
VýstaVy
2. – 29. května

Májová
výstava prací žáků Základní školy, Mateřské školy speciální a dětského domova v Nym-
burce

středa 7. května v 10 hod.
Literární procházka Nymburkem
Pojďte se vydat po stopách 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 pro-
cházka nekoná. Případní zájemci si mohou jiný termín domluvit 

osobně v knihovně nebo telefonicky.

Besedy, přednášky
úterý 6. května 17 hod.
Zdravé bydlení 
Ing. Jan Hrabec. Seznámení se základními principy stavební biologie 
a přírodního stavitelství. Alternativní přístup v architektuře a sta-
vebnictví. Výstavba domů a osídlení respektující individuální přístup, 
spojení s přírodou, vycházející vstříc člověku a potřebám rodiny, 
použití přírodních materiálů, přirozená regulace vlhkosti vzduchu 

v místnosti, sálavé teplo pro vytápění, denní světlo, umělé osvětlení a barvy odpoví-
dající přírodním podmínkám, maximální omezení plísní, bakterií, prachu a alergenů aj. 
 Vstupné 20 Kč.

Historie nymBurka
Každá kapitola z místní historie stojí za povšimnutí! Proto jsme 
pro vás připravili soubor přednášek, které se dotknou hned něko-
lika pozoruhodných momentů v dějinách města. V měsíci květnu 
vám nabízíme: 

středa 14. května 111. výročí gymnázia v Nymburce. Od počátku k dnešku.
15 hod. PhDr. Pavel Fojtík historik a místostarosta města Nymburk.  Vstup-
né 40 Kč.

středa 21. května Hříšní lidé království českého
17 hod.  PhDr. Vlastimil Vondruška, CSc. Historik, publicista a spisovatel, 

autor historických románů a populárně naučné literatury. O zlo-
činech, vyšetřování a soudnictví ve středověku vážně i nevážně. 
Skutečné kriminální příběhy z 15. a 16. století. I když jde většinou 
o příběhy spojené se zločinem, jsou převyprávěny s nadhledem 
a pokud je to možné, i s humorem.  Vstupné 50 Kč.

16. HraBaLoVo kersko 
sobota 17. května

10 hod. Hrabalova cyklojízda
Pokud rádi jezdíte na kole a zdoláte cca 20 km, zapojte se. Startuje se 
u bývalé hvězdárny v Nymburce na Zálabí. Každý účastník obdrží při 
startu očíslovanou „Hrabalovu putovní knížku“, do které bude během 
cesty sbírat razítka. Tři držitelé putovních knížek se všemi razítky 
obdrží ceny. Ceny budou předány při odpoledním programu. S hlav-

ním pelotonem odstartují v 10 hod. i zástupci organizátorů jako doprovod.

 Hálkovo městské divadlo městská kniHovna 10 hod. Tradiční dopolední procházka
po místech, která měl Bohumil Hrabal rád. Průvodcem pochodu je Jan 
Řehounek. Start U Pramene v Kersku.

Dobové postavy z Hrabalových knih a filmů
Pro turisty i cyklisty je na letošní rok vyhlášena soutěž o nejpovede-
nější dobový kostým Hrabalových postav. Převlékněte se za Maryšku, 
Francina nebo Pepina z Postřižin. Přijďte jako Miloš Hrma, výpravčí 
Hubička nebo Zdenička Svatá z Ostře sledovaných vlaků. Nebo třeba 
jako Jarin Franc, Lelin či řezník ze Slavnostní sněženek. Stačí si vybrat 
jednu z mnoha Hrabalových postav a přijít za ni převlečeni. Nejpove-

denější kostýmy odměníme během odpoledního programu.

12 hod. Program 
Na zahradě Lesního ateliéru Kersko je pro vás připraven bohatý pro-
gram, během kterého můžete zhlédnout ukázku z nově nastudované-
ho divadelního představení v podání DS Hálek Nymburk „Harlekýno-
vy milióny“ a můžete se setkat s mnoha zajímavými hosty, mimo jiné 
i s Ivou Hüttnerovou, Zdenou Hadrbolcovou, Jiřím Menzelem a dalšími 
známými herci. K poslechu zahraje Václav a Jan Neckářovi, kapela 
Trampstejk, BG Friends a Crossband. Programem provede Jarda Kříž.

