
7. – 30. dubna
VÝSTAVA 
Krajkářská škola Vamberk 
RUČNĚ PALIČKOVANÉ KRAJKY 

Volné 
vstupné

Výstava je přístupná PO – ČT od 8:00 do 17:00 hodin, PÁ od 8:00 do 
15:00 hodin a vždy v konání představení.

Úterý 3. dubna 
10:00 hodin

To nejlepší z černého divadla 
Uvádí: Jiří Srnec – theblacklighttheatreof Prague

Vstupné 
70,- Kč

Dopolední dětské představení pro MŠ a ZŠ.

Úterý 3. dubna 
19:30 hodin

To nejlepší z černého divadla 
Uvádí: Jiří Srnec – theblacklighttheatreof Prague

Vstupné 
240,- Kč 

Senioři 
140,- Kč

Poprvé v Nymburce! Jedinečná příležitost vidět 
jedno z nejlepších černých divadel na světě! Černě 
oblečení herci s rekvizitami nejsou z hlediska divá-
ka vidět proti černému pozadí. Rekvizity, předměty 
nebo objekty se tím stávají schopné pohybu a tedy 
i vlastního osobitého života.Český divadelní sou-
bor, patří od svého vzniku mezi nejznámější repre-
zentanty českého divadelnictví ve světě. Zúčastnil 
se více jak 65 mezinárodních divadelních festivalů 
a realizoval přes 250 zahraničních turné v Evropě, Severní a Jižní 
Americe, Asii, Africe i Austrálii.

Středa 4. dubna 
9:00 hodin

Kubula a Kuba Kubikula 
Uvádí Divadlo Nymburk.

Vstupné 
50,- Kč

Dopolední pohádka pro školky a školy.
Hrají: M. Otta,P. Pištěk, M. Mejstřík, M. Kadlec, J. Vetešník, M. Vítů

Sobota 7. dubna 
17:00 hodin

Vernisáž výstavy Krajkářské školy Vamberk

RUČNĚ PALIČKOVANÉ KRAJKY
Volné 

vstupné

Výstava bude zahájena vernisáží a módní přehlídkou.
Malá scéna Hálkova městského divadla.

Čtvrtek 12. dubna 
19:30 hodin *PA

Paul Pörtner

Bláznivé nůžky
Vstupné 
280,- Kč

Bláznivé nůžky jsou detektivní crazy komedie. Mož-
ná si myslíte, že je to bláznivá kombinace, ale tyto 
věci jdou náhodou báječně dohromady. Budete v na-
pětí, ale zároveň se budete skvěle bavit. Inscenace 
vyhrála řadu ocenění a patří k vyprodaným titulům 
východočeského divadla v Pardubicích. Uvádí: Východočeské divadlo 
Pardubice. 
Hrají: P. Janečková, A. Postler, L. Špiner, J. Vrána, P. Dohnal, D. Novotná

Sobota 14. dubna 
14:30 hodin

Vlastimil Peška
Měla babka čtyři jabka 
Uvádí DS Vojan Libice nad Cidlinou.

Vstupné 
50,- Kč

Pohádka „Měla babka čtyři jabka“ je určena pro nejmenší diváky. 
V každém jablíčku je skryta jedna pohádka. Tyto čtyři pohádky tvoří 
díky vtipné propojovací lince, tedy hře na babky a dědky, hravý celek, 
který malé diváky vtáhne do pohádkového děje. Nechybí ani melodic-
ké, notoricky známé, dětské písně a velké loutky zvířátek.
Pro děti od 2 let.
Hrají: R. Radovnická, J. Hlávka, M. Šípek, B. Vaňková a další.

VýstaVa
úterý 3. až pátek 27. dubna

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ ZDEŇKA KAŠPARA

Besedy, přednášky
Úterý 3. dubna od 15 do 17 hod.

NYMBURK ČTE BIBLI
Právě Bible byla v minulosti spojena s nadějí, vzděláním 
a morálními hodnotami našeho národa. Rádi bychom je spo-
lečně touto akcí připomněli. Celostátní akce CELÉ ČESKO ČTE 

BIBLI se v předvelikonočním čase koná ve více než 50 českých městech. V 15 hod. 
před knihovnou slavnostně zahájíme nonstop čtení Bible. Do této veřejné akce se 
může zapojit každý příchozí.

