
Sobota 6. 4. 2013 
14:00 hodin

POLABSKÉ OBLASTNÍ KOLO 
PORTY 2013

Diváci 
50,- Kč

Prestižní český soutěžní hudební festival. Z Kolína se Por-
ta pro letošní ročník přesunula do Nymburka. Začátek ko-
nání akce bude upřesněn dle počtu přihlášených.

Sobota 6. 4. 2013 
19:30 hodin NEŘEŽ

Cena 
150,- Kč

Koncert známé české folkové skupiny.

Středa 10. 4. 2013 
19:30 hodin ZOJČIN BYT

Cena 120,- Kč, 
senioři 100,- Kč

V rámci projektu OBJEVY SOUČASNÉHO DIVADLA. Hraje soubor Horní Po-
černice. Tragická fraška o třech dějstvích. Komedie Zojčin byt vznikla  v roce 
1926 v době tzv. Nové hospodářské politiky v Rusku, kdy bylo povoleno sou-
kromé podnikání. V Zojčině bytě autor úspěšně využil pro svůj záměr prvky 
tzv. pokleslé literatury. Mnohá divadla žádala její text a některým se podařilo 
hru uvést. Později bylo zakázáno hru uvádět, kritici v místě vzniku hry i v Čes-
koslovensku ji zavrhovali jako ideologicky škodlivou. Inzerce - byty: Pronajmu 
čtyřpokojový byt s velkou vstupní halou a pochmurnou minulostí na bývalé 
Leninově třídě, dnes Stalinově prospektu, v Moskvě. Zn.: Každý chce bydlet: 
šlechtic, tulák, Číňan i funkcionář, dámy mířící výš, pánové mířící níž... Jak 
setkání při večerní přehlídce (nebo snad obhlídce?) skončí...? A morfium ne-
léčí a Nice je daleko...

Čtvrtek 11. 4. 2013 
8:30 a 10:00 hodin

KAPITÁN FUJTAJBLÁK 
Pirátská pohádka

Cena 
60,- Kč

Dopolední představení nejen pro školy a školky. Produkce: Divadlo Nymburk 
s.r.o. 

Sobota 13. 4. 2013 
14:30 hodin KOCOUR V BOTÁCH

Cena 
60,- Kč

Sobotní odpolední pohádka pro děti. Tato klasická česká pohádka je klenotem 
Nymburského divadla. S velkým úspěchem je na našem repertoáru již více jak 
deset let a setkala se s mnoha pozitivními ohlasy jak z řad našich nejmenších 
diváků, tak z řad divadel, které jsme navštívili. Produkce: Divadlo Nymburk 
s.r.o. Autor a režie: Adolf Toman, hudba: Jiří Beneš

Úterý 16. 4. 2013 
19:00 hodin

KÜHNŮV DĚTSKÝ SBOR
VÍTÁNÍ JARA

Cena 180,- Kč, děti, seni-
oři a studenti 150,- Kč

Program: Slavnosti jara – tanečně-hudební svitu napsal známý český skla-
datel Otmar Mácha jako oslavu lidových tradic na motivy 
české, moravské a slovenské lidové hudby. Taneční jazyk 
nás provede lidovými zvyky spjatými s každoročním vítá-
ním jara. Slavnosti jara zasahují srdce diváka kdekoliv ve 
světě krásou své hudby a bohatostí lidových krojů. Taneční 
choreografie: Živana Vajsarová Otvírání studánek – jarní 
čištění studánek po přešlé zimě, jejich „otvírání“, bylo 
i obřadem se symbolickým zaháněním zlé moci a neštěstí. 
Slavnou hudební kantátu na motivy tohoto jarního zvyku 
dokončil Bohuslav Martinů v roce 1955 ve Francii – kantá-
ta je i jímavou alegorií vzpomínek emigranta svou rodnou 
vlast. Ne náhodou bylo provedení Alféra Radoka pro Laternu magiku v roce 
1960 tehdejším režimem zakázáno.Výběr známých sborových skladeb od vý-
znamných českých autorů: Bedřich Smetana, Antonín Dvořák a další.
Hosté: Josef Somr – jeden z nejuznávanějších herců současnosti, Ivan 
Kusnjer – sólista opery Národního divadla Hudební doprovod: klavír, smyč-
cové trio

