
Turistické informační centrum  
města Nymburk

Nymburské filmové léto - Kinematograf bratří Čadíků
Divadlo open air

Září
4. – 5. 9. / Nymburské posvícení s jarmarkem
12. 9. – 12. 12. / Taneční
19. 9. / Pocta Janu Zedrichovi – koncert.
Nymburský historický podzim
Říjen
5. – 11. 10. / Radnice seniorům 6. ročník
15. 10. / Tvořílkov, dílničky pro děti s podzimní tématikou
17. 10. / PechaKucha Night vol. X

Listopad
29. 11. / Rozsvícení vánočního stromu / Advent v Nymburce

Prosinec
Advent v Nymburce
Vánoční koncert

Klub  
důchodců
po 3. / Volná zábava
st 5. / Rok 2020 – přednáší Ing. Ivan Černovský.
po 10. / Volná zábava
st 12. / Křišťálová studánka – přednáší Zdenka Straková.
po 17. / Volná zábava
st 19. / Harmonika – přednáší Pavla Vetešníková, Zdena Štěpařová.
po 24. / Volná zábava
st 26. / Maličkosti, na které vzpomínáme

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

Pravidelná cvičení – pondělí a středa 13 – 15 hodin. Vlakové zájezdy jsou ve vývěsní skříňce.

Klub Českých  
Turistů
POCHODY KČT NYMBURK A SADSKÁ
Heslo roku: „ Pojď s námi, ať máš doma co vyprávět“
út 4. Křečhořt – Kamhajek – Vítězov – Nová Ves 
 Z Nymburka hl.n. v 7:31 hod,, ze Sadské  v 7:01 hodin ,z Poříčan v 7:12 hod.
 z Kolína autobusem v 8:17 hod. do Křečhoře, příjezd v 8:32 hodin (8 km).
út 11. Hořátev – minerální pramen „Výrovka“ – Kostelní Lhota – Sadská 
  Ze Sadské v 7:57 hodin, z Nymburka hl.n. v 8:16 hodin, z Nymburka město
 v 8.20 hodin (8 km).
út 18. Velichovky lázně – Jaroměř
 Ze Sadské v 6:28 hodin, z Nymburka hl.n. rychlíkem v 6:55 hodin, z Jaro- 
 měře autobusem v 8:30 hodin, příjezd v 8:43 hodin (10 km).
út 25. Velký Osek – přívoz Oseček – podle Labe do Poděbrad
 Ze Sadské v 7:31 hodin, z Nymburka hl.n. v 8:01 hodin do Velkého Oseka,
 příjezd v 8:18 hodin (10 km).

zahraje kapela Duo Harmonie.

čt 6. / 19 hodin / 290 Kč / Kino Sokol
Vandráci Vagamundos: Na cestě Střední Amerikou
Tři Vandráci (Pavel Liška, Honza Révai a Hynek Bernard) si usmysleli, že se vyda-
jí za dobrodružstvím na vlastní pěst, aniž by věděli, co je čeká. A to ve všech smě-
rech. Vybavili se kamerami, foťáky, dronem a spoustou techniky na zálohování dat 
a vydali se napříč Střední Amerikou na vlastních motorkách, aby poznali místní kul-
turu, dotkli se historie indiánských legend, zažili nečekané. A mnohem víc. Nejsou 
to badatelé, motorkáři ani cestovatelé. Vandrování světem je prostě opravdu baví  
a doufají, že bude spolu s nimi bavit i vás.

so 15. / 10 hodin / ZDARMA / Na Rejdišti
Masopust
Masopust se vrací do Nymburka. Po skoro půl století se do Nymburka vrací tradiční 
masopust. Průvod masek se vydá v 10 hodin z Náměstí Přemyslovců, projde přes Kos-
telní náměstí až na Rejdiště, kde se můžete těšit na rej masek, zábavu, skvělou hudbu, 
zabijačkové hody a dalšího občerstvení, které k masopustu tradičně patří. 

pá 28. / 19:30 hodin / 200 Kč / Kino Sokol
The Primitives Group a Oliverova Dálka
Koncert k připomenutí komunistického puče z února 1948. The Primitives Group, le-
genda československé beatové scény v čele s frontmanem Ivanem Hajnišem vystoupí 
společně s nymbursko-poděbradskou rockovou kapelou Oliverova dálka. 

