Hálkovo městské divadlo
MIMO ABONMÁ PŘIPRAVUJEME:
DIVADELNÍ ŠKOLIČKA
zájmový kroužek pro děti, zápis probíhá každé pondělí od 12.9.2016
v Hálkově divadle

27.9.KATAPULT
od 19:30 hodin 

cena 320,- Kč

6.10. 

CAVEMAN

od 19:30 hodin 

cena 350,- Kč

25.10. VLADIMÍR HRON 50
od 19.30 hodin

cena 250,- Kč

VŠE O MUŽÍCH - únor 2017 / MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD - duben 2017
POHÁDKOVOU SEZÓNU

Abonmá 2016/2017
úterý 13.9.

Rychlé šípy

19.30 hodin
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
středa 5.10.AFRICKÁ

KRÁLOVNA

19.30 hodin
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
pondělí 31.10.Cyrano

19.30 hodin
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
prosinec 2016KAŽDÉMU

JEHO PSYCHOTERAPEUTA

19.30 hodin
V hlavní roli Braňo Polák
Psychoterapie je stále vyhledávanějším oborem. I u nás stoupá počet lidí,
kteří trpí poruchami nejrůznějších duševního života a vzhledem k tomuto
stavu vzrůstá i počet psychoterapeutických ordinací a také počet léčebných praktik a teorií. Žádný div, že se na trhu, vedle seriózních psychoterapeutů především z řad psychiatrů a psychologů, objevuje i nemálo
šarlatánů. A právě do tohoto prostředí zabloudí Felix Bollmann, zlodějíček
pracující v obchodních domech. Muž, který se ve svém pohnutém životě může prokázat i studiem několika semestrů zvěrolékařství. Bollmann
- podvodníček s otevřeným srdcem a s nesmírnou pohotovostí. On je tím,
koho člověk potkává jen zřídka kdy: počestný podvodník... Co se všechno může stát, když takovýhle typ zabloudí do psychoterapeutické praxe
a když je vpuštěn na pacienty? Něco, co se stává i v životě: cosi docela
pozoruhodného - v psychodžungli se najednou rozjasní a Bollmann slaví
terapeutické triumfy! Jak podivné se zdají být jeho metody, tak obdivuhodné jsou výsledky. Laik žasne, odborník se diví! A tak se Bollmann stává
kavalírem neurotiků, který připomíná starou Divadlo je zavřené z důvodu
dovolené medicinskou moudrost: existenci uzdravující síly člověčenství. Že
si při tom i Bollmann přijde na své, to je věcí cti - ale vlastně je to vedlejší.
Na své si ale rozhodně přijde především publikum.
Režie: Jaroslav Kříž, Produkce: Divadlo Nymburk s.r.o.
sobota 17.12.



ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ JAKUBA JANA RYBY

14.00 hodin
VÁNOČNÍ KONCERT BONUSOVÁ NABÍDKA PRO ABONENTY!
Své sedadlo si každý majitel abonentní vstupenky musí potvrdit do
31.10.2016. Jinak bude jeho vstupenka na toto představení dána do volného
prodeje.
účinkují: SMYČCOVÝ ORCHESTR ARCHI A HOSTÉ
zpěv – sólisté Státní opery v Praze

2. pololetí
únor 2017

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
březen 2017

UŽ NIKDY SÁM!

Hrají: Zuzana Bydžovská, Pavel Liška a Josef Polášek
Nezůstávejte sami. Přijďte se samotě zasmát! Ve své hře Už nikdy sám! se
německý režisér a dramatik Marc Becker zabývá fenoménem dnešní doby,
a to osamělostí lidí ve velkoměstech. Vystavěl v ní poněkud bizarní situaci
dnešních singles, kteří se snaží uniknout pocitu osamělosti a najít si někoho,
s kým budou sdílet svůj život. Přirozeným způsobem jim to nejde, musí toho
docílit promyšleným plánem, dokonce za hranicí zákona. A stane se ještě
něco daleko zvláštnějšího – po městě se najednou začnou ztrácet desítky
a desítky občanů…
Režie: Petr Novotný
Produkce: Divadlo Kalich
květen 2017