Úterý 3. dubna v 17 hod. - Petr Plaňanský

IZRAEL – POUŠŤ, KTERÁ SE MĚNÍ V SAD
Výpravná přednáška s promítáním fotografií, navazující na akci 
Nymburk čte Bibli, která vás seznámí s přírodou, památkami, stra-
vováním a zvyklostmi obyvatel této svaté země. Země zaslíbená, i je-
diné demokratické zřízení na Blízkém východě. To všechno je Izrael. 
Historii i současnost židovského státu přiblíží duchovní pastýř Sbo-

ru křesťanského společenství a certifikovaný lektor pro přednášky o antisemitismu 
a holocaustu, který vloni Izrael navštívil. Cestopisně-historickou přednášku doplní 
o postřehy z míst, která viděl, a promítne desítky fotografií nejen z Jeruzaléma.

středa 4. dubna v 10 hod.

LITERÁRNÍ PROCHÁZKA NYMBURKEM
Pojďte se vydat po stopách našich literárních osobností, 
které jsou s Nymburkem spjaty svým životem a tvorbou. 
Předpokládaná délka procházky je 120 minut. Začíná se 
v knihovně v 10 hod. Minimální počet účastníků je pět. 
Za nepříznivého počasí se procházka nekoná. Případní 

zájemci si mohou jiný termín domluvit osobně v knihovně nebo telefonicky.

Sobota 7. dubna v 9 hod. 
Vybrané kapitoly z dějin českého výtvarného umění 

UMĚNÍ PRVNÍ POLOVINY 20. STOLETÍ 
přednáší Jan Červinka

Další díl z cyklu přednášek o dějinách výtvarného umění v českých zemích tento-
krát zaměřen na umění období 20. století. Ve struktuře jednotlivých přednášek se 
lektor zaměřuje na nástin situace v evropském umění, vývoj uměleckých tendencí 
v českých zemích, aspekty v architektuře, malířství a sochařství, významná díla 
a osobnosti, vybrané příklady z daného období na Nymbursku a aktuální informace 
o výtvarném umění. Jednotlivé lekce trvají 2 hod. Vstupné 50 Kč

Úterý 10. dubna v 17 hod. 

Lodní suchary 
Beseda, autorské čtení - RNDr. Václav Cílek publikoval asi stovky 
odborných článků a další stovky esejí, podílel se zhruba na třice-
ti knižních titulech. Z jeho knih: Krajiny vnitřní a vnější, Makom: 
kniha míst, Tsunami je stále s námi, Borgesův svět, Dýchat s ptáky, 

Orfeus: kniha podzemních řek, Krajina z druhé strany, Kameny domova a další. Vstu-
penky v předprodeji v knihovně.  Vstupné 50 Kč

Městská knihovna hálkovo Městské divadlo Čtvrtek 12. dubna v 17 hod.

TANZANIA ON THE ROAD s R. Nešetřilem
Druhá část cestopisné přednášky o cestě na vlastní pěst napříč 
Tanzánií stopem, vlakem a autobusem. NP Katavi a Mikumi, je-
zero Malawi, trek na sopku Nozi, poznávání životního stylu míst-
ních rastafariánů. Fotografie, videa, projekce swahilského reggae. 
Tanzania on the road je součástí stejnojmenného projektu, který 
má zájemcům přiblížit, jak lze cestovat do exotických oblastí za co 
nejméně peněz.  Vstupné 30 Kč

knihovna dětem
Pondělí 2. dubna ve 13 hod. 

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍČKO
Zveme vás na velikonoční výtvarnou dílnu. Budeme stříhat, lepit i jinak tvořit. Kaž-
dý kutil si svůj výtvor odnese domů. Co s sebou? Dobrou náladu a chuť tvořit. 

Sobota 28. dubna v 9 hod.

SOBOTNÍ KNIH-HRÁTKY
Program:

HONZA A DRAK
Český Honza  se vydává do světa s uzlíkem buchet hledat tu  „pravou“ nevěstu . Na 
cestě zažije různá dobrodružství a nebezpečí třeba s hrozivým drakem.