Autobus do Kerska a zpět zdarma
 Odjezdy  Odjezdy
Nymburk, Hlavní nádraží 9,00 Kersko, U Kubů 18,00
Nymburk, nám. Přemyslovců 9,05 Hradištko, aut. zastávka 18,05
Zvěřínek, Temac 9,15 Sadská, Hotel Modrá Hvězda 18,10
Sadská, náměstí 9,25 Třebestovice, obec. úřad 18,20
Třebestovice, obec. úřad 9,35 Sadská, náměstí 18,30
Sadská, Hotel Modrá Hvězda 9,45 Zvěřínek, Temac 18,40
Hradištko, aut. zastávka 9,50 Nymburk, nám. Přemyslovců 18,50
Kersko, U Pramene 10,00 Nymburk, Hlavní nádraží 19,00

kniHoVna dětem
pondělí 5. května od 13 do 16 hod.
Dárek pro maminku
Víte, že mají všechny maminky v neděli 11. května svátek? Máte už pro 
tu svou nějaký dárek? Pokud ne, přijďte v pondělí do dětského odděle-
ní a vytvořte jí originální dárek. 

ostatní sLužBy
Donáška knih do domu
Knihovna nabízí svým zdravotně handicapovaným čtenářům a seni-
orům knižní donáškovou službu. Knihy budou po předchozí domluvě 
doručeny ZDARMA přímo těm čtenářům, kteří ze zdravotních důvodů 
nemohou knihovnu navštěvovat osobně. Je možno zapůjčit také mlu-
vené slovo, zvukové knihy a hudbu na CD. Zájemci se mohou informo-

vat na tel. čísle 325 512 723 či na e-mailové adrese dospele@knihovna-nbk.cz.

Půjčování čtečky
Čtečka „Amazon Kindle Touch“ je k dispozici registrovaným čtená-
řům knihovny. Nabízí Vám možnost vyzkoušet nový způsob čtení, 
stahování e-knih, procházet e-poštu připojením přes WIFI. Ve čtečce 
již budou nahrána některá klasická díla krásné literatury se statusem 
volného díla. V klidu domova tak můžete porovnat nový druh čtení 
s klasickou knihou. Bližší informace v hudebním oddělení.

V KVĚTNU MÁME PRO VÁS OTEVŘENO TAKÉ 
V SOBOTU 3. 5. OD 9 DO 11 hod.

Těšíme se na vaši návštěvu.

Bližší informace o našich službách a konaných akcích najdete na interneto-
vých 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

Neděle 4. 5.
14.00 hodin Akademie našeho domečku Cena 50,- Kč

Dům dětí a mládeže Nymburk. Vystoupení dětí ze zájmových kroužků.

Úterý 6. 5.
19.30 hodin

SAMOSTATNÝ RECITÁL
JAROMÍRA NOHAVICI

Cena 490,- Kč 
VYPRODÁNO

Sólový recitál jednoho z našich nejznámějších 
písničkářů s kytarou a heligonkou sestavený 
nejen ze známých písní, ale i z aktuálních no-
vinek. Fanouškové Jarka Nohavici si již určitě 
zvykli, že jeho koncerty jsou samé překvapení, 
vždy naprosto nově dramaturgicky sestavené 
a rozhodně se mají na co těšit! Na současných koncertech Jarka 
doprovází na akordeon a piano vynikající muzikant z Varšavy Ro-
bert Kusmierski. Nevhodné pro děti do 12 let!

