	Hálkovo městské divadlo
ABONMÁ 2012 - 2013
8. října
2012 19:30 hodin

Murray Schisgal

LÁSKA Velká slova - malé prožitky!

Vstupné
320,- Kč

Divadlo Bez zábradlí Praha
Životní ztroskotanec Harry Berlin se právě chystá skoncovat se životem skokem z mostu. Vtom se objeví jeho bývalý, naoko úspěšný, spolužák Milt Menville,
jenž tohoto náhodného setkání využije k tomu, aby se zbavil své vlastní manželky Ellen, kterou "přihraje" právě Harrymu. Jenže...
Hrají: Ivana Chýlková, Karel Heřmánek a Zdeněk Žák
23. října
2012 19:30 hodin

CHUDÁK HARPAGON

Vstupné
350,- Kč
Divadelní společnost Josefa Dvořáka
Příběh na motivy Moliérova Lakomce. V humornou formou pojatém vyprávění
o starém lakomém človíčkovi, po kterém každý něco chce a on tak nerad dává
a pečlivě střeží svůj majetek.
Hrají: Josef Dvořák, Radka Stupková, Markéta Hrubešová, Rostislav Trtík a další.
13. listopadu
2012 19:30 hodin

Jiří Just

Vstupné
320,- Kč
Agentura Harlekýn
Hledáte manželské štěstí? Pořiďte si hospodyni! Hlavní hrdinka této svěží komedie, Vilemína Gruntorádová, přijde jako hospodyně z agentury Manželské
štěstí udělat pořádek do moderní rodiny. Rázná žena s prořízlou pusou, která
čmouhy umývá slivovicí, koberce čistí hovězí žlučí a umí uvařit pořádnou dršťkovou. Okamžitě ale vycítí, že v tomto manželství není něco v pořádku a začne
dávat rozklíženou dvojici dohromady.
Hrají: Iva Hüttnerová, Michaela Dolinová a David Suchařípa
Prosinec
2012 19:30 hodin

MANŽELSKÉ ŠTĚSTÍ

Jiří Teper a A. Hlavička

CESTA KOLEM SVĚTA ZA 80 DNÍ

Vstupné
240,- Kč

Divadlo Nymburk
Jeden z nejznámějších románů Julese Verna byl ještě za života autora úspěšně
inscenován jako divadelní revue. Současná úprava se v obdobném duchu snaží
s úsměvem a nadhledem oživit na scéně stále působivou atmosféru příběhu,
ve kterém v hlavních rolích vystupují pánové Phileas Fogg, jeho věrný sluha
Passepartout, horlivý policejní agent Fix a půvabná Auda. Jejich dobrodružství
na cestě světem devatenáctého století doplňuje a ilustruje řada písní a k nim
náležících tanečních čísel.
Hrají: Pavel Batěk, Jan Šťastný, Pavel Kolban a další.
21. prosince
2012 19:30 hodin

Petr Abraham

MOJE HRA

Vstupné
390,- Kč

Divadlo Kalich Praha
Andělská komedie. Moje hra je komedií o životě, jakkoli hlavnímu hrdinovi jeho
život právě protekl mezi prsty. Slavný spisovatel Josef Jankulovski opustil tento
svět nečekaně a s poměrně starosvětským přáním: chtěl po své partnerce, aby
uspořádala soukromou smuteční slavnost na jeho počest. V obývacím pokoji se
proto u vystaveného Mistra schází šest žen různého věku, postavení i světonázoru, z nichž každá sehrála v životě vyhlášeného bonvivána osudovou roli…
Hrají: Jiří Bartoška, Zuzana Bydžovská, Nina Divíšková, Adéla Kačerová a další
29. ledna
2013 19:30 hodin

Noelle Chatelet

ŽENA VLČÍ MÁK

Vstupné
280,- Kč

Studio Saint Germain klubu Rock Café
Monodrama Žena Vlčí mák se vysmívá dnešnímu kultu mládí a povrchní krásy, kdy stáří a zkušenost jsou často brány jenom jako handicap. Je monologem
ženy na prahu sedmdesátky, která žije vzpomínkami a má pocit, že to nejhezčí
už má dávno za sebou. Pak ale potká muže a prožije cit, jaký ji dosud nepotkal.
Hraje: Hana Maciuchová

Únor 2013 19:30
hodin

Zdeněk Jirotka

SATURNIN

Vstupné
320,- Kč

Divadlo A. Dvořáka Příbram
Příběhy sluhy Saturnina, jeho pána Jiřího, dědečka, doktora Vlacha, slečny Barbory, tety Kateřiny a Milouše vrací diváky do dob plných nostalgie a úsměvného
nadhledu, kdy gentlemani oblečení do tenisových obleků řešili své problémy ve
sněhobílých rukavicích…
Hrají: Martin Písařík, Vladimír Senič, Jaroslav Someš, Pavel Nový a další.
Březen 2013 19:30
hodin

Neil Simon

POSLEDNÍ ZE ŽHAVÝCH MILENCŮ

Richard Alfieri

Elektronická čtečka knih

Od 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 15ti 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.