BOŽSKÁ SARAH

Hrají: Iva Janžurová, Kryštof Hádek / Igor Orozovič
Komorní komediálně laděná hra o několika dnech na sklonku života herečky
Sáry Bernhardtové, legendy francouzského divadla, ve společnosti jediného
muže - oddaného tajemníka Georgea Pitoua. Groteskní i jímavé rozhovory již
nemohoucí a nemocné herečky s tajemníkem, který trpělivě snáší její rozmary i hašteřivost, otevírají nejen poutavý pohled na svět přelomu 19. a 20.
století, ale především do osamělé duše velké osobnosti světového divadla…
Silnou a působivou hrou Božská Sarah si herecká legenda Iva Janžurová plní
dlouholetý profesní sen, dvacet let si četla tento výjimečný text a zvažovala
své síly, kdy se do něj pustit. Příběh posledního léta světově proslulé herečky
a vyhlášené skandalistky Sarah Bernhardtové režíruje Alice Nellis jen krátký
čas poté, co s velkým úspěchem společně s Ivou Janžurovou inscenovala ve
Stavovském divadle Audienci u královny.
Režie: Alice Nellis
Produkce: Divadlo Kalich
červen 2017TEĎ

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?
Režie: Daniel Hrbek
Produkce: Činoherní studio Bouře

CENY PŘEDPLATNÉHO:
PŮLROČNÍ ABONMÁ (září - prosinec 2016): 1.490,- Kč,
PŮLROČNÍ ABONMÁ (únor - červen 2017): 1.490,- Kč
CELOROČNÍ ABONMÁ (září 2016 - červen 2017): 2.690,- Kč
PRODEJ ABONMÁ NA POKLADNĚ DIVADLA OD 1.6. do 26.8.2016!
Stávajícím abonentům rezervujeme jejich místa do 29.6.2016!
Prodej abonmá na 2.pololetí bude probíhat v prosinci 2016.
Od 15.8. do 4.9. bude zkrácená pracovní doba 9:00 - 15:00 hodin!
Doprodej vstupenek na jednotlivá představení bude probíhat od 29.8.2016.
Divadlo je zavřené z důvodu dovolené od 30.6. do 14.8.2016!
Vstupenky je možné zakoupit v Turistickém informačním centru a online.

Městské kulturní středisko

NYMBURK

KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ
projekce po setmění v Parku Pod Hradbami
neděle

24. 7.

SEDMERO KRKAVCŮ

pondělí

25. 7.

ŽIVOT JE ŽIVOT

úterý

26. 7.

GANGSTER KA

středa

27. 7.

GANGSTER KA AFRIČAN

Kaple sv. Jana Nepomuckého - výstavy
27.6. – 8.7.MILAN CHREŇO – OBRAZY
25.7. – 5.8.

ZDENĚK HARAPES – SECESNÍ PLAKÁTY

24. 7. vernisáž od 18 hodin

15.8. – 3.9.

BEDŘIŠKA ZNOJEMSKÁ – OBRAZY

14. 8. vernisáž od 18 hodin
Kaple bude v těchto termínech otevřena od po – pá (10 – 16 hodin),
víkendy možné po předchozí telefonické domluvě
s paní Marcelou Pachmanovou 720 419 138.
sobota 6.8.

PŘÍSTAVNÍ SLAVNOST

13. ročník v Parku Pod Hradbami
10:00

Loudadlo – divadelní představení pro děti s hosty Jů a Hele

14:30

Flat fly

15:30

Lyndon Wood

16:30

Peter Pan Complex

17:40

Hitfakers

19:00

Zrní

20:40

Kamil Střihavka a Leaders

Dále připravujeme
sobota 3.9.

NYMBURSKÉ POVÍCENÍ S JARMARKEM

v novém kabátě.
úterý 6.9.

ČAS NA ČAJ

tentokrát zahraje K-music Nymburk.
středa 7.9.

SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS – CAROLUS IV.

v kostele sv. Jiljí v rámci festivalu BMČ 2016.
pátek 24.9.LENKA

DUSILOVÁ A BAROMANTIKA

od 20 hodin v Obecním domě, vstupné v předprodeji 290 Kč (do 22. 9.
2016) / na místě 350 Kč. Vstupenky je možné si zakoupit v Obecním domě
(Bedřicha Smetany 55), Městském kulturním středisku (Palackého 449)
nebo v Turistickém informačním centru (Náměstí Přemyslovců 165).
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
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

pátek 1.


sobota 2.

Výstava

HRA PENĚZ

USA / thriller / 95 min/ s titulky / 120,- / Do 12 let nevhodný /19:00
Televizní moderátoři George Clooney a Julia Roberts se ocitají v krizi poté, co
kontrolu nad studiem násilím převezme útočník, jenž přišel o svůj majetek.
V přímém přenosu tak poodhalují záhadu konspirace na pozadí současných
globálních obchodních trhů.
neděle

3. 