PŘIPRAVUJEME: PŘEHLED PLÁNOVANÝCH AKCÍ PRO ROK 2020
Březen
3. 3. / 20:15 hodin / 150 Kč / Kino Sokol / Listování - Jak se stát diktátorem
Tato nekorektní příručka by mohla sloužit jako vtipný návod, jak se stát diktátorem. 
Naučí vás všechna tajemství tohoto řemesla Inspiraci tu můžete najít od těch nejúspěš-
nějších vůdců, Kim Čong-ila, Muammara Kaddáfího nebo Nicolae Ceaușesca. Kniha 
novináře Mikala Hema skvěle kombinuje černý humor s politickým nadhledem.
3. 3. / Čas na čaj

Duben
1. – 4. 4. / Festival dokumentárních filmů JEDEN SVĚT
4. 4. / PechaKucha Night vol. IX
5. 4. / Bleší trh
10. 4. / Koncert Vladivojna La Chia (hudební festival B. M. Č.)
23. 4. / Koncert dětských pěveckých sborů (hudební festival B. M. Č.)
24. 4. / Roxor akusticky v kině
25. 4. / Zkrátka animace, festival krátkých animovaných filmů

Květen
4. 5. / Vzhůru dolů – divadelní představení.
14. 5. / Tvořílkov, dílničky pro děti s jarní tématikou
19. 5. / Dan Bárta a Illustratosphere (hudební festival B. M. Č.)
23. 5. / Ve stínu vodárenské věže
Festival Mateřinka 25. ročník

Červen
1. – 7. 6. / Radnice dětem 6. ročník
6. – 7. 6. / Folklorní mezinárodní festival Polabská vonička 24. ročník
11. 6. / Koncert Lenky Filipové (hudební festival B. M. Č.)

Červenec
Letní kino pod jasanem – Kino Sokol.

Srpen
1. 8. / Přístavní slavnosti 17. ročník
16. 8. / Bleší a Vinný trh

st 19. / 19 hodin / 120 Kč
Attila
Slovensko / dokument / 90 min. / slovensky / do 12 let nevhodný 

čt 20. / 10 hodin / 60 Kč / Senior kino
Karel Svoboda: Šťastná léta
ČR / dokument / 90 min. / české znění / do 12 let nevhodný 

pá 21. / 19 hodin / 110 Kč
Tintoretto – Rebel z Benátek
IT / Dokument / 95 min. / s titulky / přístupný 

so 22. / 16 hodin / 120 Kč / Odpolední dětské
Mosley
Nový Zéland, Čína / animovaný / 97 min. / české znění / přístupný 

ne 23. / 18 hodin / 120 Kč / Podvečerní rodinné
Ježek Sonic
USA / dobrodružný / 90 min. / české znění / přístupný 

út 25. / 19 hodin / 110 Kč / Art kino
Srdcová královna
Dánsko / drama / 127 min. / s titulky / do 18 let nepřístupný 

st 26. / 19 hodin / 200 Kč
P. I. Čajkovskij: Labutí jezero
Rakousko / balet / 107 min. / přístupný 

čt 27. / 10 hodin / 60 Kč / Senior kino
Můj příběh
ČR / romantické drama / 90 min. / české znění / do 12 let nevhodný 

čt 27. / 19 hodin / 100 Kč / Premiéra
V síti
ČR / dokument / 100 min. / české znění / do 12 let nepřístupný 

pá 28. / 19:30 hodin / 200 Kč / Koncert
The Primitives Group a Oliverova Dálka
Legenda československé beatové scény s frontmanem Ivanem Hajnišem a nymbur-
sko-poděbradská rocková kapela Oliverova dálka na živo v kině.

so 29. / 18 hodin / 120 Kč / Podvečerní rodinné
Dolittle
USA / dobrodružný / 106 min. / české znění / přístupný 

Podrobné informace o filmech naleznete nově v brožurkách Kino Sokol, které jsou  
k dostání v Turistickém informačním centru, Kině Sokol a v kanceláři NKC.

Nymburské  
kulturní centrum
po 3. / 16 hodin / ZDARMA / Kino Sokol
Výroba masek pro děti a dospělé na masopust
Na blížící se Masopust bude možné vyrobit si svojí vlastní masku. 