Jóga pro děti s Hankou Luhanovou
Chcete, aby Vaše dítě bylo zdravé, aby lépe zvládalo stresové situace, 
lépe se soustředilo, mělo pevné tělo, ladnější pohyby a klidný spá-
nek? Cvičte s ním jógu. Vaše dítě si může zacvičit na ukázkové lekci 
Lali jógy pro děti. Jóga s básničkami, jógové sestavy na texty českých 
i anglických dětských písniček a nové jógové hry. Instruktorka Han-
ka Luhanová je také autorkou knihy pro děti Lali cvičí jógu.
Akce probíhá za finanční podpory města Nymburk. 

Zveme vás na víkendový cyklus SOBOTNÍ KNIH – HRÁTKY každou poslední sobotu 
v měsíci. Udělejte si volno o těchto sobotách: 26. května a 23. června, kdy na vás 
čekají mimo jiné Lichožroutská výtvarná dílna, výlet na Svatojánské slavnosti do 
Ostré a další.

ostatní služBy

Elektronická čtečka knih
Od března nabízíme registrovaným čtenářům možnost zapůjčení 
čtečky elektronických knih s více než 140 knižními tituly klasické 
a vědecko-fantastické literatury, pohádek a také poezie. Z nabídky 
e-knih si můžete vybrat díla autorů A.C. Doyla, Karla Čapka, Karla 
Hynka Máchy, Boženy Němcové a dalších. Čtenář starší 15-ti let si 

může půjčit v hudebním oddělení čtečku Amazon Kindle Touch s volnými díly, které 
nepodléhají autorským právům. Další informace získají zájemci v knihovně nebo na 
webových stránkách.

nová otevírací doBa knihovny
DOSPĚLÉ ODDĚLENÍ

čítárna, studovna, informační a hudební odd. DĚTSKÉ ODDĚLENÍ
Pondělí 8.00 – 17.00 Pondělí 8.00 – 17.00
Úterý 8.00 – 17.00 Úterý 12.00 –17.00

Středa 8.00 – 12.00 
Čítárna, Internet v dospělém odd. Středa zavřeno

Čtvrtek 8.00 – 17.00 Čtvrtek 12.00 – 17.00
Pátek 8.00 – 18.00 Pátek 12.00 – 18.00

Sobota
Každá první 
so v měsíci

9.00 – 11.00
Dospělé odd., čítárna, 

Internet v dospělém odd.
Sobota zavřeno

Dubnová sobota, kdy máme pro vás otevřeno: 7.4. od 9 do 11 hod. 
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Bližší informace o našich službách a konaných akcích najdete na internetových 
stránkách www.knihovna-nbk.cz. V případě zájmu nás můžete kontaktovat 

prostřednictvím e-mailu: knihovna@knihovna-nbk.cz nebo 
na telefonním čísle 325 512 723. 

Pondělí 16. dubna 
19:30 hodin 

Osudy dobrého vojáka švejka 
Uvádí: DIVADELNÍ SOUBOR HÁLEK NYMBURK

Vstupné 
120,- Kč

Divadelní adaptace neznámějšího románu Jaroslava 
Haška z doby starého mocnářství v dekoracích ná-
rodního umělce Josefa Lady.
Divadelní úprava a režie Vítek Špinka.
Hrají: T. Březina, L. Toman Paclt, M. Kubát, A. Steh-
nová, J. Šturma, P. Bendl a další.

Středa 18. dubna 
8:30 a 10:00 h.

Dopolední pohádka pro školy a školky.
Kubula a Kuba Kubikula 
Uvádí Divadlo Nymburk

Vstupné 
50,- Kč

Hrají: M. Otta, P. Pištěk, M. Mejstřík, M. Kadlec, J. Vetešník, M. Vítů 

Středa 25. dubna 
19:30 hodin Večery v klubu

Vstupné 
40,- 

Místenka 
80,-

Talkshow Jardy Kříže a Davida Šitavance. 
Povídání s hosty a hudebním doprovodem. 

