	Hálkovo městské divadlo
Pondělí 5. března
19:30 hodin

Hanky Panky
Techtle mechtle

Vstupné
240,- Kč

Středa 21. března
19:30 hodin

Večery v klubu

Vstupné
40,- Kč
Místenka
80,- Kč

TalkshowJardy Kříže a Davida Šitavance.
Povídání s hosty a hudebním doprovodem.

Městská knihovna

Středa 14. března v 9 hod. a v 11 hod.

Motto: SLADKÝ ŽIVOT S KNIHOVNOU!

Nový pořad známé travesti skupiny z Prahy. Představí se Vám
slečny Dolores, Stefany, Sofia a Alex.
Sobota 24. března Princ Bajaja
Vstupné
50,- Kč
14:30 hodin
Uvádí Divadlo Nymburk
Hrají: L. Toman Paclt, T. Tomanová, P. Pištěk, J. Bohata, S. Triantaffilou,
P. Čech
Středa 7. března
19:30 hodin

J. Hašek

Osudy dobrého vojáka Švejka
Uvádí divadelní soubor Hálek Nymburk.

Vstupné
120,- Kč

Divadelní adaptace nejznámějšího románu Jaroslava
Haška zachycuje příhody Josefa Švejka od začátku první veliké vojny až po jeho příjezd do Ruska. Atmosféru doby dokreslí písničky staré Prahy, kabaretů a dívčí
šantánový sbor.
PREMIÉRA
Hrají: T. Březina, L. Toman Paclt, B. Bendl, J. Vetešník, J. Šturma, J. Štychová, P. Kurtiš, M. Kubát a další.
Sobota 10. března Kubula a Kuba Kubikula
Vstupné
50,- Kč
14:30 hodin
Uvádí Divadlo Nymburk.
Odpolední pohádka nejen pro děti.
PREMIÉRA
Hrají: P. Pištěk, J. Vetešník, L. Toman Paclt, M. Mejstřík, M. Vítů, M. Kadlec, M. Otta a další.
Úterý 13. března
Vstupné
Crossband & La Spilka
100,- Kč
19:30 hodin
Kapela Crossband vystoupí společně se zpěvákem a hercem Ladislavem
Spilkou a jeho kapelou. Ladislav Spilka je známý především z muzikálových představení jako je Krysař, Tajemství či Hamlet.
Koncert se uskuteční na malé scéně divadla.
Středa 14. března
Vstupné
8:30 hodin
CIRKUS BLECHA
50,- Kč
10:00 hodin
Dopolední pohádka nejen pro školky a školy.
Hrají: S. Kuchar, P. Pištěk, Š. Čiperová, J. Vetešník, J. Šturma, M. Ropek,
P. Šímová a další.
Čtvrtek 15. března J.P.Alegre
19:30 hodin
AGNES

BELLADONE

Vstupné
250,- Kč
pro seniory
190,- Kč

Komedie o tom, že divadlo není žádná hra, ale velmi vážná
činnost.Hra plná intrik, humoru i krutosti. AgnesBelladone
získala v roce 2004 cenu ÉmilaAugiera, udělenou Francouzskou akademií - Nejlepší francouzská komedie roku 2004!
1800 repríz!
Hrají: J. Šulcová, I. Vyskočil, K. Soukup, K. Macháčková a další
Úterý 20. března
Tomáš Klus
19:30 hodin
Koncert Tomáše k novému albu Racek.

V YPR O DÁ N O

Úterý 27. března
19:30 hodin *Pa

Každý den, šťastný den

Uvádí Divadlo Příbram.
Česká premiéra komedie estonského herce, dramatika
a slavného písničkáře JaanaTatta nabízí svéráznou léčbu
manželské nudy. Experiment s bigamií přináší řadu překvapivých a adsurdních situací, které vyplazují jazyk na
konvenční morálku, vytoužené štěstí však nepřinášejí.
Účinkují: B. Hrzánová, L. Jeník, H. Lapčíková, Z. Kalina
Čtvrtek 29. března
19:30 hodin

Screamers
V proudu času

Vstupné
320,- Kč

Travesti skupina má šest členů, kteří ve svém programu ztvárňují zpěvačky a zpěváky české a zahraniční populární hudby. Skupina se stala
semifinalisty 1. ročníku soutěže Česko Slovensko má talent.