Středa 7. 5. 
19.30 hodin

HARLEKÝNOVY MILIONY 
PREMIÉRA divadelní hry Bohumila Hrabala

Cena 100,- Kč

Příběh z poslední etapy života Josefa Hrabala -Pepina, jeho bratra 
Francina a švagrové Marji. Ti všichni, společně ještě s dalšími kole-
gy z domova důchodců v bývalém zámku Františka Antonína Špor-
ka v Lysé nad Labem vytvářejí různorodou sestavu lidských osudů. 
Prostředníkem celého příběhu se stává Marja Hrabalová, která čeří 
stojatou atmosféru domova a rozžehává vzpomínky a chuť do ži-
vota několika pamětníků starých časů. Dramatizaci textů B. Hraba-
la provedl Jan Řehounek. Režie: Vít Špinka
Hraje: DS Hálek  Premiéra

Sobota 10. 5. 
14.30 hodin

Tajemství zlatého rouna 
PREMIÉRA nové pohádky

Cena 60,- Kč

Divadelní zpracování pohádky s písničkami. Pohád-
ka na motivy báje O zlatém rounu přináší dobro-
družný příběh o jeho získání.
Scénář a režie: Petr Pištěk
Hrají: Absolventi divadelní školy

Úterý 13. 5. 
19.30 hodin

4TET 
KONCERT VOKÁLNÍHO SESKUPENÍ 4TET

Cena 400,- Kč 
VYPRODÁNO

Již 11 let udivuje diváky svými neuvěřitelnými pěveckými, ale i he-
reckými výkony a nápady VOKÁLNÍ SESKUPENÍ 4TET/ Jiří Korn, 
Jiří Škorpík, Dušan Kollár, David Uličník/. Gentlemani v cylindrech 
opět připravili originální podívanou ve III verzi programu, která 
měla premiéru na podzim 2012. Umělecky plnohodnotný, preciz-
ní a přitom osobitý projev tohoto vokálního seskupení se snoubí 
s již pověstnou dokonalostí a profesionalitou Jiřího Korna. Úžasné 
vokální výkony, nepřehlédnutelný design kostýmů Marie Markové 
a Jana Boušky, překvapivě originální pojetí aranžmá a neotřelé 
harmonie Jiřího Škorpíka i temperamentní herecké a „taneční“ 
výkony všech aktérů na jevišti. To vše rozhodně nenechá nikoho 
chladným a odměnou jsou jim vždy vyprodané koncerty s neopako-

vatelnou atmosférou. Není tedy divu, že vystoupení 4TETu bývají 
vyvrcholením jak prestižních akcí, tak i společenských událostí.
Účinkují: Jiří Korn, Jiří Škorpík, Dušan Kollár, David Uličník

Čtvrtek 15. 5.
8.30 a 10.00 hod. Tajemství zlatého rouna Cena 60,- Kč

Dopolední představení pro školy a školky. Divadelní zpracování po-
hádky s písničkami. Pohádka na motivy báje O zlatém rounu přináší 
dobrodružný příběh o jeho získání.
Scénář a režie: Petr Pištěk
Hrají: Absolventi divadelní školy

Sobota a neděle 
17. a 18. 5. 10.00 
a 15.00 hodin

SHOW TANEČNÍ ŠKOLY
EASY DANCE 2000

Cena 100,- Kč

Vystoupení taneční školy.

Středa 21. 5. 
19.30 hodin Večery v klubu Cena 120,- Kč

Talkshow Jardy Kříže a Davida Šitavance. Povídání s hosty a hu-
debním doprovodem. Hosté: Martina Kociánová – herečka, mode-
rátorka