Středa 17. 4. 2013 
18:00 hodin

CESTA KOLEM SVĚTA ZA 80 DNÍ 
Jiří Teper

Cena 240,- Kč Senioři 
a děti do 18 let 150,- Kč

Představení pro celou rodinu dle předlohy Julese Verna. Jeden z nejznáměj-
ších románů byl ještě za života autora úspěšně inscenován jako divadelní 
revue. Současná úprava se v obdobném duchu snaží s úsměvem a nadhle-
dem oživit na scéně stále působivou atmosféru příběhu, ve kterém v hlavních 

 Hálkovo městské divadlo rolích vystupují pánové Phileas Fogg, jeho věrný sluha 
Passepartout, horlivý policejní agent Fix a půvabná Auda. 
Jejich dobrodružství na cestě světem devatenáctého sto-
letí doplňuje a ilustruje řada písní a k nim náležících taneč-
ních čísel. Režie: Jaroslav Kříž Hudba: Antonín Hlavička 
Orchestr řídí: Jiří Beneš Grafické zpracování scény: Jan 
Severa Choreografie: Roman Pavlíček Produkce: DIVADLO 
NYMBURK S.R.O.
REALIZACE PROJEKTU PROBĚHLA S PŘISPĚNÍM STŘE-
DOČESKÉHO KRAJE A MĚSTA NYMBURK

Čtvrtek 18. 4. 2013 
19:30 hodin

LÁŽO PLÁŽO & VÍTĚZ
OBLASTNÍHO KOLA PORTY 2013

Cena 
100,- Kč

Koncert na malé scéně.

Úterý 23. 4. 2013 
19:30 hodin

SCREAMERS SCREAMSHOW 
Travesti show.

Cena 
260,- Kč

Středa 24. 4. 2013 
19:30 hodin Večery v klubu

Cena 
120,- Kč

Talkshow Jardy Kříže a Davida Šitavance. Povídání s hosty a hudebním do-
provodem.

Čtvrtek 25. 4. 2013 
8:30 hodin

KREJČÍK HONZA 
Kouzelná slůvka

Cena 
60,- Kč

Dopolední představení nejen pro školy a školky.

Čtvrtek 25. 4. 2013 
19:30 hodin PAŠÁCI & HADI

Cena 
120,- Kč

Rabbi Löew, doktor Frankenstein či průmyslník Rossum - ti všichni jsou v dě-
jinách literatury známí svou posedlostí stvořit umělého člověka, bytost do-
konalou, absolutně poslušnou a nadlidskou svými vlastnostmi i schopnostmi. 
Nyní bude dějištěm zrodu nadčlověka místo,kam takový tvor již z podstaty 
věci patří - střední škola. Do práce se totiž dala temná osoba v bílém plášti, 
Doyle, a její největší pomocník, technická finesa sovětské éry dataprojektorů- 
MEOTAR. Z předchozích zkušeností v klasických dílech jsme poučeni, že po-
dobné pokusy nedopadaly dobře a není důvod se domnívat, že tento výbušný 
koktejl by mohl skončit jinak...Divadelní soubor Jedinečných Lidových Tašká-
řů vás tímto zve na komediálně laděný horor ze střední školy, kde se blbost 
stala principem a kde účel posvětil všechny prostředky. Na motivy Čapkova 
R.U.R., podle scénáře Michala Douši a chlapců z undergroundového plátku 
nazvaného ZDUŘ a v režii Oskara Holoubka uvádí DS JeLiTa novou divadelní 
hru - Pašáci & Hadi.

Sobota 27. 4. 2013 
14:30 hodin

KAPITÁN FUJTAJBLÁK 
Pirátská pohádka

Cena 
60,- Kč 

Sobotní odpolední pohádka. Příběh o strašlivém kapitánovi pirátské lodi Fuj-
tajblákovi a jeho posádce. O dobrodružství mladého chlapce Toma na jeho 
cestě za pokladem. O tom, co všechno se dá na takové cestě najít. O odvaze 
a statečnosti pirátské slečny Elízy a jestli v pohádkách pořád ještě vítězí lás-
ka. Produkce: Divadlo Nymburk s.r.o. Autor: S. Kříž, režie: J. Kříž, hudba: Vít 
Beneš

Pondělí 29. 4. 2013 
19:30 hodin

ŠEST TANEČNÍCH HODIN
V ŠESTI TÝDNECH

Cena 
340,- Kč

Abonentní představení Divadlo Ungelt Praha 
Hrají: Chantal Poullain a Pavel Kříž Alfieriho 
hra je strhující herecký duet o lidské opuště-
nosti a nikdy neumírající naději. Tato hra pa-
třila k nejúspěšnějším představením Divadla 
Ungelt v uplynulé sezóně. Vypráví příběh ženy, která si objednává u agentury 
domácího učitele tance, jako záminku, jak vybřednout ze stále hůř snášené 
samoty.