Čtvrtek 26. dubna 
19:30 hodin

MONOLOGY VAGÍNY 
Uvádí: Intimní divadlo Bláhové Dáši

Vstupné 
280,- Kč

Tato dojemná a rozpustilá exkurze do poslední ne-
probádané oblasti, do poslední zakázané zóny, je 
oslavou ženské sexuality ve vší své složitosti a ta-
jemnosti. Stejnojmenná kniha byla uvítána jako bible 
pro novou generaci žen. Toto vtipné a neuctivé, sou-
citné i moudré dílo, oceněné cenou OBIE, vyjadřuje 
ty nejhlubší ženské fantazie a obavy a zaručuje, že 
se po jeho zhlédnutí nikdo nebude dívat na ženské 
tělo ani na sex stejně jako předtím.Monology, které 
diváci uslyší, jsou zhutněnými, víceméně doslovně 
ze života opsanými soukromými dějinami žen. Různých žen typově 
i povahově, žen s různými osudy a různou schopností čelit osudu. 
Některé z příběhů jsou na první pohled banální, jiné tančí na vratkém 
laně nad propastí citového kýče. Jiné zase přicházejí jakoby z onoho 
světa násilí, brutality, sprostoty, bezcitnosti, světa, kde lidský život 
obecně má pramalou cenu a ženský život skoro žádnou.
Hrají: J. Asterová, D. Bláhová, M. Sajlerová

Sobota 28. dubna 
14:30 hodin

Broučci 
Sobotní odpolední pohádka nejen pro děti.

Vstupné 
50,- Kč

Hrají: L. Toman Paclt, A. Toman, T. Tomanová, S. Triantafillou, J. 
Šturma, L. Pergelová, M. Tomanová

Vstupenky lze také denně od 9 do 18 hodin zakoupit  
V turistickém informačním centru (náměstí přemysloVců 165).
noVě zaháJen internetoVÝ předprodeJ lístků na stránkách 

www.diVadlonymburk.cz

Kontakt:  Hálkovo městské divadlo, Tyršova 5, Nymburk  
tel: 325 512 253, e-mail: divadlonymburk@gmail.com 
www.divadlonymburk.cz

vlastivědné MuzeuM 
nyMburk

VýstaVy

JAK ŠEL ČAS NYMBURKEM
Fotografie ze sbírky Jana Řehounka

(9. 3. 2011 – 27. 5. 2012, denně mimo pondělí, 9 – 17 hodin) 
Sbírka Jana Řehounka obsahuje ně-

kolik tisíc fotografií, od nejstarších sním-
ků města až po jeho vlastní do prosince 
2011. Velkorysý dar jsme se rozhodli 
postupně představit veřejnosti. Přáli by-
chom si, abyste se zastavili a dívali se na 
město tak, jak ho viděli naši předci nebo 
si ho pamatujete Vy sami. Zavzpomínejte 
a pomozte nám rozeznat vyfotografova-
né osoby nebo zpřesnit dataci fotografií. 

ZKAMENĚLÝ SVĚT ANEB TOULKY ČESKOU KŘÍDOU
(9. 3. 2011 – 27. 5. 2012, denně mimo pondělí, 9 – 17 hodin) 

Vlastivědné muzeum Vás srdečně zve na zajímavou výstavu fosílií Ing. Borise 
Cacary, která Vám představí dávno ztracený svět před více než 90 milióny lety, kdy 
Nymburk a okolí bylo zaplaveno druhohorním mořem křídového útvaru. Výstava je 
věnována paleontologii a fosíliím z loka-
lit v Nymburce a jeho okolí a představuje 
zajímavé exponáty, jako jsou zkameně-
liny ryb, žraločí zuby, amoniti, loděnky, 
ježovky atd.

Vzdělávací program pro školy 
zahrnuje komentovanou prohlídku vý-
stavy, pracovní listy, besedu o paleon-
tologii a fosíliích a závěrečné opakování. 
Standardní délka programu je 90 min, 
lze přizpůsobit dle požadavků např. i na 
60 nebo 45 min. Vzdělávací programy lze 
objednat na dny úterý a středa, cena je 
20 Kč za žáka.