Čtvrtek 22. 5. 
19.30 hodin A KUTLOCH aneb i muži mají své dny 

Produkce: Studio DVA 
Cena 360,- Kč
VYPRODÁNO

Velmi komická černá komedie plná ironie o těž-
kém údělu muže v současném světě. Doba je 
v krizi, svět je v krizi, vztahy jsou v krizi, to je 
všeobecně známo, ale pozor: I muži jsou v kri-
zi! Přicházejí postupně o svá poslední výsadní 
práva a pozice neohrožených vládců vesmíru. 
Jedno z posledních míst mužského sebevědo-
mí a sebeurčení se nachází v kotelně pod su-
permarketem Happycentrum. Schází se zde každou sobotu čtyři 
stateční muži schovaní před svými shoppingujícími manželkami. Na 
pár hodin se stávají opět pravými chlapy. Kouří, pijí pivo a koukají 
se na fotbal. Podaří se jim uhájit tento ostrůvek svobody? A jsou tu 
opravdu ještě sami sebou, nebo se tu jen zbaběle schovávají před 
faktem, že svůj boj o důstojné místo ve společnosti už prohráli?
Režie: Jan Jirků
Hrají: Bob Klepl, Kryštof Hádek/Václav Jílek, Filip Blažek/Roman 
Štabrňák, Michal Slaný/Petr Bláha 

Pátek 30. 5. 
18.00 hodin TANEČNÍ KALEIDOSKOP

Taneční oddělení ZUŠ B. M. Černohorského Nymburk zve všechny, 
kteří mají rádi tanec a pěknou hudbu, na každoroční Taneční kalei-
doskop. 

Kontakt:
Hálkovo městské divadlo, Tyršova 5 

Tel. 325 512 253, 325 511 210

Bohumil Hrabal
známý a neznámý

27. 3. - 30. 11. 2014 (denně 
mimo pondělí, 9 – 17 hodin) 

Přijďte se podívat do 
nové expozice a na výsta-
vu Bohumil Hrabal známý 
a neznámý. Nahlédněte do 
jeho pracovny v Kersku, 
poznejte jeho biologického 
otce a seznamte se s jeho 
nymburskými přáteli. Foto-
grafie vás provedou starým 
Nymburkem, očima Hanu-
še Bohmana blíže poznáte 
Marju Hrabalovou, zavzpo-
mínáte na FC Polaban a na 
vlastní oči uvidíte strojo-
pisné originály a samizda-
tová i oficiální vydání jeho 
děl. A kdo si troufne, může 
si vyplnit kvíz. 

Pátek 30. května od 
18 hodin - Muzejní noc ve 
Vlastivědném muzeu, bě-
hem které bude pokřtěna 
nová knižní publikace o Bo-
humilu Hrabalovi.

kontakt:

Vlastivědné muzeum,

Tyršova 174

Tel. 325 512 473

www.polabskemuzeum.cz



čtvrtek 1. května od 14 do 17 hodin
Vylodění na Tortuze

ve vile Tortuga. Tématické pásmo se soutěžemi pro děti, dospělí budou moci nahlédnout do 
historie skautingu v Nymburce pořádá Přístav vodních skautů Modrá fl otila Nymburk.

sobota 3. května od 9 do 18 hodin
Memoriál Otakara Blažka

na kurtech Na Remanenci. Turnaj ve volejbale - kategorie junioři a juniorky.
Více informací na www.volleyball.cz

sobota 3. května
Tour de Labe bier

cyklovýlet pro všechny s nymburským pivovarem v rámci Postřižinského cyklootvíráku. 
Více na www.labskastezka.cz a www.cyklootvirak.cz

sobota 3. května od 9.30 hodin
Postřižinský cyklootvírák

4. ročník cyklo-společenské vyjížďky, volný start od 10 do 12 hodin. Okruh měří 41 km, 
start i cíl v nymburském pivovaru. Soutěže, testování kol Rock Machine, v cíli malý dárek 

pro každého. Letos možnost přespání ve vlastním stanu.

úterý 6. května
Portréty

vernisáž k prodejní výstavě obrazů Jany - Marie Tiché v Kavárně Na Staré poště. Výstava potr-
vá od 6. května do 6. června.Více na www.janamarieticha.com nebo www.kavarnanymburk.cz

středa 7. května od 18 hodin
Koncert ke svátku matek

v kapli sv. Jana Nepomuckého. Koncert pořádá Základní umělecká škola
B. M. Černohorského, www.zus-nymburk.cz.

