“ 

(akce se uskuteční v náhradním termínu). Kniha a kalendář budou k dispozici v TIC.  

Zrušit musíme rovněž tradiční vítání občánků.  

 
Nymburské kulturní centrum (www.nkc-nymburk.cz): 

13. 10. Koncert Dana Bárty a Illustratosphere (kino) 

17. 10. Pecha Kucha Night vol. IX (kino) 

17. 10. Svatohubertská troubená mše (Kostel. sv. Jiljí) 

25. 10. Bleší trh (Obecní dům) 

2. 11. Ranger - nevšední životní cesta (přednáška v kině) 

3. 11. Čas na čaj (Obecní dům) 

3. 11. Přednáška Petra Bambouska (kino) 

7. 11. Akustický koncert Wohnout (kino) 

25. 11. Přednáška Jiřího Sourala (kino) 

26. 11. Tvořílkov (kino) 

Taneční kurzy jsou přerušeny.  

 

Hálkovo městské divadlo (www.divadlonymburk.cz): 

Divadlo je od 12. října až do odvolání zcela uzavřené. O aktuální situaci divadlo informuje na 

svém webu a facebooku. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti a není potřeba je měnit.  

 

Městská knihovna Nymburk (www.knihovna-nbk.cz): 

Knihovna je z důvodu karantény uzavřena do odvolání. Aktuální informace najdete na webu. 

 

Vedení města děkuje občanům za pochopení a přeje v tomto čase hlavně pevné zdraví!                                           
 

 

       15. 10. 2020 v Nymburce 