Rezervace a info  RNDr. Martin Šandera, Ph.D., tel. 731 060 253, 
martin.sandera@polabskemuzeum.cz

V rámci výstavy Zkamenělý svět jsme pro Vás 
připravili cyklus přednášek:

Středa 11. dubna, 17:00, Vlastivědné muzeum Nymburk
Mgr. Václav Mencl - Křída v Českém masívu - idylka na pláži?

Jak vypadala česká kotlina na sklonku druhohor? Jací rostliny a živočichové zde žili? 
Krátkou exkurzí do tohoto zajímavého a globálně i regionálně velmi důležitého ob-
dobí historie Země Vás provede Mgr. Václav Mencl, paleontolog Městského muzea 
Nová Paka.

Středa 25. dubna, středa, 17:00, Vlastivědné muzeum Nymburk
Ing. Boris Cacara - Toulky českou křídou: od dinosaurů k prvokům
Přednáška Ing. Borise Cacary o paleontologii a zkamenělinách křídového útvaru v 
okolí Nymburka.

Kulturní měsíčník vychází 1x měsíčně. Místo vydání: Tisk Devera, Třebestovice
Číslo 59. vyšlo 27. 3. 2012. Počet výtisků: 1200 ks. Evidenční číslo: MK ČR E 15799

Vydává Město Nymburk, náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk, IČO: 00239500
Odpovědný redaktor: Jana Štočková - Městský úřad Nymburk, 

tel.: 325 501 104, e-mail: infocentrum@meu-nbk.cz 



6. pátek Americká akční komedie. S titulky
7. sobota TOHLE JE VÁLKA

Lauren (Reese Witherspoon) nechá přítel a tak nemá na randění ani 
pomyšlení. S tím se ale nespokojí její kamarádka Trish, která ji pře-
mluví, aby zkusila najít štěstí v lásce na internetové seznamce. Na 
internetu se seznámí se sympaťákem Tuckem. Aby to neměla tak jed-
noduché, do cesty se jí připlete i hezoun FDR. Lauren se rozhodne 
randit prozatím s oběma, samozřejmě bez potuchy, že oba kluci jsou 
nejlepšími kamarády a navíc top agenty CIA. Na řadu přichází série 
promyšlených špiónských útoků s jediným cílem - co nejvíce ztrapnit 
a zkazit rande toho druhého. Jak tato stále se stupňující bitva dopad-
ne a pro koho se Lauren nakonec rozhodne? 

19.00 hodin

97 minut vstupné 65 Kč Do 12 let nevhodný
10. úterý Komediální drama B. Slámy. České znění
11.středa ČTYŘI SLUNCE

Příběh rodiny a jejích přátel z menšího města vypráví o touze promě-
nit svůj život k lepšímu, ale také o tom, jak často jsou děti ovlivňová-
ny přešlapy svých rodičů. Téměř čtyřicetiletý otec od rodiny Jára se 
stále nepoučil z vlastních chyb a jeho úlety s sebou přinášejí komické 
momenty. S Janou vychovávají dvě děti. Jana prožívá krizi v manžel-
ství, ta vyvrcholí v momentě, kdy Járu vyhodí z práce a ona si najde 
milence. Lavinu nečekaných událostí z povzdálí sleduje a možná na-
konec ovlivní místní guru Karel, jehož ztvárnil v nezvyklé herecké 
poloze Karel Roden. 

19.00 hodin

105 minut vstupné 80 Kč Do 12 let nevhodný
14. sobota Hudební dokument. S titulky

METALLICA: SOME KIND OF MONSTER
Fascinující a opravdový pohled na životy členů nejslavnější heavy 
metalové kapely v hudební historii. Kapely, která po dvaceti letech 
své existence čelí obrovským osobním a profesionálním výzvám 
v průběhu natáčení jejich alba St. Anger. Dokument, který se natáčel 
dva roky, zachycuje s důvěrnou známostí jednotlivé členy skupiny, 
jejich vnitřní démony a vzájemné vztahy, ale také snahu o sladění 
osobních životů s požadavky neustále se měnícího hudebního prů-
myslu.

