
Turistické informační centrum  
města Nymburk

ničkář Miroslav Paleček. Paleček je známý hlavně z folkového dua Miroslav Paleček 
a Michael Janík, jako bývalí členové divadla Semafor. Podobně také spolupracoval 
se zpívajícím právníkem Ivo Jahelkou. V poslední době se sympaticky zviditelnil 
jako originální interpret písní Voskovce + Wericha + Ježka a v neposlední řadě je 
také autorem osobitých písní často s humorným kontextem. Jeho nestárnoucím 
písničkám nechybí melodičnost, nadhled, humor a svérázný písničkářský pohled 
na svět, který je posluchači sdělován kultivovaným a srozumitelným jazykem. 
Během RETRODPOLEDNE se nebude jen zpívat, ale přijde řeči na životní příběhy 
a názory Miroslava Palečka.

ne 30. 1. / 19 hodin / 80 Kč / Kaple sv. Jana Nepomuckého  
Pocta Antonínu Dvořákovi
Přesně před 130 lety v neděli 31. ledna 1892 koncertoval v nymburském měst-
ském divadle skladatel Antonín Dvořák. Na programu, kde vystoupil i místní pě-
vecký sbor Hlahol, byly výlučně Mistrovy skladby. Po skončení koncertu za osobní 
účasti Antonína Dvořáka pak v Knížecím hostinci proběhl přátelský večer na počest 
Mistra. K tanci i k poslechu hrála kapela  císařsko a královského 21. pěšího pluku 
hraběte z Oberspergů. Připomínku slavné události připravil pěvecký sbor Hlahol za 
řízení sbormistra Tomáše Pergla také na neděli, ale už 30. ledna 2022. V progra-
mu zazní skladby, které se Nymburkem rozezněly právě před 130 lety. Průvodcem 
programu bude herec Jan Čenský.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA! Více informací na www.nkc-nymburk.cz.

Ostatní akce
Kvůli šířící se koronavirové nákaze sledujte aktuálnost akcí na webových strán-
kách města sekce Kultura a sport nebo v Kalendáriu akcí. Děkujeme za pochopení.

ne 2. 1. / 18 hodin 
Zápis: Taneční Alfa 2022
Zahájení zápisu do tanečních kurzů online proběhne v neděli 2. 1. 2022 na webu 
www.tanecni-alfa-nymburk.cz. Kurzy budou probíhat každý pátek od září do pro-
since 2022. Vyučují taneční mistři manželé Křížkovi, hudební doprovod K-music: 
Stanislav Keith. Elektronický zápis bude probíhat až do naplnění tanečního kurzu. 
Přijímáme pouze taneční páry! Další informace naleznete na webových stránkách 
nebo na tel. 603 530 755. Pořádá hudební agentura K-PRODUCTION music. 

Klub  
důchodců
po 10. 1. / Volná zábava 
st 12. 1. / Doznívání Vánoc
po 17. 1. / Volná zábava
st 19. 1. / Vaříme podle babiček: přineste nějaký recept – Zdenka Straková.
po 24. 1. / Monolog Harpagona z Lakomce – M. Mejstřík, J. Semerád, E. Suchá.
st 26. 1. / Volná zábava
po 31. 1. / Volná zábava

Klub otevřen pondělí a středa od 13 do 16 hodin. 
Pravidelná cvičení od 13:15 13:45 hodin. Začátek přednášek ve 13:45 hodin.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA! 

ny plánované adventní koncerty a tak se pokusíme to nejzajímavější z programu 
zhustit do jednoho podvečeru na Náměstí Přemyslovců, abychom v příjemné poho-
dě odzvonili letošním vánočním svátkům. K tomu je ovšem třeba, abyste si s sebou 
na náměstí vzali libovolný zvoneček. Jedině tak můžeme definitivě odzvonit roku 
2021 a Vánocům.

ne 9. 1. / 18 hodin 
Taneční kurzy Nymburského kulturního centra 2022 - zápis
Přihlášky najdete na www.nkc-nymburk.cz od 9. ledna 2022 v 18 hodin.
Taneční kurzy v roce 2022 budou probíhat od 17. září do 17. prosince 2022 každou so-
botu ve dvou skupinách ve velkém sále Obecního domu v Nymburce. Na účastníky 
čeká 14 vyučovacích lekcí včetně 3 prodloužených a závěrečného věnečku. První kurz 
bude probíhat vždy od 17 do 19:30 hodin a druhý kurz od 20:30 do 23 hodin. Skupiny 
A a B se budou pravidelně po týdnu střídat. Cena Tanečních kurzů 2022 pro jednotlivce 
2600 Kč. Gardenka pro doprovod, která zahrnuje vstupy na jednotlivé lekce, prodlou-
žené a věneček 900 Kč. Forma přihlášení elektronicky. Přijímáme pouze taneční páry.