Vstupenky lze také denně od 9 do 17 hodin zakoupit
v turistickém informačním centru (náměstí Přemyslovců 165).
NOVĚ ZAHÁJEN INTERNETOVÝ PŘEDPRODEJ LÍSTKŮ na stránkách
www.divadlonymburk.cz
Kontakt: H álkovo městské divadlo, Tyršova 5, Nymburk
tel: 325 512 253, e-mail: divadlonymburk@gmail.com
www.divadlonymburk.cz

NYMBURK

Městské kulturní
středisko
pondělí 5. března od 19 hodin, Obecní dům Nymburk

Dámy na kafíčko

setkání s Květou Fialovou a Naďou Konvalinkovou.
Vstupné 130 Kč.

sobota 24. března od 19 hodin

Rock Nymburk 2012

Vstupné
350,- Kč

finálový večer rockové soutěže v Kulturním domě. Soutěžního večera se zúčastní 6 finalistů, jako hlavní host
vystoupí skupina Airfare.
Vstupné 130 Kč.

Výstava
Čtvrtek 1. – sobota 31. března Tomáš Záborec

DŘEVOMALBY

Kontakt: Městské kulturní středisko, Palackého třída 449, Nymburk
tel. 325 512 123, e-mail: reditelka@meks-nbk.cz
www.meks-nbk.cz

Beseda se spisovatelem historických románů
Vlastimila Vondrušky

Netradiční a zábavné vyprávění o životě lidí ve středověku, skutečné
příběhy z minulosti. Autor vypráví o sobě i o tvorbě historické beletrie. Dosud mu vyšlo 15 knih vědeckých a populárně naučných, více než 30 historických románů pro dospělé a několik knih pro mládež. Publikoval více než
50 vědeckých studií a článků o dějinách hmotné kultury. Je autorem dvou
divadelních her a filmu Jménem krále. Během besedy přiblíží historické prameny a vysvětlí, jak se dají používat. Vyprávěním se prolínají nejen odborné
informace z dějin, ale i zábavné historky ze života. Po skončení volná beseda
Vstupné 30 Kč.
s posluchači.

Středa 21. března v 9 a v 11 hod.

Arnošt Goldflam - Autorské čtení a beseda

Besedy, přednášky
Vstupné
240,- Kč

Knihovna dětem

sobota 3. března v 9 hod.
Vybrané kapitoly z dějin českého výtvarného umění přednáší Jan Červinka

Umění první poloviny 20. století

Další díl z cyklu přednášek o dějinách výtvarného umění v českých zemích tentokrát zaměřen na umění období let 1840-1890. Ve struktuře jednotlivých přednášek se lektor zaměřuje na nástin situace
v evropském umění, vývoj uměleckých tendencí v českých
zemích, aspekty v architektuře, malířství a sochařství, významná díla a osobnosti, vybrané příklady z daného období
na Nymbursku a aktuální informace o výtvarném umění.
Jednotlivé lekce trvají 2 hod.

Vstupné 50 Kč

Pondělí 5., 12., 19. a 26. března a čtvrtek 8., 15., 22. a 29. března

Známý český dramatik, herec, režisér, spisovatel a pedagog. Kromě dětské literatury píše také divadelní hry, filmové
a televizní scénáře, libreta a povídky. V roce 2005 dostal prestižní knižní cenu Magnesia litera za nejlepší dětskou knihu.
Zahrál si v mnoha filmech a některé také sám režíroval. Od
roku 1989 vyučuje na JAMU a Literární Akademii Josefa Škvoreckého režii a autorskou tvorbu. V současné době působí jako režisér v několika divadlech a příležitostně hraje ve filmu. Je autorem více než padesáti
her a dramatizací.

Pátek 30. března od 18 hod.

