HÁLKOVO MĚSTSKÉ DIVADLO
Pátek 3.6.

CROSSBAND - NORMÁLNÍ TOUR

19:30 hodin
Koncert a křest NORMÁLNÍ DESKY na malé scéně.
Neděle 5.6.

Cena 150,- Kč

AKADEMIE NAŠEHO DOMEČKU

14:00 hodin
Cena 50,- Kč, děti zdarma
Vystoupení dětí ze zájmových kroužků DDM Nymburk.

MIMO ABONMÁ PŘIPRAVUJEME:
27.10.
6.10.
od 19:30 hodin

12.10.
od 19:30 hodin

25.10.

KATAPULT
CAVEMAN
cena 350,- Kč

HRDÝ BUDŽES
cena 390,- Kč

VLADIMÍR HRON 50

Premiéra hudebního pořadu Vladimíra Hrona k jeho 50. narozeninám.
a další

ABONMÁ /2017
PRODEJ ABONMÁ NA POKLADNĚ DIVADLA OD 1.6. do 26.8.!
Stávajícím abonentům rezervujeme jejich místa do 29.6.! Celý program
naleznete na webových stránkách www.divadlonymburk.cz.

Do abonmá připravujeme:
RYCHLÉ ŠÍPY
Hrají: David Vacke, Petr Čagánek, David Vaculík, Zdeněk Trčálek, Tomáš Šulaj, Michal Zetel, Josef Kubáník, Martin Vrtáček a další.
Rychlé šípy se staly okamžitě po premiéře jednou z nejúspěšnějších komedií Slováckého divadla poslední doby. Není divu, vidět na vlastní oči Mirka
Dušína i se svými věrnýmipřáteli stejně jako zrádné Bratrstvo kočičí pracky
se stalo lákadlem nejen na domovské scéně Slováckého divadla, ale i mimo
ni. Znalci Foglarových komiksů dozajista ocení půvabně zpracované příběhy
pětice vzorných hochů, ale i dalších postav, které jako by z oka vypadly svým
tištěným kamarádům.
Produkce: Slovácké divadlo Uherské Hradiště

AFRICKÁ KRÁLOVNA
Hrají: Linda Rybová a Hynek Čermák
Těžko by se hledal nesourodější pár než jsou oni dva. On, ostřílený lodník,
který už prožil na své lodi Africká královna kdeco, a jediné, po čem touží je
v klidu a v závětří užívat života. Ona v závětří prožila celý svůj dosavadní
život. Spořádaná dcera ze slušné farářské rodiny netouží po ničem jiném
než po dobrodružství a odvážných činech, samozřejmě v rámci spořádané
středostavovské morálky.

Humorný i dramatický příběh o tom, k čemu dokáže chytrá žena přinutit zamilovaného muže, odehrávající se v Africe uprostřed první světové války, baví
čtenáře i diváky už řadu let, a přesto neztrácí nic ze své působivosti.
Produkce: Divadlo Palace

TEĎ NE! ANEB NA TOHLE TEĎ NENÍ TA PRAVÁ CHVÍLE
Hrají: Michal Dlouhý, Kristýna Frejová, Jana Kotrbatá / Beata Kaňoková, Filip
Čapka / David Punčochář, Kamil Halbich
Frederik je úspěšný muž. Má krásnou ženu, dobré postavení, prosperující
firmu. Jednoho dne ale srazí autem bezdomovce a vůbec netuší, jak se tato
událost vepíše do jeho života. Ve Frederikově životě totiž nic není takové, jak
se zdá. Miluje svou ženu? Nebo jí podvádí? Daří se jeho firmě? Anebo naopak? A co teprve, když se během jediné noci všechny pochybnosti potkají na
jednom místě, v jednom bytě…Ne, na nic z toho teď očividně není ta pravá
chvíle! Nebo ano?
Produkce: Činoherní studio Bouře