PŘIPRAVUJEME:
 3. 5. 2013 HRDÝ BUDŽES

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

VýstAVA
1.- 30. dubna

BEsEdy A PŘEdnášky
úterý 9. dubna v 17 hod.

O včelách a včelaření
Petr Plaňanský. Přednáška pro veřejnost o životě 
jednoho z nejznámějších zástupců společenského 
hmyzu, jeho významu pro člověka a přírodu, složení 
včelstva a práci včelaře. Povídání bude doprovázeno 
promítáním.

středa 10. dubna v 15 hod.

Průvodce nákupem a zdravou výži-
vou včetně ochutnávky

Přednáší Petra Sehnalová, výživová poradkyně. 
Další přednáška z cyklu „Akademie třetího věku – 
Zdravý životní styl“. Výživové návyky jako prevence 
před civilizačními chorobami. Jak vybírat kvalitní 
potraviny. Co znamenají komerční názvy potravin. 
Jak zjistit, který výrobek je z původních surovin. 
Vstupné 40 Kč.

čtvrtek 18. dubna v 17 hod.

Island kolem dokola aneb Stopem 
za sopkami a gejzíry

Petr Lehejček. Podíváme se k bublající lávě, horkým 
řekám, na ledovce, do horských výšin, k vodopádům, 
ale i do drsného islandského vnitrozemí, které je po-
važováno za poslední divočinu v Evropě. Proběhne 
krátký výlet do tajů islandské kuchyně, která mno-
hým našincům působí zažívací problémy už jen při 
pohledu na nabízené pochoutky. Budete seznámeni 
s běžným životem Islanďanů. Přijďte se vtipnou for-
mou dozvědět něco o dechberoucím kousku Země, 
kde je Vám líto chodit spát a každý den je originál. 
Více informací www.lehejcek-cestopisy.cz
Vstupné 30 Kč.

městská kniHovna úterý 23. dubna v 17 hod. 

Aktuální poselství knihy Přísloví
Přednáší ThMgr. Michal Krchňák. O čem všem je Bible. 
Pohled očima překladatele Bible. Hlubší sonda do jedné 
z biblických knih a jejích témat – vztahy, peníze a majetek, 
moudrost, výchova. Otázky a biblické odpovědi na stá-
le aktuální témata jako je hněv, komunikace, moudrost, 
strach versus jistota a jiné.
Vstupné 30 Kč. 

knIhoVnA dětEM
pátek 19. dubna v 9.30 a v 11 hod. 

Jak se dělá časopis
Jaký je rozdíl mezi nakladatelstvím a vydavatel-
stvím? Jak pracuje redakce, co má za úkol fotograf, co 
dělá korektor a co je distributor vám vysvětlí Blanka 
Dvořáková, šéfredaktorka časopisu Junior.

V DUBNU MÁME PRO VÁS OTEVŘENO 
TAKÉ V SOBOTU

6. 4. OD 9 DO 11 HOD.

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. 

vlastivědné muzeum 
nymburk

Výstava „Obojživelníci: Krásní ve vodě i na souši“ 
spojená se vzdělávacím programem pro školní a zájmové skupiny

OBOJŽIVELNÍCI: KRÁSNÍ VE VODĚ I NA SOUŠI

2. 4. – 30. 6. 2013, denně mimo pondělí, 9 – 17 hodin 
komentované prohlídky: úterý až pátek 

Polabské muzeum – Vlastivědné muzeum Nymburk vás srdečně zve na zají-
mavou výstavu Martina Šandery. Výstava velkoformátových fotografií doplněná 
o ukázku živých zástupců přibližuje svět opomíjených obojživelníků. Na fotogra-
fiích jsou zachyceny životní projevy těchto živočichů, představeny jsou všechny 
druhy obojživelníků České republiky, včetně modrých žabáků a obojživelníka 
roku 2013, a další zajímavé druhy z celého světa. Jedinečným exponátem je obří 
pulec blatnice skvrnité. 