čt 13. 1. / 19:30 hodin / 100 Kč / Hudební bar U Strejčka
Julius Baroš Trio
Nymburské kulturní centrum zahajuje jazzové čtvrtky v hudebním baru U Strejčka. 
Významný trumpetista, absolvent a dnes profesor teplické konzervatoře s více než 
padesátiletou hudební kariérou, známý spoluprací s Lacem Deczim, Pražským big 
bandem, big bandem Národního divadla i Filmovým symfonickým orchestrem. 
Program je zaměřený převážně na pohodový jazz, jazzové standardy a blues. Znalci 
jazzu zaručeně nebudou zklamáni a ti, kteří s jazzem teprve začínají, budou příjem-
ně překvapeni.

st 19. 1. / 19 hodin / 120 Kč / Obecní dům
Večer při svíčkách
Věda, víra a vesmír, to jsou pojmy, které se pojí k osobnosti Jiřího Grygara, zcela 
jistě nejznámějšího astrofyzika v zemi, který se v tomto roce dožil 85 let. Je uzná-
vaný propagátor astronomie, zejména díky oblíbenému televiznímu seriálu Okna 
vesmíru dokořán. Člověk pevných zásad trvale kultivující naší společnost svými 
zásadovými postoji. Bývalý předseda Učené společnosti ČR, bývalý předseda Rady 
České televize, bývalý předseda České astronomické společnosti, která se s ním 
jen tak nechtěla ve funkci rozloučit, a tak ho zvolila čestným předsedou. Během 
besedy určitě přijde i na historii astronomie, která na počátku měla jen omezené 
možnosti pozorování jen pomocí oka a dalekohledů, přes nástup kosmonautiky až 
do současnosti, kdy vesmír lze pozorovat nejnověji pomocí pásma gravitačních vln 
a naše poznání vesmíru se neskutečnou rychlostí rozvíjí a také mění.

po 24. 1. / 15 hodin / 80 Kč / Obecní dům
Retroodpoledne
Zahajujeme další cyklus setkávání s osobnostmi československé hudební scény 
80. let a prvním hostem v 1. RETROODPOLEDNI bude oblíbený český folkový pís-

nosti. Deset tisíc kilometrů pěšky z kolumbijské Bogoty do Santiaga de Chile urazil 
na své 315 dní dlouhé cestě přes šest zemí Latinské Ameriky cestovatel a dobrodruh 
Jan Rendl. Stal se tak prvním Čechem, který kdy přešel jihoamerický kontinent. 

st 11. 5. / 19 hodin / Koncert / Kamil Střihavka & The Leaders Acoustic Band 
Náhradní termín za 18. 11. 2021. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti. Kamil 
Střihavka - rocková legenda oslovující již dvě generace fanoušků, majitel nezamě-
nitelného a fenomenálního hlasu vystoupí v nymburském kině Sokol v akustickém 
podání s kapelou the Leaders acoustic band!

POZOR: Vzhledem k současné epidemiologické situaci aktualizujeme informace 
k akcím a provozu kina. Proto sledujte webové stránky Nymburského kulturního 
centra, kina a sociální sítě.

Klasický program kina Sokol naleznete na webu Nymburského kulturního centra: 
www.nkc-nymburk.cz, na Facebooku kina: www.facebook.com/kinosokolnym-
burk. Skládací čtrnáctidenní programy jsou rovněž k dostání v budově kina, v Turis-
tickém informačním centru Nymburk a v Městské knihovně Nymburk.