19.00 hodin

139 minut vstupné 70 Kč Do 12 let nevhodný
17. úterý České filmové drama. České znění
18. středa RODINA JE ZÁKLAD STÁTU

Libor, bývalý učitel dějepisu, který dosáhl vysokého manažerského 
postu, si řadu let spokojeně žije společně se svou rodinou v luxusní 
vile. Na povrch však začnou vyplouvat machinace s penězi klientů 
týkající se celého vedení banky. Libor se rozhodne pro útěk, kdy pod 
záminkou společné dovolené odveze celou rodinu na jižní Moravu. 
Policie odhaluje další souvislosti včetně místa, kde se rodina nachá-
zí, což odstartuje skutečné rodinné drama a stále se zrychlující cestu 
– útěku před spravedlností i pod povrch vztahů v rodině. 

19.00 hodin

107 minut vstupné 65 Kč Do 12 let nevhodný
19. čtvrtek Americký animovaný film. České znění
20. pátek KOCOUR V BOTÁCH

Ve filmu zastihnete titulního hrdinu v době, která časově předchází 
setkání se zeleným zlobrem. Je to psanec, na jehož hlavu vypsali 
odměnu. Všechno určitě musí být úplně jinak, což se vzápětí po-
tvrdí, když se kocour v honbě za kouzelnými fazolkami ocitne tváří 
v tvář Valdovi Cvaldovi, nejlepšímu kamarádovi, který ho jednoho 
dne podrazil tak, že se z kocoura stala štvaná zvěř. A z Valdy Cvaldy 
nepřítel. Navzdory intuici se společně s ním a mazanou kočičí zlo-
dějkou Čiči tlapičkou vydává vstříc dobrodružství, během něhož se 
utká s nebezpečnými zločinci, zachrání rodné město a možná i očistí 
své jméno. Pokud ho ovšem Valda Cvalda znovu nepodrazí. 

17.00 hodin

90 minut vstupné 65 Kč Přístupný

prograM kina sokol

www.mesto-nymburk.cz
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KULTUR NÍ
M Ě S ÍČ N Í K

města Nymburka

Městské kino Sokol
Hálkovo městské divadlo

Městské kulturní středisko
Vlastivědné muzeum

Městská knihovna
Aktuální informace o akcích naleznete na

www.mesto-nymburk.cz v sekci kalendárium.

Středověké rytířské turnaje
TRAKEN

Představení v sobotu 7., neděli 8. a pondělí 9. dubna vždy od 14 hodin 
na prostranství v ulici V Kolonii. Uvítací ceremoniál s představiteli města 

ve čtvrtek 5. dubna ve 14 hodin na náměstí Přemyslovců.

pokladna kina oteVřena Vždy 1 hodinu 
před začátkem promítání. Vstupenky lze 

také denně od 9 do 18 hodin 
zakoupit V turistickém informačním 
centru (náměstí přemysloVců 165).

21. sobota Americký dobrodružný film. S titulky
22. neděle SHERLOCK HOLMES: HRA STÍNŮ

Sherlock Holmes býval nejchytřejším mužem salónu... až dosud. Na 
scéně je ovšem nový kriminalistický mozek - profesor Moriarty, kte-
rý se Holmesovi nejen vyrovná, ale může slavného detektiva i před-
stihnout. Když najdou rakouského korunního prince mrtvého, podle 
důkazů to vypadá na sebevraždu. Ale Sherlock Holmes usuzuje, že 
princ se stal obětí vraždy. Prohnaný Moriarty je pořád o krok napřed 
a spřádá sítě smrti a zkázy. Všechno je součástí většího plánu, který, 
pokud vyjde, změní celé dějiny.

19.00 hodin

129 minut vstupné 70 Kč Přístupný
23. pondělí Český rodinný film. České znění

MODRÝ TYGR
Dobrodružný, magický a humorný rodinný film vtáhne děti i jejich 
rodiče do světa fantazie. Středobodem všeho dění je trochu zapome-
nutá, ale stále kouzelná botanická zahrada, ukrytá uprostřed měs-
ta. Johanka a Matyáš žijí bezstarostně mezi tropickými rostlinami 
společně s mluvícím papouškem a svými svéráznými rodiči. Když 
se starosta Rýp rozhodne zbourat zahradu, aby na jejím místě mohl 
postavit úplně novou čtvrť, objeví se tajemný modrý tygr. Ten se 
s dětmi vydá na magickou cestu záchrany jejich jedinečného světa.