PANKRÁC ´45
Hrají: Klára Cibulková, Réka Derzsi, Eva Josefíková, Andrea Buršová, Bohdana Pavlíková
„Casting na popravu“ – Fiktivní příběh založený na skutečných událostech.
Konec léta roku 1945. V Tichomoří končí druhá světová válka, Evropa se
začíná vypořádávat s jejími důsledky. V Československu probíhá zatýkání
nacistických zločinců, loajálních Němců, ale také skutečných i domnělých
českých pomahačů nacistického režimu. Toto zatýkání a vyšetřování se týká
i slavných osobností. V jedné cele se v pankrácké věznici sejdou herečky Adina Mandlová a Lída Baarová, Hana Krupková, spolupracovnice parašutistů
výsadku SILVER A, židovka Julie a neznámá žena.
Představení získalo nominaci na Cenu divadelní kritiky v kategorii;Nejlepší
poprvé uvedená česká hra roku 2015.
Produkce: Švandovo divadlo na Smíchově

CYRANO

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
VÝSTAVA
pondělí 2.5. – pátek

3.6. SLAVNÉ VILY STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Dávná historie i nejaktuálnější současnost středočeské vilové architektury.
Nahlédněte nejen do pootevřených dveří slavných vil, ale i do příběhů jejich
stavitelů a stavebníků.

KNIHOVNA DĚTEM
středa 1.6.

PIKNIK V TRÁVĚ S KNÍŽKOU
POD VODÁRENSKOU VĚŽÍ

od 9 do 11 hodin Park U Vodárenské věže
V rámci akce Radnice dětem a projektu „Celé Česko čte dětem“ budou dětem předčítat osobnosti a představitelé města Nymburk. S našimi hosty
v pohádkových kostýmech se vydáme do říše fantazie, pohádek a příběhů.
Záštitu nad celou akcí převzal starosta města Ing. Tomáš Mach, Ph.D. Mezinárodní týden čtení probíhá od 1. do 7. 6. v městech a obcích po celé České
republice. Podpořte myšlenku o důležitosti čtení dětem a přijďte.
pondělí 20.6. – úterý

21.6.

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ

Do světa knih a fantazie přivítá královna Abeceda, šašek Háček a rytíř Písmenko čerstvé čtenáře z prvních tříd. Než budou děti pasovány na rytíře,
musí své dovednosti předvést. Meč rytíře Písmenka je pak pasuje. Za svou
čtenářskou dovednost dostanou šerpu, glejt, který pak mohou v knihovně
vyměnit za čtenářský průkaz na 1 rok zdarma, Navíc na ně čeká knížka, která je určena právě a jenom prvňáčkům a nedá se nikde jinde sehnat. Zveme
rodiče i prarodiče prvňáčků k této slavnostní ceremonii.

Hrají: Ernesto Čekan, David Gránský/ Přemysl Pálek, Eva Burešová / Kateřina
Peřinová-Velebová, Petr Vágner, Martin Sochor, Vojtěch Hájek, Petr Semerád, Michal Roneš, Vojtěch Efler, Tomáš Slavíček, Pavla Procházková, Dagmar Čárová, Pavlína Mourková
Autorský muzikál Ondřeje Brzobohatého a Lubomíra Feldeka. Nádherný historický příběh plný hrdosti a lásky, který nikdy nezestárne! Cyrano - muž
bez bázně a hany, je legendární postavou, symbolem cti, odvahy a mužnosti,
gaskoněc s proslule dlouhým nosem, který se na smrt zamiluje do své sestřenice Roxany. Své city se jí ale neopovažuje přiznat, a tak smutně přihlíží,
jak se Roxana zhlédne v krásném, ale hloupém Kristianovi... Touha a nenaplněná láska na pozadí válečných bojů... Silný příběh umocněný romantickými
písněmi a famózní hudbou Ondřeje Brzobohatého.
Produkce: Divadlo Radka Brzobohatého

Čtečka „Amazon Kindle Touch“ je k dispozici registrovaným čtenářům
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.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

ČERVNOVÁ SOBOTA, KDY MÁME PRO VÁS OTEVŘENO
4.6. OD 9 DO 11 HOD.