Noc s Andersenem

Milí přátelé dětských knížek, když se po dočtení poslední
večerní pohádky zachumláte do teplého pelíšku, napadlo vás
někdy, co dělají knížky v noci? Jen jednou za rok malá mořská víla, ošklivé káčátko i cínový vojáček opustí stránky knih
a spolu s vámi prožijí před svátkem dětské knihy pohádkové
dobrodružství, které připravují v mnoha školách, družinách, ústavech, nemocnicích, domech dětí, školních a veřejných knihovnách... Přidáte se také?
Účastnický poplatek 50 Kč.
Přihláška u knihovnice. 

Ostatní služby

Od čtvrtka 1. března

Počítač a Internet pro dříve narozené a úplné začátečníky

Během kurzu se naučíte pracovat s počítačem, vyhledávat
důležité informace prostřednictvím Internetu nebo zakládat
e-mailovou schránku. Konzultační hodiny probíhají každé
březnové pondělí a čtvrtek od 8 do 11 hod.

středa 14. března v 17 hod. Talk show spisovatele historických
románů Vlastimila Vondrušky

Láska ctná a především nectná

Vyprávění na věčné téma - žena a láska. O vztazích mezi
mužem a ženou ve středověku i o milostném životě před svatbou a v manželství. Zazní veselé i vážné, ale vždy skutečné
historky a příběhy, jaké umí napsat pouze život. Námluvy a předmanželská
erotika, manželství a nevěra, láska prodejná a neřestná. Posluchači se kromě
jiného dozvědí, co měli zakázáno svobodní mladí lidé a kdo začal bojovat za
Vstupné 50 Kč
ženskou emancipaci v 16. století. Do 15 let nepřístupno.

Úterý 20. března v 17 hod.

Putování po Číně

s RNDr. Drahomírou Krátkou a RNDr. Jiřím Krátkým

I. část výpravné cestopisné přednášky o Říši Středu, která vás netradičním
pohledem seznámí s touto atraktivní zemí vonící exotikou, dálkami a dávnou civilizací. Prostřednictvím videoprojekce, doplněné autentickou hudbou a slovem
cestovatelky Drahomíry Krátké, se seznámíte s přírodou, architekturou, stravováním a zvyklostmi obyvatel této nejlidnatější země světa. Čína v sobě pojí
prastarou minulost a nejčerstvější přítomnost. Nechte se přenést do naprosto
specifického světa, ať už jde o jazyk, kulturu nebo obyvatele.  Vstupné 30 Kč

Elektronická čtečka knih

Od 1. března nabízíme registrovaným čtenářům možnost
zapůjčení čtečky elektronických knih s více než 140 knižními tituly klasické a vědecko-fantastické literatury, pohádek
a také poezie. Z nabídky e-knih si můžete vybrat díla autorů A.C. Doyla, Karla Čapka, Karla Hynka Máchy, Boženy Němcové a dalších.
Čtenář starší 15-ti let si může půjčit v hudebním oddělení čtečku Amazon
Kindle Touch s volnými díly, které nepodléhají autorským právům. Další informace získají zájemci v knihovně nebo na webových stránkách.

Nová otevírací doba knihovny

DOSPĚLÉ ODDĚLENÍ

čítárna, studovna, informační a hudební odd.

Pondělí
Úterý

8.00 – 17.00
8.00 – 17.00
8.00 – 12.00

Středa

Čítárna, Internet v dospělém odd.

Každá první
so v měsíci

Dospělé odd., čítárna, Internet v dospělém odd.

Čtvrtek
Pátek
Sobota

8.00 – 17.00
8.00 – 18.00
9.00 – 11.00

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ
Pondělí
Úterý

Středa

Čtvrtek
Pátek

Sobota

8.00 – 17.00
12.00 –17.00
zavřeno

12.00 – 17.00
12.00 – 18.00
zavřeno

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.