17.00 hodin

90 minut vstupné 70 Kč Přístupný
24. úterý Česká komedie. České znění
25. středa SIGNÁL

Poklidnou idylu rázovité vesničky nečekaně rozčeří mladíci Kája 
(Kryštof Hádek) a Filos (Vojta Dyk). Přijeli prý proto, aby vyhledali 
nejlepší místo pro instalaci nového mobilního vysílače. Vidina zisku 
vzbudí v místních pochopitelné očekávání, zvláště když se dozvědí 
o finanční odměně pro majitele pozemku, na kterém bude vysílač 
stát. Vesnice se stává bitevním polem a to s využitím všech povo-
lených i nepovolených zbraní. Je otázkou, zda Filos s Kájou budou 
schopni naplnit očekávání, do nich vkládaná. Možná totiž nejsou 
tím, za co se vydávají... 

19.00 hodin

118 minut vstupné 65 Kč Do 12 let nevhodný
27. pátek Dokumnetární film. České znění

HÁLEK HRAJE ŠVEJKA
Dokument o přípravě divadelního představení ochotnického souboru 
Hálek - Osudy dobrého vojáka Švejka. Netradiční sonda pod poklič-
ku nymburských ochotníků.

19.00 hodin

vstupné 30 Kč Přístupný
28. sobota Americké drama. S titulky

ZABRISKIE POINT
Dnes již vizuálně a hudebně kultovní film Michelangela Antonioni-
ho, který vypovídá o duchu a tužbách šedesátých let, o nezávislosti 
na konzumním světě, o státním násilí, naivních ideálech a fascinaci 
ničením. Film, který byl ve své době tvrdě odmítnut americkou kri-
tikou, film s působivou hudbou - zejména Pink Floyd.

19.00 hodin

115 minut vstupné 55 Kč Do 15 let nepřístupný

upozornění pro návštěvníky:
Při vstupu do hlediště kina vypněte svůj mobil a nerušte ostatní návštěvníky.

Změna programu vyhrazena. Uvedená přístupnost na filmy je pouze doporučená.

Na nepřístupné filmy může mládež do 15 let pouze v doprovodu alespoň jednoho 
z rodičů, jinak nebude na nepřístupné filmy do kina vpuštěna.

Sazba a tisk Janova dílna
Tiskárna, CTP - Železniční 123, 289 12 T řebestovice, tel.: 731 489 767, janovadilna@licanet.cz, ctp@janovadilna.cz

CopyCentrum, DTP - Komenského 571, 288 00 Nymburk, tel.: 325 513 033, janovadilna@nymburk-info.cz
www.janovadilna.cz

POŘÁDÁTE V NYMBURCE AKCI PRO VEŘEJNOST? 
Turistické informační centrum nabízí všem pořadatelům kulturních 

a sportovních akcí možnost propagace těchto akcí zdarma 
v prostorách TIC, v kalendáriu akcí na webových stránkách 

města, v kulturním měsíčníku a rozesíláním kalendária 
médiím. Plakáty můžete donést do infocentra (Náměstí 

Přemyslovců 165) nebo zaslat v elektronické verzi na 
infocentrum@meu-nbk.cz

Městské kulturní 
střediskoNYMBURK

středa 4. dubna od 9 – 17 hodin na náměstí Přemyslovců

Velikonoční jarmark 

čtvrtek 12. dubna Obecní dům od 18 hodin.

Zahajovací koncert
Mezinárodního festivalu B.M.Černohorského - Kálikův Nymburk.
Vystoupí: Pěvecký sbor při ZUŠ B.M.Černohorského, Dětský pěvecký sbor Hlásek 

při ZŠ Tyršova, Dětský pěvecký sbor Koťata z Ústí nad Labem. Cena 30 Kč. Předpro-
dej v budově MěKS,Palackého 449, Nymburk. Nebo e-mailem meks@meks-nbk.cz, 

telefonem 325 512 123

středa 18. dubna Obecní dům od 19 hodin

Na slovíčko, pane doktore !
Pořad úsměvných vyprávění z lékařské praxe s Radimem Uzlem. Cena 50 Kč. Před-
prodej v budově MěKS,Palackého 449, Nymburk. Nebo e-mailem meks@meks-nbk.

cz, telefonem 325 512 123

sobota 21. dubna Kaple sv.Jana Nepomuckého od 18 hodin.