čtvrtek 8. a pátek 9. května od 10 do 18 hodin
Lodě na Labi

u Šafaříkova mlýna, pořádá Zlatý pruh Polabí o. p. s. a Czechtourism. Ukázky lodí, plavby výlet-
ní lodí Blanice, létající vodní muž, slalomové jízdy na motorových člunech. Plavba výletní lodí 
Blanice ve čtvrtek 8. května - trasa Nymburk - Kersko - Nymburk (11-13, 13:30-15:30, 16-18).

sobota 17. května od 11:30 do 16 hodin
Restaurant Day Nymburk

setkání milovníků dobrého jídla na farské zahradě (zahrada u Starého děkanství). Jedná se 
o dobrovolnickou akci, jejíž podstatou je příprava chutných a zajímavých pokrmů pro ostatní 

zúčastnit se může opravdu každý. Více informací na www.restaurantday.org

pátek 23. května od 18 hodin
Noc kostelů 2014

tradiční každoroční otevření nymburských kostelů. V kostele sv. Jiljí, evangelickém kostele 
a v Husově sboru je připraven zajímavý program, zpřístupněna bude i kaple sv. Jana Nepo-

muckého. Více na www.nockostelu.cz.

neděle 25. května od 10 do 17 hodin
Dětský den s Krejčíkem Honzou

Park Pod Hradbami. Soutěžní stanoviště o ceny, nafukovací atrakce, nové představení Krej-
číka Honzy a na závěr hektolitry pěny. Občerstvení je zajištěno, vstup do areálu zdarma, 

permanentka na nafukovací atrakce a soutěžní stanoviště 100 Kč na osobu. Akce se koná za 
každého počasí. Do pěny plavky, ručník a suché oblečení. Více na www.krejcikhonza.cz. 

středa 28. května od 18 hodin
Koncert populární a taneční hudby

v Obecním domě. Vystoupí žáci Základní umělecké školy B. M. Černohorského.

sobota 31. května
Slet letadel

XXIV. ročník sletu ultralehkých letadel po celý den na letišti v Nymburce www.letistenymburk.cz.

sobota 31. května
Postřižinský expres

každoroční jízda parním vlakem, kterou pořádá nymburský pivovar. Více na www.postriziny.cz.

17. sobota 
19:00 

USA / akční drama/ s titulky
300: VZESTUP ŘÍŠE
Pokračování epické ságy podle komiksového románu F. Millera. Ge-
nerál Themistoklés, usilující o sjednocení celého Řecka, vede bitvu, 
která zvrátí dosavadní vývoj války. Hrají: S. Stapleton, E. Green, L. 
Headey, J. O .́ Connel, R. Santoro.

103 min. 70,- Do 15 let nevhodný

18. neděle 
19:00 

ČR / dokument Art kino
OLGA
Režisér Miroslav Janek, který před několika lety dokončil rozpraco-
vaný dokument Pavla Kouteckého Občan Havel, se rozhodl tímto fi l-
mem připomenout výjimečnou osobnost ženy, která stála od počátku 
při boku prezidenta Václava Havla.
80,- Přístupný

20. úterý USA / komedie / s titulky
19:00 JEDNA ZA VŠECHNY

Životy tří žen jsou tak odlišné, že by se za normálních okolností jejich 
cesty nikdy nezkřížily. A protože mají jednu věc společnou – jednoho 
muže... Hrají: N. Coster - Waldau, L. Mann, C. Diaz, K. Upton.

109 min. 110,- Do 15 let nevhodný 

21. středa
22. čtvrtek 
19:00 

USA / akční / s titulky
GODZILLA
Nejznámější impozantní monstrum na světě se vrací…Hrají: A. Tay-
lor - Johnson, B. Cranston, E. Olsen. Režie G. Edwards.

119 min. 110,- Do 12 let nevhodný

23. pátek
19:00 

ČR / dokument / české znění
BOHUMIL HRABAL: „TAKŽE SE STALO, ŽE…“ 
Film režiséra Olivera M. Morgensterna u příležitosti 100. výročí na-
rození jednoho z našich nejosobitějších spisovatelů. 