program kina sokol
3. sobota Norská hořká komedie.
19.00 hodin

HAPPY HAPPY

88 minut

S titulky

Zábavný film o partnerských vztazích, běžné manželské krizi a jejím netradičním řešení, natočila norská režisérka Anne Sewitsky,
která za snímek získala ocenění na festivalu v Sundance 2011.
V komedii se mísí ostrý černý humor s propracovanou psychologií
postav, čímž vytváří unikátní chytrou podívanou, která nezapomíná sdělit to podstatné: šťastní můžeme být až tehdy, když si přiznáme skutečný stav věcí.
vstupné 70 Kč
Přístupný

20. úterý Americký fantasy film.
S titulky
21. středa
19.00 hodin
V první části závěrečného dílu strhující upíří romance se Bella a Edward po svatbě vydávají na líbánky do Ria de Janeira, kde se konečně
mohou naplno oddat své lásce. Jejich štěstí, ale netrvá dlouho. Bella
zmítaná prudkou vášní k upírovi Edwardovi, ale zároveň upřímnou
náklonností k vlkodlakovi Jacobu, brzy zjišťuje, že čeká dítě. Musí
se s konečnou platností rozhodnout, zda vstoupí do temného, ale lákavého světa nesmrtelných, nebo zda bude žít plnohodnotným lidským životem.
116 minut vstupné 70 Kč
Do 12 let nevhodný

TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK - 1. část

23. pátek Norská drsná komedie.
19.00 hodin

České znění

KURZ NEGATIVNÍHO MYŠLENÍ

79 minut

Geirrovi je třiatřicet, nemůže chodit a je impotentní. Jeho žena
Ingvild, ve snaze zachránit manželství z krize, pozve na návštěvu
skupinu tělesně postižených, které vede agilní psycholožka Tori.
Geirr se vzbouří proti invazi „pozitivní“ energie a za pomoci místy až brutální upřímnosti se pokusí ovládnout situaci. Během jedné
noci dochází k zúčtování s falešnou upřímností, dusivým soucitem
a zdánlivě osvědčenými metodami léčby duše. Dnes již kultovní
psychologické drama o mezilidských vztazích se sarkasticky černým
humorem. Na atraktivitě přidává i hudební doprovod pro rockové
fajnšmekry (Steppenwolf, Nina Simone či Johnny Cash).
vstupné 70 Kč
Do 12 let nevhodný

27. úterý Americký animovaný film.
České znění
28. středa
17.00 hodin
Tentokrát si naši staří známí vyrážejí užít prázdniny na výletní loď,
kterou svým dováděním během chvíle obrátí naruby. Chipmunkové
a Chipettky páchají na parníku, který se stal jejich hracím hřištěm,
jednu lumpárnu za druhou a zpestřují tak prázdniny nejen sobě, ale
i všem ostatním pasažérům. Veškerá legrace končí ve chvíli, kdy
ztroskotají na opuštěném ostrově. Brzy se ale ukáže, že ostrov není
tak opuštěný, jak to na první pohled vypadalo. Alvin a jeho přátelé
potkávají nového kamaráda, se kterým se vydávají na dobrodružné
putování po ostrově, na jehož konci je čeká velké překvapení.
87 minut vstupné 65 Kč
Přístupný

ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 3

12. pondělí Americký akční film.
S titulky
13.úterý
19.00 hodin
Špionážní agentura IMF má problém. Právě když Ethan Hunt (Tom
Cruise) prováděl tajnou operaci v Moskvě, spáchal kdosi bombový
útok na Kreml. A protože se všechny nitky sbíhají právě u IMF,
americký prezident dá pro jistotu od agentury ruce pryč vyhlášením „Ghost Protocol“, čímž ji odřízne od zdrojů, podpory a z jejích
členů udělá lidi na odstřel. Ethan se proto pokusí o nemožné. S trojicí věrných kolegů (Simon Pegg, Paula Patton a Jeremy Renner) se
pokusí najít pachatele útoku a smýt tak ze sebe vinu.
132 minut vstupné 65 Kč
Do 15 let nevhodný