Divadlo je zavřené z důvodu dovolené od 30.6. do 14.8.!
Od 15.8. do 4.9. bude zkrácená pracovní doba 9:00 - 15:00 hodin!

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO

NYMBURK

OSTATNÍ SLUŽBY
PŮJČOVÁNÍ ČTEČKY

OD PONDĚLÍ 6.6. DO PÁTKU 17.6. BUDE KNIHOVNA UZAVŘENA! Z DŮVODU PROBÍHAJÍCÍ REVIZE KNIŽNÍHO FONDU. NA VAŠÍ NÁVŠTĚVU SE
TĚŠÍME OPĚT V PONDĚLÍ 20.6.

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 30.

5. – pátek 10. 6.

OBRAZY O TICHU

pondělí až pátek od 10 do 16 hodin v kapli sv. Jana Nepomuckého.
Výstava obrazů Dagmar Piorecké. Kaple bude otevřená každý všední den,
víkendy jsou možné pouze po předchozí telefonické domluvě s paní Marcelou
Pachmanovou na telefonním čísle 720 140 138.
středa 1.

6.

DEN DĚTÍ

od 14 do 18 hodin v Parku Pod Hradbami.
Odpoledne plné zábavy, tvoření a soutěží v rámci akce Radnice dětem.
čtvrtek 2.

6.

SLAVNOSTNÍ JUBILEJNÍ 30. KONCERT NKO

od 19 hodin v kostele sv. Jiljí.
Vstupné 50 Kč
Nymburský komorní orchestr pod vedením Arnolda Smrtky. Jako hosté vystoupí členové Hudby Hradní stráže a varhaník Vladimír Roubal, ředitel chrámové hudby Královské kanonie premonstrátů při bazilice Nanebevzetí Panny
Marie v Praze na Strahově.
čtvrtek 2.

6.

DIVADLO MALÉhRY: JEŽIBABY A ŽENICHOVÉ

od 10 hodin v Obecním domě.
Herečky Daniela Zbytovská, Barbora Seidlová a Nikola Zbytovská představí
pohádku o tom, jak je těžké si vyčarovat ženicha. Vstupné zdarma. Je nutná
předchozí rezervace. Představení pro děti v rámci akce Radnice dětem
sobota 4.

6.

POLABSKÁ VONIČKA

od 13 hodin
průvod městem,
od 14 hodin
zahájení a hlavní program v Parku Pod Hradbami (za nepříznivého počasí
v Obecním domě),
okolo 18 hodin
zakončení akce koncertem postfolklorní kapely PONK.
úterý 7.

6.

ČAS NA ČAJ

od 14 do 17 hodin v Obecním domě ve velkém sále.
K tanci a poslechu zahraje kapela Desect.
pátek 10.

6.

Vstupné 30 Kč

neděle 26.

6

MILAN CHREŇO

od 18 hodin vernisáž obrazů v kapli sv. Jana Nepomuckého.
Výstava potrvá od pondělí 27. 6. do pátku 8. 7., od pondělí do pátku mezi 10
– 16 hodinou. Víkendy možné pouze po předchozí telefonické domluvě s paní
Marcelou Pachmanovou na telefonním čísle 720 140 138.
Kontakt: Městské kulturní středisko, Palackého 449,
Tel. 325 513 785, www.meks-nbk.cz

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM NYMBURK
22.4. – 7.8.