PRÁZDNINOVÁ VÝPŮJČNÍ DOBA ČERVENEC – SRPEN

Vstupné

Divadlo Ungelt Praha
Hra Šest tanečních hodin v šesti týdnech, strhující herecký duet o lidské opuštěnosti a nikdy neumírající naději, je celosvětově proslulý divadelní skvost. Šest
tanečních hodin v šesti týdnech s Chantal Poullain a Pavlem Křížem (vítěz StarDance 2010) patřilo k nejúspěšnějším představením Divadla Ungelt v uplynulé
sezoně.
Hrají: Chantal Poullain a Pavel Kříž

MIMO ABONENTNÍ SEZÓNU PRO VÁS PŘIPRAVUJEME:

Partička, Hrdý Budžes – Bára Hrzánová, Caveman, Čtyři dohody – Jaroslav
Dušek, pravidelné Večery v klubu, koncerty, pohádkovou sezónu 2012-2013,
výstavy v minigalerii divadla a další.

Knihovna dětem

DIVADELNÍ ŠKOLIČKA

od 9. července do 31. srpna

1.
2.
3.

cena 1 480,- Kč,
cena do 29.6.2012
cena pouze 1 380,- Kč
cena
PŮLROČNÍ ABONMÁ LEDEN – DUBEN 2013
1 220,- Kč
cena
CELOROČNÍ ABONMÁ ZÁŘÍ 2012 – DUBEN 2013
2 480,- Kč
Stávajícím abonentům rezervujeme sedadla do 29.6.2012.
Abonmá vstupenky lze zakoupit pouze na pokladně divadla!!!

PŮLROČNÍ ABONMÁ ZÁŘÍ – PROSINEC 2012

Pokladna je do konce června otevřena
PO – ČT 8:00 – 17:00 hodin a PÁ 8:00 – 15:00 hodin (bez polední pauzy).
Od 1. července do 6. srpna 2012 bude divadlo zavřené z důvodu dovolené.
Otevírací doba od 6.8.2012 do 31.8.2012:
PO – PÁ 8:00 – 14:00 hodin (bez polední pauzy).
Tímto Vám celý tým divadla přeje krásné a slunečné léto
plné radosti a nových zážitků!
Zároveň děkujeme všem návštěvníků divadla za jejich diváckou přízeň
a věříme, že si ji zachováme i v této divadelní sezóně.

Ostatní služby

ČÍNA: DRAHOMÍRA A JIŘÍ KRÁTKÝCH

ŠEST TANEČNÍCH HODIN V ŠESTI TÝDNECH 340,- Kč

CENY PŘEDPLATNÉHO:

Strašidelný večer plný duchů, při kterém nebude nouze o překvapení. Těšit se můžete na strašidelné čtení a stezku odvahy.

Výstava

Vstupné
370,- Kč

Divadlo Nymburk nabízí pro Vaše děti možnost navštěvování zájmového uměleckého kroužku – DIVADELNÍ ŠKOLIČKA. Jedná se o zájmový umělecký kroužek, který je zaměřen na umělecký přednes (monology, dialogy, poezie), tanec,
zpěv. Divadlo Nymburk v rámci tohoto kroužku bude Vaše děti připravovat k veřejné umělecké produkci (muzikál, pohádky, činohra, klubové pořady…). Školičku
vedou divadelní a taneční lektoři. Kroužek je od září 2012 vždy jednou týdně
v Hálkově městském divadle. Divadelní školička není nijak věkově omezena,
podmínkou však je, aby dítě umělo číst. Zájemci o ŠKOLIČKU se předem zaregistrují na e-mailu divadlonymburk@gmail.com. Do předmětu zprávy uveďte
heslo: ŠKOLIČKA

Duchové v knihovně

od 12. července do 31. srpna

Agentura Harlekýn
Barney Tringold, starší majitel rybí restaurace v New Yorku, se po letitém spořádaném manželství odhodlá k první nevěře. Do bytu své stařičké maminky si postupně pozve tři různé typy žen (sexu chtivou Elaine, ztřeštěnou Bobbi a upjatou Jeanette) a dostává se s nimi do neuvěřitelně komických a choulostivých
situací s ještě komičtějšími výsledky.
Hrají: Simona Stašová a Petr Nárožný
Duben 2013 19:30
hodin

čtvrtek 30. srpna

Městská knihovna

AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ
ANEB S KNIHOVNOU ZA STRAŠIDLY DO HRADŮ A ZÁMKŮ

Vydejte se s námi za poznáním hradů, zámků a jejich strašidel. Během prázdnin můžete přijít do knihovny, kde pro vás bude připravený program plný úkolů, tvoření, hádanek a her. Za splnění každého úkolu dostanete razítko, a pokud splníte všechny zadané úkoly,
získáváte odměnu. Celá knihovna bude o prázdninách vyzdobena
hrady a zámky České republiky. Budou zde k dispozici knihy s tematikou hradů a zámků, hradních a zámeckých strašidel, pověstí
hradů, zámků a měst. V knihovně můžete získat užitečné informace, které pak využijete při plánování výletů. Projekt je určen dětem všech věkových skupin. Těm nejmenším mohou pomoci s úkoly rodiče nebo prarodiče.