Virtuální univerzita třetího věku
Genealogie. Hledáme své předky

Městská knihovna

kinO sokol
pondělí 20.

6. – pátek 29. 7. 

Jan Vorlíček
Obrazy české krajiny

PAŘBA V PATTAYI

FR / komedie / 97 min/ české znění / 110,- / Do 12 let nevhodný/ 19:00
Francky a Krimo touží jet do letoviska v thajské Pattayi. Dostat se na místo,
kde o zábavu a pařby není nouze, je ale pro dva flákače, kteří nemají žádné
peníze, nadlidský úkol…
pátek

8. LUCIE: PŘÍBĚH JEDNÝ KAPELY

ČR / dokument / 89 min. / české znění / 110,- / Přístupný /19:00
30 let spolu, 30 let bez sebe. Skupina Lucie se poprvé představí i na plátnech
kin v celovečerním filmu. Strhující cesta časem, čtyři životy plné hudby v jednom z největších českých dokumentárních projektů tohoto roku.
sobota 9.

pondělí 8.

8. – středa 31. 8.

Jan Severa
Obrazy

LEGENDA O TARZANOVI

neděle 10.

USA / dobrodružný / 110 min. / s titulky / 100,- / Do 12 let nevhodný
/ 19:00
Mnoho let uplynulo od doby, kdy Tarzan zaměnil život v džungli za život bohatého Johna Claytona po boku své manželky Jane. Nyní je vyslán zpět do
Konga jako obchodní emisar parlamentu, aniž by tušil, že má sehrát roli pěšáka ve smrtelně nebezpečné hře.
čtvrtek

14. SHORT SKIN

IT / komedie / 86 min./ s titulky / 90,- / Do 12 let nevhodný/ 19:00
Art kino. Křehký příběh o dospívání, hledání lásky a zúžení předkožky.
Odlehčená zábava, která nás učí cosi podstatného o odvaze, improvizaci
a překonávání vlastní nejistoty.
pátek

15. 

NA SLEPÁKA

vstupné dobrovolné / 19:00
Přijďte do kina, aniž byste věděli na co! První pořad „Na slepáka“ přinesl
příjemné divácké odezvy. Zkusíte to podruhé?
sobota 16.

DOBA LEDOVÁ: MAMUTÍ DRCNUTÍ

neděle 17.

USA / animovaný / 91 min. / české znění / 120,- / Přístupný / 17:00
Dětský. Na naši planetu míří asteroid jako hrom. A tak se naše parta hrdinů
vydává se na záchrannou výpravu, během níž ji potká nejen řada nebezpečenství, ale i legrace. A jestli se Scrat konečně setká se žaludem? Kdo ví...
Připravujeme na srpen:
Učitelka, Bůh ti žehnej Ozzy Osbourne, Star Trek: Do neznáma

PRÁZDNINOVÁ VÝPŮJČNÍ DOBA
ČERVENEC – SRPEN
Dětské oddělení

Knihovna od podzimu opět nabíLEKCE
DATUM
ČAS
zí zájemcům Virtuální univerzitu
1. lekce
5. 10. 2016
9:30 – 11:00
třetího věku tentokrát s názvem
2.
lekce
19.
10.
2016
9:30 – 11:00
„Genealogie“. Formou promítání
předtočených přednášek vyso3. lekce
2. 11. 2016
9:30 – 11:00
koškolských pedagogů budou
4. lekce
16. 11. 2016
9:30 – 11:00
mít studenti možnost seznámit
5. lekce
30. 11. 2016
9:30 – 11:00
se blíže s tématem a šest semestrů společného setkávání
6. lekce
14. 12. 2016
9:30 – 11:00
a e-learnningového studia završit
slavnostní promocí. Zájemci se mohou v knihovně hlásit již nyní. Kurzovné za
jeden semestr je 300 Kč.
Kurz posluchače seznámí se základními pojmy z oblasti genealogie (rodopisu) a poskytne jim informace o tom, jak začít pátrat po svých předcích.
Lektorem přednášek je Ing. Mgr. Martin Slaboch, Ph.D.

Studovna, hudební odd.