út 4. / 14 hodin / 40 Kč / Obecní dům
Čas na čaj
Setkání nejen pro seniory ve velkém sále Obecního domu, kde k tanci a poslechu 

Kino  
Sokol
so 1. / 19 hodin / 120 Kč 
Pod vodou
USA / sci-fi horor / 95 min. / s titulky / do 15 let nepřístupný 

so 1. a ne 2. / 16 hodin / 120 Kč / Odpolední dětské
Tlapková patrola: Vždy ve střehu
USA / animovaný / 70 min. / české znění / přístupný 

út 4. / 19 hodin / 120 Kč 
Malé ženy
USA / romantické drama / 135 min. / s titulky / přístupný 

st 5. / 19 hodin / 100 Kč / Art kino
Daleko od Reykjavíku
Island / drama / 92 min. / s titulky / do 12 let nevhodný 

čt 6. / 10 hodin / 60 Kč / Senior kino 
Šťastný nový rok
ČR / romantická komedie / 90 min. / české znění / do 12 let nevhodný 

čt 6. / 19 hodin / 290 Kč / Cestovatelský stand-up 
Vandráci Vagamundos: Na cestě Střední Amerikou
Tři Vandráci Pavel Liška, Honza Révai a Hynek Bernard si usmysleli, že se vydají  
za dobrodružstvím na vlastní pěst, aniž by věděli, co je čeká. 

pá 7. / 18 hodin / 120 Kč / Podvečerní rodinné
Cesta za živou vodou
Norsko / fantasy / 99 min. / české znění / přístupný 

so 8. a ne 9. / 16 hodin / 120 Kč / Odpolední dětské 
Super mazlíčci
Německo, Čína / animovaný / 89 min. / české znění / přístupný 

so 8. a ne 9. / 19 hodin / 130 Kč
Modelář
ČR / drama / 109 min. / české znění / do 12 let nevhodný 

út 11. / 19 hodin / 120 Kč 
Píseň jmen
Kanada / drama / 113 min. / s titulky / do 12 let nevhodný 

st 12. / 19 hodin / 140 Kč
Birds Of Prey (Podivuhodná proměna Harley Quinn)
USA / akční / 109 min. / české znění / do 12 let nevhodný 

čt 13. a pá 14. / 19 hodin / 130 Kč / Premiéra
Chlap na střídačku
ČR  / komedie / 110 min. / české znění / do 12 let nevhodný 

ne 16. / 19 hodin / 120 Kč 
Judy
USA / životopisný / 118 min. / s titulky / do 12 let nevhodný 

út 18. / 10 hodin / 60 Kč / Mama kino
Přes prsty
 ČR / komedie / 100 min. / české znění / přístupný 

Kulturní  
měsíčník 

www.mesto-nymburk.cz sekce Kultura a sport
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Ostatní akce
čtvrtky do 12. 3. / 19:30–21:30 hodin / 1600 Kč kurzovné / Obecní dům 
Kurzy tance pro pokročilé 
Kurzy budou probíhat každý čtvrtek od ledna do března 2020. Vyučují taneční mis-
tři manželé Křížkovi. Zahájení zápisu do tanečních kurzů online proběhlo v prosinci 
na webu www.tanecni-alfa-nymburk.cz. Další informace naleznete na webových 
stránkách nebo na tel. 603 530 755.

st 5. / 18 hodin / ZDARMA / Gymnázium Bohumila Hrabala (učebna č. 2 - přízemí)
Beseda s Růženou Merunkovou
Beseda se známou televizní, divadelní i rozhlasovou herečkou, vynikající recitátor-
kou a dabérkou, nositelkou Ceny F. Filipovského za celoživotní mistrovství v dabin-
gu. V závěru besedy bude porada o Alumni klubu gymnázia.

st 12. / 14–16 hodin / Gymnázium Bohumila Hrabala v Nymburce
Dny otevřených dveří
Gymnázium Bohumila Hrabala v Nymburce zve zájemce o studium na Den ote-
vřených dveří. 

ne 16. / 15 hodin / 50 Kč / Sokolovna Nymburk (Tyršova 14/180)
Dětský karneval
Tradiční dětský karneval v nymburské sokolovně. Připraven bohatý program. Ob-
čerstvení zajištěno. Další informace naleznete na www.sokolnymburk.cz.