Nymburské  
kulturní centrum
čt 6. 1. / 16 hodin / ZDARMA / Náměstí Přemyslovců
Tříkrálový podvečer
Loučení s vánočními svátky. Hygienická opatření nám znemožnila uskutečnit všech-

Kino  
Sokol
čt 13. 1. / 10 hodin / 60 Kč / Senior kino
Láska na špičkách
Romantická komedie Petra Zahrádky o bývalé baletce Vice Kerekeš, která se s rodi-
nou přesune z Prahy do malého města, kde začne na umělecké škole vést kroužek 
pohybové výchovy.
ČR / komedie / 103 min. / české znění / do 12 let nevhodný 

čt 20. 1. / 10 hodin / 60 Kč / Senior kino
Tři přání pro Popelku
Norský remake slavné Vorlíčkovy pohádky Tři oříšky pro popelku. Severská pocta 
české filmové klasice přináší její moderní velkolepou verzi, nové kostýmy, scenérie 
nefalšované norské zimy a divokých zasněžených hvozdů a samozřejmě i zdravou 
dávku kouzel. Norsko / pohádka / 87 min. / české znění / přístupný 

čt 20. 1. / 19 hodin / 490 Kč / Koncert
Bratři Ebenové
V nymburském kině Sokol se uskuteční (již jednou odložený) koncert této nevšední 
hudební formace. Věříme, že Bratři Ebenové – kapela tří bratří Ebenových (Ma-
rek, Kryštof, David) a dalších předních českých hudebníků (Pavel Skála, Jaromír 
Honzák, Jiří Veselý a Jiří Zelenka), opět naplní sál kino až po strop krásnou hudeb-
ní energií. Koncertně zahrají průřez tvorbou od prvního alba Malé písně do tmy 
(1984) až po poslední Čas holin (2014), které je svým obsahem čím dál tím ak-
tuálnější.
V době vydání prvního alba „Malé písně do tmy“ působila kapela jako bratrské trio 
Marek, Kryštof a David a byli na české hudební scéně svým přístupem zcela ojedi-
nělí. Synové významného hudebního skladatele Petra Ebena (1929–2007) dostali 
klasické hudební vzdělání, zároveň však vstřebávali vlivy moderní folkové, jazzové 
a rockové muziky. Svou schopností čerpat ze všech těchto zdrojů a uměním použí-
vat různé neobvyklé hudební nástroje, vznikl absolutně netradiční, na české scéně 
nenapodobitelný „ebenovský zvuk“. Navíc ve spojení s výjimečnými Markovými 
texty byli a doposud jsou Bratři Ebenové na české hudební scéně jedineční.
Poslední dva roky se pro Nymburské kulturní centrum nesou přesně ve znamení 
jednoho z ebenovských textů: „Já tom dělám, já na tom makám a ono ne a ne a ne!“ 
Pevně věříme, že tentokrát to již vyjde a srdečně vás na koncert zveme. Vstupenky 
jsou k zakoupení online na www.nkc-nymburk.cz a na obvyklých předprodejních 
místech v Nymburce.

PŘIPRAVUJEME V KINĚ:
pá 1. 4. / 19 hodin / 150 Kč / Přednáška / Jan Rendl: 10 000 kilometrů po Jižní 
Americe – Náhradní termín za 19. 11. 2021. Zakoupené vstupenky zůstávají v plat-

Kulturní  
měsíčník 

www.mesto-nymburk.cz sekce Kultura a sport

LEDEN 2022



KNIHOVNA DĚTEM
čt 20. 1. / 9:30 a 10:30 hodin / 30 Kč
Hlavozem – Ondřej Buddeus
Hravý workshop, který má dětem pomoci nápaditou a hravou vizuální formou po-
chopit   základní skutečnosti týkající se hlavy, mozku a jeho fungování. Každý má 
svou hlavu. Jenže co to znamená? Je to jen ta kulatá věc od ucha k uchu? Kdepak, 
tím to zdaleka nekončí. Hlava je totiž úchvatná – informuje nás o tom, co je kde 
vidět, slyšet, jak něco voní nebo chutná. Kniha Hlava v hlavě je encyklopedií o hla-
vě, je to zkrátka hlavopedie. Je výjimečná svou hravostí a kreativním zpracováním 
a kromě toho získala Magnesii Literu v kategorii kniha pro děti. Na všetečné dětské 
otázky týkající se toho, co je v hlavě a na hlavě, dětem odpoví autor knihy, spisova-
tel, básník a překladatel Ondřej Buddeus.