NYMBURK V MALÉM – ODZNAKY, MEDAILE
A PLAKETY S NYMBURSKOU TEMATIKOU

výstava probíhá od 22. dubna do 7. srpna 2016,
otevřeno je denně mimo pondělí, 9 – 17 hodin
Výstava NYMBURK V MALÉM přibližuje návštěvníkům svět drobných předmětů určených k vyznamenání, odměně, jako upomínka či přihlášení ke
spolku, sdružení nebo jen k vyjádření sympatií.
Vznikla spojením sbírky soukromého sběratele pana Emila Nováka a fondu
muzea. Je třeba zdůraznit, že opravdu převážná část drobných předmětů pochází ze soukromé sbírky, muzeum výstavu doplnilo o předměty související
s danou tematikou – fotografie, brožury, stuhy, prapory a další trojrozměrné
předměty.
Pan Emil Novák jako rodilý „nymburák“ zajímající se o historii Nymburka,
se dlouhá léta věnoval sbírání tzv. nymburgensií – konkrétně tedy předmětů
souvisejících s drobnou plastikou a numismatikou, a to především plaket,
medailí, žetonů a odznaků. Neúprosný osud mu však již neumožnil toto téma
zpracovat a publikovat. Díky vstřícnosti jeho syna Emila má veřejnost jedinečnou příležitost, poprvé se seznámit prostřednictvím této výstavy, s jeho
ojedinělou sběratelskou kolekcí.
Kontakt: Vlastivědné muzeum, Tyršova 174, Tel. 325 512 473,
www.polabskemuzeum.cz

NOC KOSTELŮ 2016

od 19 hodin v kapli sv. Jana Nepomuckého.
Koncert VOX Nymburgensis – Lásky Karla IV., sbormistr Jan Mikušek. Od
20:30 hodin komentované prohlídky kaple.
úterý 14.

6.

DVOŘÁKŮV FESTIVAL

od 18 hodin v kapli sv. Jana Nepomuckého.
Koncert Dechového kvinteta PKF Prague Philharmonia.
pátek 24.

6.

KONCERT PŮLJABLKOŇ

od 20 hodin v areálu Městského kina Sokol.
V případě špatného počasí se kapela přesouvá do budovy kina. Vstupné
v předprodeji 130 Kč, na místě 150 Kč. Občerstvení zajištěno.

Kulturní měsíčník vychází 1x měsíčně. Místo vydání: Tisk Devera, Třebestovice
Číslo 104. vyšlo 29. 5. Počet výtisků: 1200 ks. Evidenční číslo: MK ČR E 15799
Vydává Město Nymburk , Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk, IČO: 00239500
Odpovědný redaktor: Oddělení propagace a cestovního ruchu - Městský úřad Nymburk,
tel. : 325 512 433, e-mail: infocentrum@meu-nbk.cz

středa 15.

KINO SOKOL

čtvrtek 16.

čtvrtek 2.

ZTRACEN 45

ČR / dokument / 67 min/ české znění / zdarma / Přístupný /10:00
Radnice dětem. Příběh jedné z nejvýznamnějších českých uměleckých rodin
20. století, do něhož nám dávají nahlédnout osobní deníky ženy Josefa Čapka.
pátek 3.

MALÝ PÁN

ČR / animovaný / 83 min / české znění / zdarma / Přístupný /17:00
Radnice dětem. Malý Pán si žije ve svém domečku. Jeho poklidný život
skončí ve chvíli, kdy se mu zdá sen, ve kterém najde, co mu schází.
sobota 4.

SHOW STREJDY DUTCHE

Divadlo / více na www.meks-nbk.cz / 19:00
Premiéra. Světoznámý komik Strejda Dutch se vrací s úplně novým představením! www.strejdadutch.cz
neděle 5.

KOMUNA

Dánsko / drama / 111 min. / s titulky / 80,- / Do 15 let nevhodný / 19:00
Art kino. Hrdiny filmu Thomase Vinterberga je rodina, která začne uskutečňovat
svůj sen o autentické komuně plné vzájemnosti a radovánek. Idea láskyplného
společenství se ale začne rozpadat, když se do domu přistěhuje jeho milenka.
úterý 7.