SAWA Centrum (Tyršova 172)
so 8. / 13–19 hodin / 1300 Kč / Malování „Od puntíku k obrazu“ pro dospělé
ne 9. / 9–13 hodin / 750 Kč / Vyrob si svůj obraz metodou ART STRING
ne 16. / 9–11 hodin / 250 Kč / Taneční workshop s Mardžánkou – LATINA
čt 20. / 19:30–21 hodin / 250 Kč / Léčebný tanec a ženský kruh s Ra–duší
Více a další informace naleznete na sawacentrum@gmail.com nebo na FB – SAWA Centrum.

Plesová sezóna 2020
Únor
so 1. 2. / 19:30 hodin / 400 Kč / Obecní dům / Pivovarský ples
so 8. 2. / 20 hodin / 300 Kč / Sál SOŠ a SOU Nymburk / XIX. Ples taneční školy  
Easy Dance 2000 – Předprodej vstupenek v Hálkově městském divadle.
pá 14. 2. / 19 hodin / Obecní dům / Třešničkový bál
so 29. 2. / 20 hodin / 250 Kč / Obecní dům / Tradiční Rybářský ples –K tanci a po-
slechu zahrajde kapela Pohoda. Předtančení Taneční a divadelní spolek Vánek Sad-
ská. Předprodej vstupenek v Turistickém informačním centrum Nymburk.
Březen
pá 13. 3. / 19:30 hodin / 400 Kč / Obecní dům / Zahradnický ples – Předprodej 
vstupenek v Květinovém Ateliéru Janek (Zbožská 461).
so 7. 3. / 20 hodin / 199 Kč / Dělnický dům / Ples čajovny
pá 20. 3. / 20 hodin / Obecní dům / Ples měst a obcí nymburského regionu
so 21. 3. / 20 hodin / Obecní dům / Společenský večer Centra pro všechny

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

Podrobné informace k plesům naleznete v kalendáriu akcí na webu města v sekci Kul-
tura a sport a také v aktualitách na úvodní straně webu Turistického informačního 
centra Nymburk.

PŘIPRAVUJEME
čt 19. 3. / 17 hodin / 195 Kč / Obecní dům / Štístko a Poupěnka - Ať žijí pohád-
ky! – V novém představení se tentokrát Štístko a Poupěnka společně s broučky 
dostanou do pohádkového lesa. Předprodej vstupenek pouze přes prodejní síť Tic-
ketportal – Turistické informační centrum Nymburk, CA Tereza – Nerudova 697).

dia i umění. Posnídat můžete pečivo z nymburské pekárny Kopecký s.r.o.

Virtuální univerzita třetího věku – Dějiny oděvní kultury I.
V našem cyklu přednášek se společně vydáme na dlouhou pouť módní historií. Jedná 
se o jeden ze tří kurzů, které na sebe navazují. Během šesti přednášek se seznámíte 
s oděvní kulturou, od pravěku až po evropskou renesanci. Vedoucím lektorem video-
přednášek je Ing. Petr Tylínek.

1. Cestou pravěkého lovce až k úpatí pyramid (pravěk, Mezopotámie, Egypt)
2. Počátky klasické evropské kultury (Kréta, Mykény, Řecko)
3. Všechny cesty vedou do Říma (oděv Etrusků a Římanů)
4. Cesty byzantské a křesťanské středověké kultury 
5. Ve stínu lomeného oblouku
6. Oděv evropské renesance

LEKCE DATUM  I. SKUPINA II.  SKUPINA
1. lekce 5. 2. 2020  8:30 – 9:45 10:00 - 11:15
2. lekce 19. 2. 2020 8:30 – 9:45 10:00 - 11:15
3. lekce  4. 3. 2020  8:30 – 9:45 10:00 - 11:15
4. lekce 18. 3. 2020 8:30 – 9:45 10:00 - 11:15
5. lekce  1. 4. 2020  8:30 – 9:45 10:00 - 11:15
6. lekce 15. 4. 2020 8:30 – 9:45 10:00 - 11:15

Zúčastnit se mohou posluchači se statutem důchodce, invalidní důchodci bez rozdílu 
věku, osoby kategorie 50+ (v době studia nezaměstnaní). Povinností studenta je uhra-
zení studijního poplatku 300 Kč, min. 80 % účast na společné výuce (6 lekcí vždy 1 za 
14 dní),  vypracování testu za každou z videopřednášek a závěrečného testu. Upozornění: 
pro studium se předpokládá využití PC nebo notebooku. Více informací na webových 
stránkách https://e-senior.czu.cz a studovně Městské knihovny v Nymburce (1. patro).