72 min. 90,- Přístupný 

24. sobota
25. neděle 
17:00

USA / animovaný / české znění Dětský
KHUMBA
Odvážná, polopruhovaná zebra se vydává do nebezpečného ale záro-
veň zábavného dobrodružství... Režie: A Silverston

85 min. 110,- Přístupný 

27. úterý
28. středa
19:00 

USA / akční, fantasy / s titulky
X-MEN: BUDOUCÍ MINULOST 
Kompletní sestava X-Men ve válce o přežití svého druhu. Hrají: H. 
Jackman, M. Fassbender, J. McAvoy, J. Flemyng, I. McKellen. Režie: 
B. Singe.

120 min. 120,- Do 12 let nevhodný

29. čtvrtek 
19:00 

Irsko / drama / s titulky Art kino
JAKO BYCH TAM NEBYLA
Přežít znamená víc než zůstat naživu…Cenami ověnčený příběh mla-
dé ženy ze Sarajeva, jejíž život se ze dne na den změnil. 

106 min. 100,- Do 15 let nevhodný

30. pátek
31. sobota
19:00 

ČR / akční, krimi / české znění
BONY A KLID 2 
Co dnes dělá partička někdejších veksláků? Hrají: J. Potměšil, V. Je-
níková, R. Skamene, J. Prachař. Režie: V. Olmer.

90 min. 110,- Do 12 let nevhodný

1. čtvrtek
19:00 

ČR/ komedie / české znění
10 PRAVIDEL JAK SBALIT HOLKU 
Po májovém polibku do kina na českou komedii o tom, jak s velkou 
láskou pomáhá nesmělému mladíkovi rodina i přátelé.

100 min. 80,- Přístupný 

2. pátek
3. sobota 
19:00

Kanada/ Německo / akční drama / titulky i dabing
POMPEJE 
Největší zkázu v dějinách lidstva přežil jen tento příběh… Hrají: E. 
Browning, K. Harington., K. Sutherladn, C. - A. Moss. Režie P. W. 
S. Anderson.

102 min. 100,- Do 12 let nevhodný 

6. úterý 
19:00 

USA, Fr/ akční thriller / s titulky
3 DNY NA ZABITÍ
Umírající agent Kevin Costner musí výměnou za experimentální lék, 
který mu může zachránit život, splnit ještě poslední úkol..

117 min. 100,- Do 12 let nevhodný 

7. středa 
19:00 

Špaň. / dokument / s titulky Art kino
POSLEDNÍ VRCHOL
Kdo jste nestihli zajímavý dokument o mladém španělském knězi, 
který miloval nejen své bližní, ale i hory, nabízíme ještě jednu pro-
jekci.

82 min. 90,- Přístupný /

8. čtvrtek
15:00

USA / animovaný / české znění
RIO 2 
Rodinka vzácných modrých papoušků vyráží na výlet do amazonské 
džugle, kde na ně čeká spousta dobrodružství – a také mstivý kakadu 
Migel!

80 min. 100,- Přístupný 

9. pátek
10. sobota
19:00

USA / akční fantasy / s titulky
AMAZING SPIDER-MAN 2
Další dobrodružství slavného pavoučího muže, který se prohání mezi 
newyorskými mrakodrapy a bojuje s padouchy, kteří ohrožují město. 
Hrají: A. Garfi eld, E. Stone, F. Jones, J. Foxx.

142 min. 120,- Do 12 let nevhodný

11. neděle 
19:00 

USA / krimithriller / s titulky Projekt 100
PULP FICTION: HISTORKY Z PODSVĚTÍ
Kultovní fi lm režiséra Quentina Tarantina. Nenechte si ujít jeden 
z nejúspěšnějších fi lmů v digitální kvalitě a v 5.1 zvuku! Hrají: J. Tra-
volta, S. L. Jackson, U. Thurman, T. Roth.