MAGGIE MÁ PLÁN

středa 8.

USA / komedie / 99 min./ s titulky / 110,- / Do 12 let nevhodný / 19:00
Greta Gerwig miluje Ethana Hawka, který je však ženatý. A tak mu musí
pomoci z chomoutu….
čtvrtek 9.

DĚDA

pátek 10.

ČR / komedie / 110 min. / české znění / 100,- / Přístupný / 19:00
Rodinný. K dědovi Františku Segradovi přijí ždějí na prázdniny vnoučci z Prahy, kteří na půdě jeho chaloupky naleznou zapomenutý poklad.
sobota 11.

ŽELVY NINJA 2

neděle 12.

USA / akční / 110 min. / české znění / 120,- / Přístupný / 17:00
Dětský. New York už zase potřebuje zachránit, a tak se ze stok vynoří čtyři
želví kamarádi, aby znovu zastavili Trhače a jeho kumpány.
pondělí 13.

OSLNĚNI SLUNCEM

WARCRAFT: PRVNÍ STŘET

úterý 14.

USA / fantasy / 123 min. / s titulky / 130,- / Přístupný / 19:00
Království Azeroth se ocitne na pokraji války, když se na jeho hranicích začnou houfovat děsiví nepřátelé. Válečnický kmen Orků, který opustil svůj
umírající domov, aby kolonizoval další svět.

Sazba a tisk Janova dílna

Tiskárna, CTP - Železniční 123, 289 12 Třebestovice, tel. : 731 489 767, janovadilna@licanet.cz, tiskarna@janovadilna.cz
CopyCentrum, DTP - Komenského 571, 288 00 Nymburk, tel. : 325 513 033, copycentrum@janovadilna.cz
www.janovadilna.cz

IT / thriller / 120 min. / s titulky / 110,- / Do 15 let nepřístupný /19:00
Rockovou hvězdu Marianne navštíví její starý přítel, avšak radost ze setkání se pomalu mění v atmosféru plnou skrytých vášní, nedůvěry, podezírání
a žárlivosti…
pátek 17.

IGGY POP: LIVE IN BASEL 2015

záznam koncertu / 79 min. / 200,- / Do 12 let nevhodný/ 20:00
Záznam koncertu kultovního otce amerického punku a garážového rocku.
sobota 18.

ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ: ZA ZRCADLEM

neděle 19.

neděle 19.6.

OSTATNÍ AKCE
sobota 4.6.

XXVI. SLET LETADEL NYMBURK

od 9 hodin na letišti v Nymburce.
Vstupné zdarma
Již 26. ročník Sletu letadel s leteckým dnem. Akce se uskuteční v podobném
duchu jako v uplynulých letech, avšak i letos se můžete těšit na novinky
a unikátní vystoupení. Více na www.letistenymburk.cz/akce.htm.
pátek 10.6.

NOC KOSTELŮ 2016

od 18 hodin
tradiční každoroční otevření nymburských kostelů. Více na www.nockostelu.cz.
sobota 11.6.

od 10 hodin v Parku Pod Hradbami.
Vstupné zdarma.
Dragonteam Nymburk, TJ Lokomotiva Nymburk a Město Nymburk pořádají
12. ročník otevřeného závodu dračích lodí. Více na www.dragonteam.cz.

úterý 21.

sobota 11.6.

středa 22.

USA / komedie / 110 min. / s titulky / 110,- / Do 12 let nevhodný / 19:00
Příběh dříve šikanovaného podivína, který vyrostl v agenta CIA (Dwayne
Johnson) a který se vrací na svou bývalou střední školu.
čtvrtek 23.

IKARIE XB-1

ČR / sci-fi / 82 min. / české znění / 80,- / Přístupný / 19:00
Art kino. Dobrodružná cesta vesmírem v jednom z nejslavnějších českých
sci-fi filmů v nové digitálně restaurované verzi.
pátek 24.