KNIHOVNA DĚTEM
po 10. až pá 14. / v otevírací době knihovny / ZDARMA
Masopustní tvoření / Valentýnské tvoření 
Každý den od 10. do 14. února během otevírací doby dětského oddělení si můžete 
přijít do knihovny vyrobit masopustní masku, dárek z lásky nebo obojí.

pá 21. / 9 a 10 hodin / 20 Kč
Cukrárna u Šilhavého Jima
Účinkují: Marek Toman, spisovatel a diplomat, Edita Vaníčková, knihovnice (Divadlo Čuč-
ka) Příběh z Divokého západu o síle literatury a přátelství je vyprávěním z dob, kdy slovo 
muže a ženy ještě něco znamenalo, z prostředí desperátů a knihovnic. Během představe-
ní si děti na vlastní kůži vyzkouší boj s živly, lekci plížení, zpěv drsňáckých písní a mnoho 
dalšího. Představení vzniklo na základě stejnojmenné knihy Marka Tomana.

POBOČKA NA SÍDLIŠTI
čt 6. / 16 hodin / 150 Kč
Kreativní tvoření
Přijďte si s námi vyrobit originální náušnice. Sada 3 párů 150 Kč.

čt 13. / 16 hodin / 30 Kč
Výživa v praxi 
Eva Riegerová, výživová poradkyně Ochutnávka vegetariánských a veganských po-
krmů. Pojďme si zpestřit náš jídelníček.

ÚNOROVÁ SOBOTA, KDY MÁME PRO VÁS OTEVŘENO: 1 2. OD 9 DO 11 HODIN.

PŘIPRAVUJEME
čt 5. 3. / 17:30 hodin / Jak si poškozujeme zdravé srdce – Přednáška proslulého 
českého kardiochirurga, přednosty Kardiocentra IKEM Prof. MUDr. Jana Pirka, DrSc.
út 17. 3. / 17:30 hodin / Moje pacifická hřebenovka – Sama pěšky 4200 km z Mexi-
ka do Kanady, v divočině. Pacifická Hřebenovka mladé cestovatelky Moniky Benešové.

Eva Suková - Blondýna (písničkářka).

PŘIPRAVUJEME
st 4. 3. / 19 hodin / A / Relativita – Hra o fiktivním setkání Alberta Einsteina a jeho 
utajované dcery Lieserl, o níž se svět dozvěděl až mnoho let po vědcově smrti. Hrají: 
Miroslav Táborský, Lucie Štěpánková a Kateřina Táborská.
so 14. 3. / 19 hodin / DJ2 / Manželský poker – Poker je naprosto geniální hrou přede-
vším z toho důvodu, že díky své zdánlivé jednoduchosti, která přebíjí skrytou komplex-
nost, může oslovovat nejširší spektrum klientů. Přestože je poker považován za karetní 
hru, jedná se spíše o střet. Hrají: Jiří Langmajer, Daniela Šinkorová, Adéla Gondíková / 
Jana Bernášková, Jan Krafka / Petr Gelnar a další.
st 18. 3. / 19 hodin / A / Malý princ – Hudební projekt na motivy jednoho z nejznáměj-
ších příběhů moderní světové literatury. Hraje: Jan Cina.
po 23. 3. / 19 hodin / K3 / Muži v offsidu – Hudební komedie pod taktovkou Ondřeje Havel-
ky. Nejúspěšnější komedie v historii MDMB vůbec! Hrají: Vojtěch Havelka, Martin Zbrožek, 
Jakub Šafr, Petr Buchá-ček, Petra Nakládalová, Malvína Pachlová a další.
so 4. 4. / 14:30 hodin / Lotrando a Zubejda (pohádkový muzikál) – Divadelní zpra-
cování pohádkového muzikálu Lotrando a Zubejda ožívá na divadle. Pojďte s námi 
prožít oblíbený pohádkový příběh. Nechte se přenést do originálního prostředí Dál-
ného východu, zahrajte si s námi na loupežníky, zazpívejte si (třeba i jen tak pod fou-
sy) písničky Jaroslava Uhlíře, ale hlavně si užijte vtipný děj, skvělé herecké výkony, 
krásné kostýmy a jevištní efekty.