153 min. 80,- Do 15 let nevhodný

13. úterý
14. středa
19:00 

ČR / komedie/ české znění
HANY 
Drogový dealer, nerozhodná slečna, naivní básník, starostlivé matky 
a snaživí otcové… Film s nadhledem a cynickým humorem zobrazuje 
společnost, které čas protéká mezi prsty. Hrají: J. Kocman, H. Vagne-
rová, M. Sieckowski, J. Schneiderová. Režie: M. Samir.

90 min. 100,- Do 15 let nepřístupný

15. čtvrtek 
16. pátek
19:00 

Švédsko / komedie / s titulky
STOLETÝ STAŘÍK, KTERÝ VYLEZL Z OKNA A ZMIZEL 
Švédská dobrodružná komedie podle bestselleru Jonase Jonassona. 
Film o jednom veselém útěku a také o životním příběhu svéhlavého 
muže, který se sice nikdy nezajímal o politiku, ale vždy byl nějak 
zapleten do velkých historických událostí 20. století...

114 min. 120,- Do 12 let nevhodný

ProGram kina sokol
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úterý 6. května od 18 hodin
Koncert souboru Karmína

v kapli sv. Jana Nepomuckého Soubor se zabývá interpretací starých českých lidových písní 
a gotické, renesanční a barokní hudby, světské i duchovní. Koncert zařazen do festivalu

B. M. Černohorského. Vstupné 40 Kč.

pátek 9. - sobota 10. května
Mateřinka

19. ročník celostátního festivalu mateřských škol ve Sportovním centru v Nymburce. Pódio-
vá vystoupení mateřských škol od 13,30 hod., moderuje Jan Kovařík. Doprovodný program 

9 – 16 hod., výstava dětských výtvarných prací.

čtvrtek 15. května od 18 hodin
Pěvecký sbor Hlahol a Sbor benešovských učitelek

v kostele sv. Jiljí, cena 40 Kč.

pondělí 19. května od 18 hodin
Petrof Piano Trio

koncertní trio (klavírista, houslista, violoncellista) v kapli sv. Jana Nepomuckého, cena 
50 Kč.

pátek 23. května od 19 do 21 hodin
Noc kostelů

zpřístupnění kaple sv.Jana Nepomuckého v rámci celostátní akce. 

sobota 24. května od 12 do 22 hodin
Ve stínu Vodárenské věže

folkový festival v Parku U Vodárny. Vystoupí: Kamelot, Stráníci, Pavlína Jíšová a přátelé, 
Jen tak tak, Crossband, Lážo Plážo, Švédova trojka, Standa Haláček. Vstup volný. 

pondělí 26. května - pátek 6. června
Výstava obrazů Marie Chosé Růžičkové

v kapli sv. Jana Nepomuckého, otevřeno ve všední dny od 10 -16 hodin. 

pondělí 26. května od 18 hodin
Vernisáž a jazzový koncert Karla Růžičky

v kapli sv. Jana Nepomuckého. Vernisáž k výstavě obrazů Marie Chosé Růžičkové.

úterý 27. května od 16 hodin
Procházka Nymburkem

vycházkový okruh s PhDr. Pavlem Fojtíkem na téma Středověký Nymburk - gotická pevnost 
na Labi. Začátek vycházky od kaple sv. Jana Nepomuckého, v rámci okruhu nahlédneme do 

kostela sv. Jiljí, vystoupáme na Kaplanku, prohlédneme si hradby, obejdeme Velké a Malé Valy. 
O vzniku královského města Nymburka za Přemyslovců a jeho dalším rozvoji za vlády Lucem-
burků i v době husitské, kdy se Nymburk řadil mezi významná sídla celého českého království. 

pátek 30. května - neděle 1. června
Polabská vonička

18. ročník mezinárodního folklórního festivalu. Hlavní program v sobotu od 14 hodin v Par-
ku Pod Hradbami, v případě nepříznivého počasí v Obecním domě.

neděle 25. května od 10 do 17 hodin 
Park Pod Hradbami

DĚTSKÝ DEN
S KREJČÍKEM HONZOU

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. 