Komentovaná prohlídka a vzdělávací program pro školní i další objednané 
skupiny
1) Komentovaná prohlídka výstavy Krásní ve vodě i na souši (cca 20 min)
2) Pracovní listy (soutěž) k výstavě (cca 20 min) 
3)  Ukázka krmení živých obojživelníků, ukázka hlasů žab (cca 20 min) 

a případně beseda o obojživelnících a jejich praktické ochraně (cca 20 min) 

Délka celého programu je 45 až 60 min (dle konkrétní dohody), i s besedou 
přibližně 90 min. Program je vhodný pro všechny věkové skupiny počínaje ma-
teřskými školami. Komentované prohlídky (program) je nutné dohodnout pře-
dem.

Rezervace a info:  RNDr. Martin Šandera, Ph.D., tel. 731 060 253, 
martin.sandera@polabskemuzeum.cz nebo tel. 325 512 473. 

Cena programu: 20 Kč/žák či osoba (pedagogický doprovod zdarma). 

Program  o  obojživelnících  je  možné  spojit  s  prohlídkou  stálých  expozic 
a dalších výstav ve Vlastivědném muzeu Nymburk.

Vstupné do muzea: 15 Kč děti od 6 do 15 let, studenti, důchodci, 30 Kč dospě-
lí (pedagogický doprovod zdarma).

www. p o l a b s k emu z eum . c z



16. úterý
17. středa 
19:00

Americká krimikomedie s titulky
JAKO ZA STAREJCH ČASŮ
Val (Al Pacino) opouští po dlouhých letech vězení. Doc (Chris-
topher Walken) pro něj nachystal oslavu, během které prožijí to, 
co někteří obyčejní smrtelníci nestihnou za celý život… Režie 
F. Stevens
100 Kč / 95 min. přístupný

18. čtvrtek 
18:00

Loutkový film, 1952
STARÉ POVĚSTI ČESKÉ
Mistrovské dílo Jiřího Trnky uváděné v rámci Mezinárodního 
dne památek. Hrdinové české mytologie ožívají v nestárnoucím 
filmu natočeném na motivy předlohy Aloise Jiráska
Zdarma / 91 min. přístupný

19. pátek 
20 sobota 
19:00

Drama SR/ČR, 2012
MŮJ PES KILLER
Příběh strachu, bratrství a krevních pout. Scénář a režie M. 
Fornayová. Kamera T. Sysel
100 Kč / 87 min. do 12 let nevhodný

21.neděle 
19:00 

Americký sci-fi horor s titulky
TEMNÉ NEBE
Rodinu Barretových pronásleduje smrtící a děsivá síla… Hrají: 
Keri Russell, Dakota Goyo, Josh Hamilton. Režie S. Ch. Ste-
wart
100 Kč / 110 min. do 15 let nevhodný

23. úterý 
24. středa 
19:00

Americké romantické drama s titulky
TERAPIE LÁSKOU
Život vždycky nejde podle plánu… Oscarem oceněná romance 
o tom, že přestože je každý z nás tak trochu blázen, můžeme 
najít svou spřízněnou duši. Hrají: Jennifer Lawrence, Bradley 
Cooper, Robert De Niro. Režie D. O. Russell
80 Kč / 122 min. do 15 let nevhodný

25. čtvrtek 
26. pátek 
19:00

Americké mysteriózní drama s titulky / Premiéra
BEZPEČNÝ PŘÍSTAV
Katie se musí rozhodnout – zvolí život na útěku, nebo novou 
rodinu? Hrají: Julianne Hough, Josh Duhamel, Cobie Smulders. 
Režie L. Hallström
100 Kč / 115 min. do 15 let nevhodný

27. sobota 
28. neděle 
17:00

Animovaná jihoafrická komedie
ZAMBEZIA
Mladý sokol Kai se vydá na dobrodružnou výpravu do bájného 
ptačího města Zambezia, aby se stal členem letky chránící město 
před útoky nepřátel. Režie W. Thornley
100 Kč / 83 min. přístupný

29. pondělí 
19:00

Americký akční thriller s titulky
PÁD BÍLÉHO DOMU
Bývalý agent tajné služby se snaží zabránit teroristickému úto-
ku na Bílý dům. Hrají: Gerard Butler, Morgan Freeman a Aaron 
Eckhart. Režie A. Fuqua
100 Kč / 119 min. do 12 let nevhodný