Městská  
knihovna Nymburk
po 3. až pá 28. / v otevírací době knihovny / výstava
Obrazy a grafika
Výstava obrazů a grafik Ladislava Červinky.

PŘEDNÁŠKY
út 4. / 17:30 hodin / 30 Kč
Čechoslováci v Gulagu 
Historici Adam Hradílek, Jan Dvořák a publicista Jaroslav Formánek z Ústavu pro 
studium totalitních režimů přiblíží návštěvníkům projekt Čechoslováci v gulagu. 
Předprodej vstupenek v knihovně.

út 11. / 17:30 hodin / vstup volný
Má smysl semenařit v 21. století?
Přednáška zakladatelky iniciativy Semínkovna Mgr. Kláry Hrdé. Chcete se dozvědět 
víc o semenaření a zjistit, zda má tato myšlenka svobodného sdílení osiva, semena-
ření  a přírodního zahradničení smysl v dnešní době? Po přednášce proběhne burza 
semínek, semínka si tedy vezměte s sebou. Předprodej vstupenek v knihovně.

út 18. / 17:30 hodin / 30 Kč
Můj africký příběh
Hana Hindráková, cestovatelka, spisovatelka a dobrovolnice. Hana Hindráková si 
Keňu zamilovala natolik, že se tam stále vrací. Přijďte si poslechnout, co ji přivedlo 
do Afriky a jak se od dobrovolnictví dostala k psaní románů z afrického prostředí. 
Její poutavé vyprávění o Keni je doplněné fotografiemi a videem. Součástí besedy 
je i prodej originálních afrických šperků, které vyráběly ženy z nairobských chudin-
ských čtvrtí. Předprodej vstupenek v knihovně. 

čt 20. / 8:30 hodin / ZDARMA
Brain & Breakfast: Život v komplexitě 
Tentokrát budeme vysílat přednášku odborníka na kapitálové trhy Libor Winklera, 
který se v zásadě stejnou měrou  věnuje filantropii. Podporuje vědu, nezávislá mé-

Hálkovo městské  
divadlo Nymburk
so 1. / 19 hodin / 480 Kč / Komedie
K3 / Bez předsudků 
Hra se odehrává v motelu, kde musí v jediném volném pokoji neplánovaně přespat 
Diego s Fionou, dva letití přátelé. Společná noc jim nabídne možnost otevřeně si 
popovídat o věcech, na které se ženy jinak ostýchají ptát mužů a muži žen. Produk-
ce: Divadlo Kalich. Hrají: Jana Paulová a Pavel Zedníček.

út 4. / 19 hodin / VYPRODÁNO / Benefiční představení
Čtyři dohody
Jaroslav Dušek – Čtyři dohody ve spolupráci s Klubem Lávka. Účinkují: Jaroslav 
Dušek, Pjér La Šé‘z a Zdeněk Konopásek.

čt 6. / 19 hodin / 520 Kč / Komedie
DJ2 / Můj báječný rozvod
Můj báječný rozvod je laskavá komedie, kterou irská autorka věnovala všem, kteří 
ne vlastní vinou zůstali sami. Všech patnáct postav vytváří Eliška Balzerová.

so 8. / 14:30 hodin / 80 Kč / Pohádka
Kocour v botách
Sobotní pohádka pro děti. Produkce: Divadlo Nymburk. Scénář: Jiří Teper. Hrají: Kate-
řina Lajtkep, Lukáš Toman Paclt, Miky Mejstřík a další.

ne 9. / 19 hodin / 490 Kč / Komedie
K3 / Blbec k večeři
V této bláznivé francouzské komedii platí, že „kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá“ 
a „kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp.“ Proto si dejte pozor, než někoho pro-
hlásíte za blbce a budete se chtít bavit na jeho účet. Může se vám stát, že blbcem 
zůstanete na posměch vy sám. Produkce: Divadlo Bez zábradlí. Hrají: Václav Vydra, Josef 
Carda, Rudolf Hrušínský a další.

čt 13. / 8:30 a 10 hodin / 80 Kč / Pohádka
O líném Honzovi
Dopolední pohádka pro školy a školky. Produkce: Divadlo Nymburk. Hrají: Kateřina 
Lajtkep, Lukáš Toman Paclt a další.