POBOČKA NA SÍDLIŠTI
út 4. 1. a 18. 1., 1. 2. a 15. 2., 1. 3. 2022 / 16–18 hodin
Kurz háčkování pro mírně pokročilé s lektorkou Martinou 
Martiňákovou 
Přijďte mezi fanynky ručních prací, něco se naučíte nebo jen budete sbírat inspi-
raci.  Kurz se bude konat v tyto termíny: 4. a 18. ledna, 1. a 15. února a 1. března. 
Cena 5 lekcí je 750 Kč. Kurz je určen pro dospělé. Materiál je v ceně kurzu. Počet 
míst omezen. Přihlášky a další informace v knihovně na sídlišti nebo na telefonu 
327 340 285 nebo e-mailu pobocka@knihovna-nbk.cz. 

PŘIPRAVUJEME
út 1. 2. 2022 / 17:30 hodin / MUDr. Jan Trachta: Lékaři bez hranic – Jak vypadá 
práce mezinárodní humanitární organizace Lékaři bez hranic? Přijďte si poslechnout 
přednášku MUDr. Jana Trachty z Kliniky dětské chirurgie FN Motol. Jan Trachta jako 
chirurg působil v Kongu, ve Středoafrické republice, v Jižním Súdánu, na Pobřeží slo-
noviny, na Haiti a v Sýrii. V roce 2014 získal literární cenu Magnesia Litera za svou 
knihu Tichý dech: zápisky českého lékaře z Afriky a Haiti. Odložená přednáška, vstu-
penky zůstávají v platnosti.
čt 10. 2. 2022 / 17:30 hodin / Autorské čtení Markéty Pilátové – Spisovatelka, no-
vinářka, překladatelka a hispanistka představí svou nejnovější knihu Senzibil, v níž se 
v zamlžených a drsných Jeseníkách pouští do nelítostného zápasu na život a na smrt 
dva muži nadaní schopnostmi, které si spojujeme spíše s pradávnými kouzelníky.
pá 18. 2. 2022 / 17:30 hodin / Mezi žraloky – Přednáška potápěčky Daniely Ko-
tekové, přezdívané též „žraločí žena“. Pro známou potápěčku jsou žraloci celoživotní 
vášní a rozumí jim jako málokdo na světě. Promítání autentických fotografií z bez-
prostřední blízkosti bez klece, bez ochranného obleku, beze zbraně, ke kterým se 
vážou nejrůznější historky.
čt 24. 2. 2022 / 17:30 hodin / O tom, co město ještě unese a další projekty – Kateřina 
Šedá je česká umělkyně, jejíž práce má blízko k sociální architektuře. Kateřina během 
přednášky představí své klíčové projekty a ukáže způsoby, jak pomocí uměleckých akcí 
dosáhnout participace místní populace na komunitním životě daného místa. 

TIPY NA ČTENÍ – E-KNIHY

Městská  
knihovna Nymburk
Otevírací doba knihovny (Palackého třída):
Oddělení pro dospělé, čítárna, studovna,   
hudební oddělení:     dětské oddělení:
pondělí  8:00–18:00    pondělí  8:00–18:00
úterý  8:00–17:00   úterý  12:00–17:00
středa  ZAVŘENO    středa  ZAVŘENO
čtvrtek  8:00–17:00   čtvrtek  12:00–17:00
pátek  8:00–17:00   pátek  12:00–17:00

Otevírací doba pobočky na sídlišti:
úterý 8:00–12:00 13:00–17:00
čtvrtek 8:00–12:00 13:00–17:00

Lednová sobota, kdy máme pro vás otevřené oddělení pro dospělé a čítárnu, je 8. 1. 
od 9 do 11 hodin.

POZOR: Vzhledem k současné epidemiologické situaci aktualizujeme informace 
k akcím a provozu knihovny. Proto sledujte naše stránky a sociální sítě.

VÝSTAVA
út 4. až pá 28. 1. / v otevírací době knihovny
Pod hladinou Jadranu
Výstava fotografií Miroslava Šmejkala.

PŘEDNÁŠKY
út 11. 1. / 17:30 hodin / 70 Kč
Bulbem záchranáře – Jak zachránit život a stát se superhrdinou 
Vít Samek, bývalý záchranář Zdravotnické záchranné služby hl.m. Prahy.
Povídání o knize Bulbem záchranáře s jejím autorem Vítem Samkem. Vít Samek svo-
je zážitky ze služby popisuje v knize, jejímž cílem není jen to, že se při čtení pobavíte, 
ale že se naučíte s chladnou hlavou rychle analyzovat stav pacienta a promyšleně 
zasáhnout. Využít minuty, v kterých jde o vše. Kniha Víta Samka je o superhrdinech 
mezi námi. O profesionálních záchranářích, lékařích, ale také o nás, obyčejných smr-
telnících, kteří si – máme-li dobré informace a trochu kuráže – můžeme superhrdin-
ský plášť také občas přehodit přes ramena. 