3. středa 
4. čtvrtek 
19:00

Romantické drama s titulky Fr./Belgie
NA DŘEŇ
Co všechno se musí stát, abyste si uvědomili, na čem ve sku-
tečnosti záleží? Hrají: Marion Cotillard a Matthias Schoenaerts. 
Režie J. Audiard
100 Kč / 120 min. do 12 let nevhodný

5. pátek
6. sobota 
19:00
 

Americká komedie s titulky
NA ŠROT
Jeffovi je právě 21 a plnoletost je třeba řádně oslavit. Zpít se na 
šrot před zkouškou ale as i nebude nejlepší nápad… Hrají: Miles 
Teller, Sarah Wright, Justin Chon. Režie J. Lucas, Scott Moore
90 Kč / 92 min. do 12 let nevhodný

7. neděle 
19:00

České drama / Art kino
BEZ DOTEKU
Příběh dospívající dívky Jolany, která je předmětem sexuální 
touhy svého nevlastního otce. Režijní debut Matěje Chlupáčka 
- nejmladšího režiséra ve střední Evropě - nelze přehlédnout! 
Hrají: Tereza Vítů, Adrian Jastraban, Marian Roden, Petra Lus-
tigová
100 Kč / 72 min. do 15 let nevhodný

8. pondělí
9. úterý 
19:00

Akční sci-fi thriller s titulky USA/Kanada
G. I. JOE 2: ODVETA
Elitní tým se tentokrát musí postavit mocné organizaci, která 
chce ovládnout svět. V hlavních rolích Channing Tatum a Bruce 
Willis. Režie Jon Chu 
120 Kč / 90 min. do 12 let nevhodný

10. středa 
11. čtvrtek 
19:00

Americká komedie
PÁR NENORMÁLNÍCH AKTIVIT
V novém domě Malcolma a Keishy straší. A když Keishu posed-
ne zlý duch, nezbývá než se ho zbavit… Hrají: Marlon Wayans, 
Nick Swardson, Cedric the Entertainer. Režie M. Tiddes
90 Kč / 86 min. do 12 let nevhodný

12. pátek 
13. sobota 
19:00

Český dokument
HLEDÁ SE PREZIDENT
Pohnuté i humorné momenty ze zákulisí a cesta kandidátů od 
začátku jejich kampaně až k rozhodujícímu okamžiku volby. 
Režie T. Kudrna
80 Kč / 90 min. přístupný

13. sobota 
16:00

Česká komedie
BABOVŘESKY 
Letní komedie Zdeňka Trošky. Hrají: Lukáš Langmajer, Vero-
nika Žilková, Jana Synková, Lucie Plekancová Vondráčková, 
Pavel Kikinčuk 
90 Kč / 133 min. do 12 let nevhodný

14. neděle 
15. pondělí 
19:00

Americká dobrodružná fantasy s titulky
JACK A OBŘI
Mladý farmář náhodou otveře bránu, kterou se na náš svět dosta-
nou hrůzostrašní obři. Hrají: Ewan McGregor, Nicholas Hoult, 
Stanley Tucci. Režie B. Singer
90 Kč / 114 min. přístupný

program kina sokol

www.mesto-nymburk.cz

KULTUR NÍ
M Ě S ÍČ N Í K

města Nymburka

Hálkovo městské divadlo
Městské kulturní středisko

Vlastivědné muzeum
Městská knihovna

Kino Sokol
Aktuální informace o akcích naleznete na

www.mesto-nymburk.cz v sekci kalendárium. 

Brána památek otevřená
celodenní program v rámci Mezinárodního dne památek pořádaného 

Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska

čtvrtek 18. dubna v 10 hodin 
slavnostní zpřístupnění pravěké mohyly Na Příkopě

DUBEN 2013
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

Kulturní měsíčník vychází 1x měsíčně. Místo vydání: Tisk Devera, Třebestovice
Číslo 70. vyšlo 28.  3. 2013.  Počet výtisků: 1500 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 

městské kulturní 
střediskoNYMBURK

pátek 5. dubna

Večer s Cimbálovkou
Grand Moravia – Ladislava Pavluše - Obecní dům od 19 hodin, cena 
250 Kč. Součástí večera je ochutnávka 20 značek moravských vín..