čt 13. / 19 hodin / VYPRODÁNO 
Hrdý Budžes 
Dramatizace úspěšné stejnojmenné prózy spisovatelky Ireny Douskové. Hrají: Barbora 
Hrzánová, Jarmila Vlčková a Libor Jeník. Produkce: Divadlo A. Dvořáka Příbram.

so 15. / 14:30 hodin / 80 Kč / Pohádka
Kubula a Kuba Kubikula
Sobotní pohádka pro děti. Produkce: Divadlo Nymburk. Hrají: Lukáš Toman Paclt, Petr 
Pištěk, Miky Mejstřík a další.

út 18. / 17–18 hodin / Konkurz
Konkurz do připravované pohádky
Do nové pohádky se hledá dívka ve věku 13 – 16 let na roli hastrmanky. Dívka by měla být 
herecky, pěvecky a pohybově nadaná, se znělým hlasem a sportovní postavou. V případě 
zájmu zasílejte e-maily s potvrzením účasti na info@divadlonymburk.cz. Do předmětu 
uveďte: Hastrmanka. Více informací na tel. čísle: +420 325 512 253.

st 19. / 19 hodin / 150 Kč / Malá scéna
Večery v klubu
Pánové Šitavac a Kříž vás zvou k účasti u dalšího pokračování oblíbeného klubového 
pořadu, jehož hosty tentokrát budou Jiří Padevět (spisovatel, knihkupec a nakladatel) a 

Kontakty
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
Náměstí Přemyslovců 165, Nymburk / tel.: +420 325 501 104
e-mail: infocentrum@meu-nbk.cz
web: www.mesto-nymburk.cz/infocentrum.

HÁLKOVO MĚSTSKÉ DIVADLO
Tyršova 5, Nymburk / tel.: +420 325 512 253
e-mail: info@divadlonymburk.cz / web: www.divadlonymburk.cz.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA NYMBURK
Palackého třída 1749, Nymburk / tel.: +420 325 512 723
e-mail: knihovna@knihovna-nbk.cz / web: www.knihovna-nbk.cz
Knihovna má pro vás otevřeno každou první sobotu v měsíci od 9 do 11 hodin. Můžete 
navštívit dospělé oddělení a čítárnu. Nová pobočka na sídlišti v suterénu polikliniky 
(Okružní 2160) naproti bufetu každé úterý a čtvrtek (8–12 hodin a 13–17 hodin).

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ NYMBURK A SADSKÁ
kontaktní osoba: Miloslava Holubová, předsedkyně KČT Nymburk
tel.: +420 606 547 504 / e-mail: mila.nbk@email.cz
web: www.klub-ceskych-turistu-nymburk-a-sadska.estranky.cz.

KLUB DŮCHODCŮ NYMBURK
Boleslavská třída 467, Nymburk / kontaktní osoba: Zdenka Soukupová
tel.: +420 325 516 275.
Termíny zájezdů budou zveřejněny ve vývěsní skříňce. 
Pravidelná cvičení v pondělí a ve středu od 13 do 13:30 hodin. Veškeré informace o akcích 
najdete ve vývěsní skříňce klubu.

NYMBURSKÉ KULTURNÍ CENTRUM
Palackého třída 449/64, Nymburk / tel.: +420 325 513 785
e-mail: nkc@nkc-nymburk.cz / web: www.nkc-nymburk.cz.

KINO SOKOL
Tyršova 6, Nymburk
Pokladna kina je otevřena pouze v promítací dny a to hodinu před a v době promítání. 
Nevyzvednuté vstupenky propadnou půl hodiny před začátkem projekce a vrátí se 
zpět do prodeje!!! Rezervace vstupenek na:
+420 325 513 785 / Nymburské kulturní centrum
+420 325 501 104 / Turistické informační centrum Nymburk
+420 325 541 789 / Obecní dům
e-mail: kadava@nkc-nymburk.cz / web: www.nkc-nymburk.cz.
Vstupenky na akce pořádané v kině, můžete také zakoupit na www.nkc-nymburk.cz.

OBECNÍ DŮM
Bedřicha Smetany 55, Nymburk / tel.: +420 325 541 789 
e-mail: hajkova@nkc-nymburk.cz / web: www.nkc-nymburk.cz.

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM NYMBURK
Z důvodu rozsáhlé rekonstrukce - UZAVŘENO
Tyršova 174, Nymburk / tel.: +420 325 512 473
e-mail: nymburk@polabskemuzeum.cz
web: www.polabskemuzeum.cz/nymburk.
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