čt 20. 1. / 17:30 hodin / 70 Kč
4 nejpozoruhodnější nepálské treky 
Přednáška cestovatelky, profesionální průvodkyně a světoběžnice Radky Tkáči-
kové. Průřez čtyřmi treky v oblastech, které se od sebe výrazně liší. Vysokohorská 
poušť Horního Mustangu s izolovaným Saribungem a izolovaným a suchým Nar-
phu v kontrastu s věčně zeleným údolím řeky Buri Gandaki v údolí pod Manaslu. 
Poutavý trek okolo Dhaulagiri s čtyřkilometrovou západní stěnou, kterou první 
přelezli čeští horolezci. K Everestu jinou než tradiční cestou. Tradiční způsob života 
pod osmitisícovkami a buddhistické rituály v klášterech vysoko v horách. Historie 
výstupů na osmitisícovky včetně nejlepších českých přelezů. Inspirace na výstup 
na nejoblíbenější trekové šestitisícovky.

út 25. 1. / 17:30 hodin / 70 Kč
Bedřich Feuerstein a japonská architektura
Přednáška Heleny Čapkové – japanoložky a historičky umění, která patří mezi přední 
znalkyně díla architekta a scénografa Bedřicha Feuersteina. Dlouhodobě žije v Japon-
sku, kde působí na univerzitě v Kjótu. V nymburské přednášce přiblíží aktuální výstavu 
v Národním technickém muzeu, na níž je představen život a fascinující rozsah Feuers-
teinovy tvorby. Poprvé je v ucelené formě prezentováno jeho dílo v architektuře, scéno-
grafii, divadelním kostýmu a v grafickém, užitém a nábytkovém designu. 

po 11. 4. 2022 / 19 hodin / 460 Kč / K3/Úvěr – Do finančních záležitostí nikdy 
nezatahujte ženu, v nejlepším případě skončíte bez střechy nad hlavou. Hrají: Martin 
Zounar a Filip Blažek.
čt 28. 4. 2022 / 19 hodin / 520 Kč / A/Přítelkyně – „Rozvedená padesátnice hledá 
spolubydlící ve stejném věku – čistotnou, spolehlivou nekuřačku. Zn: Klidný podzim 
života.“ Hrají: Alena Mihulová a Jitka Smutná.
čt 5. 5. 2022 / 19 hodin / 570 Kč / A/Na Zlatém jezeře – V kouzelném prostředí 
na březích Zlatého jezera tráví léto starší manželé. Věčně brblající, nepraktický a na-
schvál i doopravdy zapomínající profesor v penzi Norman a jeho chápající žena Ethel, 
Hrají: Simona Stašová, Ladislav Frej, Monika Procházková a další.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA! Více informací na www.divadlonymburk.cz.

PŘEHLED NÁHRADNÍCH TERMÍNŮ
po 7. 3. 2022 / K3/ Muži v offsidu – náhradní termín za 23. 3. 2020. (Předplatné 
Komedie3 z roku 2020).
po 25. 4. 2022 / Pelíšky – premiéra. Náhradní termín za 27. 3. 2020, 26. 10. 2020, 
24. 2. 2021 a 23. 11. 2021.
út 26. 4. 2022 / Pelíšky – repríza. Náhradní termín za 4. 5. 2020, 27. 10. 2020, 
25. 2. 2021 a 24. 11. 2021.
čt 12. 5. 2022 / Chvála bláznovství – náhradní termín za 16. 12. 2020.
A/Enimagmatické variace – hledáme náhradní termín.

PŘIPRAVUJEME
čt 7. 4. 2022 / 19 hodin / 450 Kč / Petra Janů: 50 let na scéně – v roce 2022 oslaví 
zpěvačka s největším hlasovým rozsahem, spoustou hitů, několikanásobná zlatá slavice 
Petra Janů dvě významná kulatá jubilea a to 70. narozeniny a 5O let na hudební scéně.