Druhý koncert
festivalu B.M.Černohorského

Vystoupí pěvecký sbor Hlahol a pěvecký sbor 
Gymnázia Jiřího z Poděbrad. Cena 30 Kč.

čtvrtek 26. dubna Kaple sv.Jana Nepomuckého od 18 hodin.

Petr Paulů – Kytarový recitál
Cena 30 Kč

ostatní akCe

pondělí 2. dubna od 18 hodin

Nejen o Chartě 77...
setkání s novinářkou a překladatelkou Petruškou Šustrovou v restauraci 
Katovna v rámci Večerů na Katovně - cyklu komorních pořadů s litera-
turou, hudbou a osobnostmi kulturně společenského života. Vstupné: 
plné 80 Kč, studenti a důchodci 40 Kč, rezervace: restaurace-katovna@
seznam.cz, mobil 777 583 568

sobota 7. , neděle 8. a pondělí 9. dubna od 14 hodin

TRAKEN
středověké rytířské turnaje v ulici V Kolonii naproti COPu. Rytíři, koně 
a velbloudice Landyša se představí ve čtvrtek 5. dubna ve 14 hodin při 
uvítacím ceremoniálu s představiteli města na náměstí Přemyslovců.

čtvrtek 12. dubna od 18 hodin

Nymburkem ve stopách Bohumila Hrabala
beseda nad stejnojmennou knihou autorů Jana Řehounka a PhDr. Pavla 
Fojtíka v rámci cyklu Večery na Katovně.Vstupné: plné 50 Kč, studen-
ti a důchodci 30 Kč, rezervace:resturace-katovna@seznam.cz, mobil 
777 583 568.

neděle 15. dubna

Běh Lipovou alejí
17. ročník tradičního běžeckého závodu pořádá SKP Nymburk. Začátek 
v 8 hodin, start hlavního závodu v 11 hodin na atletickém stadionu na 
Tyršáku. Startovné 50 Kč, mládež zdarma.

v pátek 13. dubna 2012

Hlučná samota
4. ročník benefičního hudebního festivalu

v Kulturním domě v Nymburce . Vystoupí kapely Tata Bojs, Čokovoko, 
Vees. Vstupenky v předprodeji v Café Society za 200 Kč, na místě 250 Kč. 
Výtěžek z akce bude věnován Farní charitě Nymburk.

sobota 21. dubna

Odemykání Mrliny
vodácká jízda Bučický mlýn - Roždalovice - Křinec – Nymburk, pořádá 
Labská stezka o.s. Více informací na www.labskastezka.cz

čtvrtek 26. dubna od 19 hodin

Tulák po hvězdách
scénické zpracování románu Jacka Londona v rámci cyklu Večery na 
Katovně, účinkují Alfréd Strejček a Štěpán Rak. Vstupné plné 150 Kč, 
studenti a důchodci 100 Kč, rezervace: restaurace-katovna@seznam.cz, 
mobil 777 583 568.

sobota 28. dubna od 17 hodin

Rock for dogs
3. ročník benefičního festivalu na podporu opuštěných psů 
v Dělnickém domě v Nymburce. Výtěžek koncertu bude věno-
ván na pomoc útulkům v Nymburce, Poděbradech a Lysé nad 
Labem.

neděle 29. dubna od 10 do 12 hodin

Čarodějnice na kolech
cyklistický závod pro děti pořádá TJ Sokol Drahelice, dle kategorií (od-
strkovadla a kola, děvčata a chlapci zvlášť), každý účastník dostane 
sladkost a nápoj, cyklistická helma je povinná, více informací na: http.//
drahelice.unas.cz

sobota 21. dubna od 14 do 17 hodin

IQ párty
zábavně naučné odpoledne v Parku Pod Hradbami pořádá skautské stře-
disko Krahujec Nymburk.

čtvrtek 5., 12., 19. a 26. dubna

Farmářské a řemeslné trhy
od 9 do 15 hodin na náměstí Přemyslovců. V prodeji tradiční české a folk-
lorní zboží.