Pondělí

8 – 15

Pondělí

8 – 15

Úterý

8 – 17

Úterý

8 – 15

Středa

ZAVŘENO

Středa

ZAVŘENO

Čtvrtek

8 – 15

Čtvrtek

8 – 17

Pátek

8 - 15

Pátek

8 - 15

Červencová a srpnová sobota, kdy máme pro vás otevřeno:
4. 7. od 9 do 11 hodin / 6. 8. od 9 do 11 hodin
Od pondělí 1.8. do pátku 5.8. bude knihovna uzavřena!
Z důvodu stavebních úprav bude knihovna od 1. do 5. srpna uzavřena.

Knihovna pro děti opět připravuje celoprázdninový
program tentokrát zaměřený na dopravu. Koleje,
silnice, voda, vzduch – všude můžete narazit na
dopravní prostředky. A tyto dopravní prostředky
se řídí přísnými dopravními pravidly. Staňte se na
chvilku výpravčím nebo průvodčím na železnici.
Přijďte do knihovny a vydejte se s námi na bezpečnou cestu autem, vlakem a letadlem. Po celé
prázdniny budou v dětském oddělení na děti čekat
soutěže, kvízy, tvoření, pohybové aktivity a knížky s touto tematikou. Nechte
se překvapit a přijďte do knihovny, nudit se tu nebudeme!

OSTATNÍ AKCE

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.

Bibliobox
I během prázdnin můžete využívat našeho biblioboxu, do kterého můžete
vracet knihy mimo otevírací hodiny knihovny. Knihy budou odečteny z vašeho čtenářského konta následující den. Bibliobox naleznete na chodníku před
vchodem do knihovny.
Dospělé oddělení, čítárna
Pondělí

8 – 15

Úterý

8 - 17

Připravujeme

Středa

8 – 12
(pouze čítárna)

Akademie celoživotního vzdělávání
KAPITOLY Z ČESKÝCH DĚJIN

Čtvrtek

8 - 17

Pátek

8 - 15

Cyklus čtyř přednášek zaměřených na Karla IV. a jeho čtyři ženy.

Sobota 2. 7. a 6. 8. od 9 do 11 hod.

13. ročník
PŘÍSTAVNÍ SLAVNOST

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

Osnova:
•
Úvod do genealogie a její dějiny
•
Jak se tvoří rodokmen. Příbuzenství ve světě.
•
O matrikách
•
Využití archivních materiálů ke studiu předků
•
Vývoj našich příjmení. Genealogie a genetika.
•
Rodové kroniky a srazy

Půjčování čtečky

Připrav se, jedem aneb dopravní prázdniny

města Nymburka

VŠEM ČTENÁŘŮM PŘEJEME KRÁSNÉ LÉTO A PŘÍJEMNÉ
PROŽITÍ PRÁZDNIN A DOVOLENÝCH!

Velké prázdninové soutěže

Ostatní služby

Knihovna dětem

K U LT U R N Í
M ĚSÍČN Í K

pondělí 27.6.

- středa 31.8.

Pošli Pohled

DDM Nymburk vyhlašuje soutěž na letní prázdniny s názvem Pošli Pohled,
která je určena jak pro děti, tak dospělé. Podmínky: Pošlete pohled na adresu
DDM Nymburk v době letních prázdnin. Nezapomeňte uvést celé jméno, věk,
svou adresu a telefonní číslo. Bližší informace na www.ddm-nymburk.cz.
pátek 1.7.

- neděle 31.7.Malování u Kotherů

DDM Nymburk a Restaurace U Kotherů vyhlašují výtvarnou soutěž s tématem
Hurá na prázdniny. Své výtvory odevzdejte do neděle 31. července v Restauraci
U Kotherů. Více informací naleznete na www.ddm-nymburk.cz.
pátek 1.7.

-

středa

31.7.Letní literární soutěž

DDM Nymburk pořádá velkou literární soutěž O Nejlepší básničku na téma
„Co jste v létě zažili nebo na co se těšíte“. Soutěž trvá do středy 31. srpna.
Více informací na www.ddm-nymburk.cz.



Na co se můžete těšit v SRPNU:

sobota 13.8.
Zlatý bažant
15. ročník mezinárodního srazu a prezentační jízdy historických užitkových
nákladních vozidel a autobusů. V 15:50 hodin se uskuteční jízda elegance
Poděbrady - Nymburk na autobusové nádraží, zde proběhne výstava exponátů, která potrvá do 17 hodin.

Sazba a tisk Janova dílna

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

sobota 6. srpna od 10 hodin v Parku Pod Hradbami

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

ČERVENEC/SRPEN 2016
www.mesto-nymburk.cz