Hálkovo městské  
divadlo Nymburk
so 15. 1. / 14:30 hodin / 100 Kč / Pohádka
Šípková Růženka a O Marušce a dvanácti měsíčkách
Sobotní pohádka pro děti. DS Hálek uvádí hudební pohádky Zdeňka Svěráka a Ja-
roslava Uhlíře na motivy filmu Tři bratři. 

so 29. 1. / 14:30 hodin / 100 Kč / Pohádka
Princezna na hrášku
Sobotní pohádka pro děti. Produkce: Divadlo Nymburk. Hrají: Kateřina Lajtkep, Amá-
lie Votrubová, Lukáš Toman Paclt a další.

DÁLE PŘIPRAVUJEME:
po 7. 2. 2022 / 19 hodin / 490 Kč / A/Butch Cassidy a Sundance Kid (western 
z Bohnic) Dvě jména, která nás hned přenesou k romantickému westernu a k okouz-
lujícím darebákům v podání Paula Newmana a Roberta Redforda. A takovými frajery 
na divokém Západu se cítí i dva kamarádi „na život a na smrt“, kteří touží prožívat 
stejná dobrodružství, přepadení, střílení i nebezpečné útěky. Nevadí jim, že místo 
pistolí vytáhnou třeba rohlík a prchají-li divokou jízdou na koni, prostě se sami pře-
mění v koně. A mnoho dalšího stvoří jejich fantazie, protože jsou pacienty psychiat-
rické léčebny. Hrají: Václav Kopta, Josef Polášek a Simona Vrbická.
čt 10. 2. 2022 / 19 hodin / 460 Kč / K3/Příbuzné si nevybíráme – Na oslavu se 
sejdou tři bratři pán domu podnikatel Francky, zubař David a advokát Yvan – i se 
svými manželkami. Hned zpočátku je zřejmé, že švagrové k sobě právě neplanou 
horoucí láskou, nemluvě o tom, že své muže se snaží držet na krátké uzdě. Hrají: 
Václav Vydra / Jan Čenský, Svatopluk Skopal, Martin Zahálka a další.
čt 3. 3. 2022 / 19 hodin / 480 Kč / A/Po konci světa – Po konci světa je hra stresují-
cí, láskyplná, dětsky hravá, vášnivá i napínavá. Krásná Luisa se probudí vedle Marka, 
který jí zachránil život. Alespoň tak to Mark Louise tvrdí, ta o tom však začne brzy 
pochybovat. Jenže odporovat Markovi se nevyplácí. Z oblíbené a silné ženy se stává 
oběť a z introvertního muže násilník, který se před ničím nezastaví. Civilizační nánosy 
morálky a slušnosti v izolaci rychle mizí a dochází doslova k bitvě o přežití. Dokážou 
na horské dráze vypjatých emocí, humoru a napětí přežít jeden druhého? Kam až 
může vést posedlost v lásce? Hrají: Karel Heřmánek ml. a Sarah Haváčová.
út 29. 3. 2022 / 19 hodin /420 Kč / K3/Benátky pod sněhem – Brilantní situační 
komedie o pozvání na večeři a zmatení jazyků. Jedni mají před svatbou, druzí mož-
ná před rozchodem. Společné setkání může ale všechno převrátit. Jedno malé ne-
dorozumění vede až k absurdním situacím. Hrají: Veronika Arichteva, Míra Nosek, 
Lucie Štěpánková a Filip Cíl.

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
Pobočka na sídlišti v suterénu polikliniky (Okružní 2160) naproti bufetu, každé 
úterý a čtvrtek (8–12 hodin a 13–17 hodin): tel.: +420 327 340 285, e-mail: 
pobocka@knihovna-nbk.cz.

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 pondělí ve středu 13:15–13:45 hodin. Veškeré informace akcích 
najdete ve vývěsní skříňce klubu.

OBECNÍ DŮM
Bedřicha Smetany 55, Nymburk / tel.: +420 325 541 789, +420 725 831 594
e-mail: holasova@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.

NYMBURSKÉ KULTURNÍ CENTRUM
Eliščina třída 470, Nymburk / tel.: +420 325 513 785
e-mail: nkc@nkc-nymburk.cz / web: www.nkc-nymburk.cz.

KINO SOKOL
Tyršova 6, Nymburk, e-mail: kadava@nkc-nymburk.cz/web: 
www.nkc-nymburk.cz. Pokladna kina je otevřena pouze 
v promítací dny a to hodinu před a v době promítání. Vstupenky 
na projekce vybrané akce zakoupíte v: Nymburském kulturním 
centru, Turistickém informačním centru Nymburk anebo ONLINE 
na www.nkc-nymburk.cz. V kině lze platit i platební kartou.
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