PŮLJABLKOŇ

koncert / 20:00 /v předprodeji 130,- / na místě 150,- / www.meks-nbk.cz
Komorní odnož Jablkoně, písně klidu i neklidu. Michal Němec Jablkoň (kytara, zpěv), Marie Anděl Puttnerová (zpěv, perkuse).
sobota 25.

HLEDÁ SE DORY

neděle 26.

USA / animovaný / 90 min. / české znění / 120,- / Přístupný / 17:00
Dětský. Modrá rybka Dory se společně s přáteli vydává na strhující dobrodružství napříč oceánem. Nalezne své rodiče?
sobota 25.

DEN NEZÁVISLOSTI: NOVÝ ÚTOK

neděle 26.

USA / katastrofický / 130 min. / s titulky / 130,- / Do 12 let nevhodný
/ 19:30
Věděli jsme, že se jednou vrátí. Nic nás nemůže připravit na vyspělou a nebývalou sílu vetřelců. Pouze vynalézavost několika statečných mužů a žen
může zachránit naši civilizaci před zánikem.
úterý 28.

REALITA

Francie/ komedie / 97 min. / s titulky / 80,- / Do 12 let nevhodný / 19:00
Art kino. Nesmělému filmaři Jasonovi se může splnit sen. Bohatý producent
Bob souhlasí, že zafinancuje jeho hororový film. S jedinou podmínkou: Jason
má 48 hodin na to, aby objevil nejlepší výkřik v historii filmu.

NYMBURSKÝ ANDÍLEK 2016

v Obecním domě Nymburk.
1. ročník soutěže pole dance show, pro děti ve věku 6 až 17 let. Přijďte se
podívat na výsledky celoroční dřiny, nainspirovat se a rozhodnout, kdo tančí
a cvičí na tyči jako anděl a kdo jako ďábel. Vstupné: rodiče 50 Kč, děti 20 Kč,
veřejnost 70 Kč. Přihlášky a více informací na www.centrumprovšechny.cz
a na 606 846 048. Akce je pořádána za podpory města Nymburk.
neděle 12.6.

SEMINÁŘ S GRANDMASTEREM P. BOWMANEM

od 9 do 14:30 hodin v tělocvičně Gymnázia Bohumila Hrabala (aula 1.
patro, vchod z ulice 28. října).
Přihlášky zasílejte na email: kyushokarateczech@gmail.com do 6. června!
Cena 1500,-Kč. Pořádá Kyusho Karate Czech Republic. Více na www.kyushokarate.cz.
čtvrtek 16.6.

PÁRTY - HURÁ NA PRÁZDNINY

od 15 do 17 hodin v Centru pro všechny ve vile Tortuga.
Miniden otevřených dveří neboli Párty. Vhodné pro rodiny a děti od 2 do 10
let, vstupné 80 Kč pro členy CPV, 100 Kč pro nečleny. Více na www.centrumprovsechny.cz (sekce kalendář akcí).
sobota 18.

- neděle 19.6.

NYMBURSKÁ ŠPIČKA

Na Přístavě (Špička).
Přijďte se podívat na výstavu soch, obrazů a fotografií Radka Kubiny, Jana
Severy, Jiřího Vorla a dalších. Ukázka prací jak sochařských, fotografických,
tak malířských v krásném nymburském zákoutí.
sobota 18.6.

DEN POSTŘIŽINSKÉHO PIVA

od 9 hodin v areálu nymburského pivovaru
Vstupné zdarma
21. ročník tradiční celodenní akce s bohatým doprovodným programem.
sobota 18.6.

Basketbalová hala
(vstup od Labe).
Vystoupení dětí (od 3 let), začátečníků a profesionálů. Závěrečná show tanečního studia Promodance. Nově tancování na živou hudbu - kapela Artmosphere. Vstupné 50 Kč. Více na www.promodance.cz či na facebooku
(Taneční studio Promodance).
neděle 19.6.