MISSION IMPOSSIBLE - GHOST PROTOCOL

Vlastivědné muzeum
Nymburk
výstavy
TOULKY ČESKOU KŘÍDOU
(9. 3. 2011 – 27. 5. 2012, denně mimo pondělí, 9 – 17 hodin)
Vlastivědné muzeum Vás srdečně zve na zajímavou výstavu fosílií
Ing. Borise Cacary Toulky českou křídou. Putovní výstava Toulky českou
křídou je věnována dávno ztracenému světu před více než 90 milióny lety,
kdy Nymburk a okolí bylo zaplaveno druhohorním mořem křídového útvaru. Výstava je věnována paleontologii a fosíliím z lokalit v Nymburce a jeho
okolí a představuje zajímavé exponáty, jako jsou
zkameněliny ryb, žraločí zuby, amoniti, loděnky,
ježovky atd.
Vzdělávací program pro školy, rezervace
a info RNDr. Martin Šandera, Ph.D.,
tel. 739 768 191, 731 060 253,
e-mail: martin.sandera@polabskemuzeum.cz
Kontakt: Vlastivědné muzeum, Tyršova 174, Nymburk, tel. 325 512 473,
e-mail: vmnymburk@pmpodebrady.cz,
www.polabskemuzeum.cz

sobota 17. března od 20 hodin

Ples čajovny
13. ročník čajovnického plesu v Dělnickém domě. K tanci
a poslechu hraje kapela Fortuna 77, vstupné 150 Kč.
čtvrtek 1., 8., 15, 22. a 29. března
od 9 do 15 hodin na náměstí Přemyslovců. V prodeji
tradiční české a folklorní zboží.

Upozornění pro návštěvníky:

Ne všichni hrdinové expedičních filmů přežijí. Ne všichni Afričané přestali s kanibalismem. Ne každý pád skončí dobře. Ne všechny vlny lze překonat. Expediční kamera je o skutečném životě.
Čas, podrobný program a vstupné bude upřesněno. Přístupný

ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 3

Farmářské a řemeslné trhy

Při vstupu do hlediště kina vypněte svůj mobil a nerušte ostatní návštěvníky.
Změna programu vyhrazena. Uvedená přístupnost na filmy je pouze doporučená.
Na nepřístupné filmy může mládež do 15 let pouze v doprovodu alespoň jednoho
z rodičů, jinak nebude na nepřístupné filmy do kina vpuštěna.

EXPEDIČNÍ KAMERA

města Nymburka

OSTATNÍ AKCE

POŘÁDÁTE V NYMBURCE AKCI PRO VEŘEJNOST?

10. sobota Festival out-doorového filmu.

K U LT U R N Í
M ĚSÍČN Í K

Pokladna kina otevřena vždy 1 hodinu
před začátkem promítání. Vstupenky lze
také denně od 9 do 17 hodin
zakoupit v turistickém informačním
centru (náměstí Přemyslovců 165).

Turistické informační centrum nabízí všem pořadatelům kulturních
a sportovních akcí možnost propagace těchto akcí zdarma
v prostorách TIC, v kalendáriu akcí na webových stránkách
města, v kulturním měsíčníku a rozesíláním kalendária
médiím. Plakáty můžete donést do infocentra (Náměstí
Přemyslovců 165) nebo zaslat v elektronické verzi na
infocentrum@meu-nbk.cz
Sazba a tisk Janova dílna

Tiskárna, CTP - Železniční 123, 289 12 Třebestovice, tel.: 731 489 767, janovadilna@licanet.cz, ctp@janovadilna.cz
CopyCentrum, DTP - Komenského 571, 288 00 Nymburk, tel.: 325 513 033, janovadilna@nymburk-info.cz
www.janovadilna.cz
Kulturní měsíčník vychází 1x měsíčně. Místo vydání: Tisk Devera, Třebestovice
Číslo 58. vyšlo 27. 2. 2012. Počet výtisků: 1200 ks. Evidenční číslo: MK ČR E 15799
Vydává Město Nymburk, náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk, IČO: 00239500
Odpovědný redaktor: Jana Štočková - Městský úřad Nymburk,
tel.: 325 501 104, e-mail: infocentrum@meu-nbk.cz

úterý 27. a středa 28. března od 17 hodin
Městské kino Sokol

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

BŘEZEN 2012
www.mesto-nymburk.cz