čtvrtek 11. dubna

Zahajovací koncert festivalu B. M. Černohorského
Obecní dům od 17 hodin, vstupné 30 Kč. Koncert je věnován Václa-
vu Kálikovi. Vystoupí: Dětský pěvecký sbor Hlásek při ZŠ Tyršova 
v Nymburce, Dětský pěvecký sbor Žabky při ZUŠ B. M. Černohor-
ského Nymburk, žáci Hudební školy Yamaha Nymburk, Dětský 
pěvecký sbor při ZUŠ Praha - Stodůlky.

středa 17. dubna

Odpoledne s dechovkou
Obecní dům od 16 hodin, cena 40 Kč. K tanci i poslechu 

hraje Polabská Blaťanka.

PŘIPRAVUJEME nA kVětEn:
9.5.   Koncert pěveckého sboru Hlahol z Nymburka a pěveckého sboru 

Boleslav z Mladé Boleslavi
15.5.  Hlasatelky v akci 
16.5.  Koncert Vysokoškolského uměleckého sboru z Pardubic
20.-31.5.  Výstava fotografií Ing. Marka Velechovského
25.5.  Ve stínu Vodárenské věže, folkový festival od 12 – 22 hodin

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK:
MěKS, Obecní dům, Turistické informační centrum.

ostatní akCe

čtvrtek 4. dubna od 19.30 hod.

Chlastomas
DVD projekce filmu Jiřího Vetešníka v hudebním klubu Mlejn (Velké 
Valy 349), vstupné dobrovolné. Rezervace na: ds.mlejn@email.cz.

středa 10. dubna od 17. 30 hod. 

Kurz FIMO 
v DDM Nymburk. Cena kurzu 300 Kč, více informací na 
www.ddm-nymburk.cz, přihlášky na tel. 607 813 553 – Martina 
Prášilová.

čtvrtek 11. dubna od 19.30 hod.

Show Strejdy Dutche
jediný nepřístupný dětský pořad v hudebním klubu Mlejn, 

vstupné 50 Kč. Rezervace na: ds.mlejn@email.cz.

neděle 14. dubna 

Běh Lipovou alejí 
18. 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 pro předem přihlášené, 
v den závodu 100 Kč , mládež zdarma.

čtvrtek 18. dubna 10 - 17 hod. 

Brána památek dokořán 
celodenní program v rámci projektu Mezinárodní den památek a sídel. Během 
dne budou volně přístupné památky - Turecká věž (10 - 17 h), vila Bašta (10 - 
17 h), proběhne slavnostní otevření pravěké mohyly (10 h), na náměstí znovu 
usedne Bohumil Hrabal (17 h) a v městském kině se bude od 18 hodin zdarma 

promítat loutkový film Staré pověsti české.

pondělí 22. - pátek 26. dubna

Český rozhlas Region
mobilní vysílací studio na Náměstí Přemyslovců. Rozhovory se 
zajímavými hosty, autogramiády známých osobností, skákací 
hrad a soutěže pro děti. Moderuje Patrik Rozehnal. Více na www.
cesky-rozhlas-region.cz

čtvrtek 25. dubna od 19.30 hod.

Jak s papežem šili všichni čerti
outková pohádka pro dospělé v hudebním klubu Mlejn, 
vstupné dobrovolné. Rezervace na: ds.mlejn@email.cz. 

sobota 27. dubna od 13 do 17.30 hod. 

Čarodějnický pohádkový les
pořádá agentura Velká dobrodružství, start před hotelem Ostrov, 
vstupné 50 Kč. Více informací a registrace na www.veldo.cz.

neděle 28. Dubna 

Čarodějnické hopsání
pořádá ZKO Nymburk, neoficiální závody v agility. 

Přihlášky a více informací na www.zkonymburk.cz.

úterý 30. dubna od 17 do 22 HOD.

ČARODĚJNICE NA ŠPIČCE
17 až 19.30 hod. - program pro děti (slet čarodějnic a čarodějů, 
soutěže, diskotéka, volba miss čarodějnice). Košťata s sebou. 
V 19.30 -  pálení čarodějnic. Pivo, limo a občerstvení zajištěno!

INFORMACE PRO POŘADATELE 
KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ

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

© MAUR film s.r.o.