K U LT U R N Í
M ĚSÍČN Í K
města Nymburka

ARTÍKŮV DEN

od 10 do 17 hodin v Centru pro všechny ve vile Tortuga.
Přihlášky nutné předem u Zuzany Martínkové, mob. 732 261 512, e-mail: zuzmartin@seznam.cz. Více na www.centrumprovsechny.cz (sekce kalendář akcí).

DRAGONFEST 2016

USA / dobrodružný / 113 min. / české znění / 110,- / Přístupný / 17:00
Rodinný. Alenku čeká v říši za zrcadlem nebezpečná cesta, během níž musí
zachránit potrhlého Kloboučníka dřív, než jí vyprší všechen čas.

CENTRÁLNÍ INTELIGENCE

DANCE (r)EVOLUTION

od 18 hodin ve Sportovním centru Nymburk

KIT SALOON 2016

od 8 do 16 hodin v Obecním domě.
Tradiční soutěžní výstava plastikových modelů. Burza, prodej modelů a literatury, doprovodný program. Vstupné 30 Kč, děti do 15 let zdarma. Více na
http://www.ipmsnymburk.com/KS16/main.htm.

RADNICE DĚTEM:
sobota 28. 5.
Dětský den
od 9 do 12 hodin na fotbalovém hřišti TJ Sokol Drahelice.
neděle 29. 5.
Dětský den s Krejčíkem Honzou
od 10 do 17 hodin v Parku Pod Hradbami.
pondělí 30. 5.
Dopoledne s Krejčíkem Honzou
od 9 do 11 hodin v Parku Pod Hradbami.
úterý 31. 5.
Slavnostní otevření dětského hřiště
od 10 do 11:30 hodin slavnostní otevření dětského hřiště Nezlobiště v ulici
Generála Antonína Sochora.
středa 1. 6.
Piknik v trávě
od 9 do 11:30 hodin v Parku Pod Vodárenskou věží. Čtení pro děti s Městskou
knihovnou Nymburk.
středa 1. 6.
Den dětí
od 14 do 18 hodin v Parku Pod Hradbami. Odpoledne plné zábavy, tvoření,
soutěží, divadla a mnoho dalšího.
čtvrtek 2. 6.
Divadlo MALÉhRY
od 10 do 11 hodin v Obecním domě. Divadelní představení Ježibaby a ženichové, nejen pro MŠ a ZŠ.
čtvrtek 2. 6.
Ztracen 45
od 10:30 do 12 hodin v Městském kině Sokol. Film pro 2. stupeň ZŠ a SŠ.
pátek 3. 6.
Malý pán
od 17 hodin v Městském kině Sokol. Loutkový československý film pro celou
rodinu.
sobota 4. 6.
Polabská vonička
od 13 do 19 hodin v Parku Pod Hradbami. 20. ročník dětského folklorního
festivalu. Koncert skupiny PONK.
neděle 5. 6.
Dětský sportovní den
od 10 do 18 hodin ve Sportovním centru Nymburk.

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT V ČERVENCI:
pondělí 4.7.
Vítáme prázdniny
od 8 do 15:30 hodin v DDM Nymburk (ulice 2. května 968).
Výtvarný den. Pro děti od 6 do 15 let. Cena 200 Kč (cena zahrnuje oběd). Na
akci je nutné se přihlásit předem do 20.6. na www.ddm-nymburk.cz.

NYMBURK V MALÉM

od 22. dubna do 7. srpna
ve Vlastivědném muzeu Nymburk
otevřeno je denně mimo pondělí, 9 – 17 hodin

Městské kulturní středisko
Hálkovo městské divadlo
Vlastivědné muzeum
Městská knihovna
Kino Sokol
Aktuální informace o akcích naleznete na
www.mesto-nymburk.cz v sekci kalendárium.

ČERVEN 2016
www.mesto-nymburk.cz