DOSPĚLÉ ODD.,
studovna, čítárna, hudební
odd.

DĚTSKÉ ODD.

Pondělí

8:00 – 17:00

8:00 – 15:00

Úterý

8:00 – 15:00

8:00 – 15:00

Středa

8:00 – 12:00 jen čítárna

zavřeno

Čtvrtek

8:00 – 17:00

8:00 – 15:00

Pátek

8:00 – 15:00

8:00 – 15:00

ČERVENCOVÁ A SRPNOVÁ SOBOTA ,
KDY MÁME PRO VÁS OTEVŘENO:
7.7. OD 9 DO 11 HODIN
4.8. OD 9 DO 11 HODIN

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Tipy na prázdninovou četbu

úterý 28. srpna

Duchové a rytíři pod hradbami

Bohatý program v Parku Pod Hradbami je vyvrcholením
prázdninových aktivit v knihovně. Během odpoledne se můžete těšit na strašidelné divadlo, rytířský turnaj a představení cvičební sestavy, kterou představí nejmladší svěřenci
TJ Sokol Nymburk.

středa 29. srpna

Výlet do Starých Hradů

Autobusem do Starých Hradů, kde se nám představí veselé princezny a čarodějnice, popletení čerti a čarodějové. Čekat na nás
budou soutěže, hry a zábava s pohádkovými postavami. Projdeme
se po zámeckém pohádkovém sklepení, hradní pohádkové půdě
a čarodějné bestyjole s pohádkovým průvodcem.

VŠEM NAŠIM ČTENÁŘŮM PŘEJEME KRÁSNÉ LÉTO, PŘÍJEMNÉ
PROŽITÍ PRÁZDNIN A DOVOLENÝCH.
BUDEME RÁDI, KDYŽ SI ZA SVÉHO SPOLEČNÍKA ZVOLÍTE PĚKNOU
KNÍŽKU Z KNIVHOVNY.
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
NYMBURK

úterý 7. 8. Česká komedie
středa 8.8.
čtvrtek 9. 8. Mimořádná projekce úspěšné komedie Marie Poledňákové, která
od 19 hodin dva roky po diváckém hitu Líbáš jako Bůh přichází s volným pokračováním úspěšné komedie. Příběh filmu začíná ve chvíli, kdy staré
manželské svazky jsou definitivní minulostí a Helena s Františkem
se pokoušejí začít nový, společný život. Ovšem, jak už to tak bývá,
pouto s bývalým životem nelze zpřetrhat jen tak jednoduše. Stále je
to vaše rodina, vaše okolí a vaši bývalí partneři do společného života
nutně stále patří.
113 min
vstupné 80 Kč
Přístupný

Líbáš jako ďábel

Vlastivědné muzeum
Nymburk
VÁLEČNÍ LETCI Z POLABÍ
K 100. VÝROČÍ NAROZENÍ GEN. JOSEFA JAŠKEHO
(15. 6. 2012 – 9. 9. 2012, denně mimo pondělí, 9 – 17 hodin)

Podnětem k vytvoření nové výstavy o západních letcích pocházejících z
Nymburka a okolních obcí se stalo nadcházející výročí – sto let od narození generála Josefa Jaškeho, 1. československého velitele 313. stíhací perutě ve Velké Británii. Mezi téměř 20 muži nezapadne ani jméno Václava Kordy z Poděbrad, který
jako první Čech přeletěl Atlantický oceán, ani nezapomeneme na Viléma Bufku,
který prožil část válečné anabáze v německém lágru, když jako jediný z posádky
přežil pád letadla do mořských vln. František Mlejnecký válku také přežil a v
roce 1947 provedl propagační let Praha-Kapské Město a zpět na prototypu nového československého letadla, dnes umístěného v Národním technickém muzeu v
Praze. František Novák, světoznámý letecký akrobat za první republiky, zemřel
v okupované Francii po operaci žaludečních vředů. S osudy dalších příslušníků
letectva se seznámíte prostřednictvím archivních dokumentů, originálního leteckého materiálu, zbraní a modelů dobových letadel. Srdečně zveme k návštěvě
výstavy, společně zavzpomínáme na naše někdejší spoluobčany, kteří za naši
svobodu neváhali obětovat to nejcennější, co měli, život.

Městské kulturní
středisko
MěKS bude v termínu od 16. - do 27.7.
zavřeno z důvodu čerpání dovolené.

V červenci bude omezen výlep plakátů. Poslední možný termín pro vylepení
plakátů bude pátek 13.7. Další možný termín bude pondělí 30.7.
Plakáty ve výlepový den je nutno přinést vždy nejdéle do 9:00
(aby mohly být vylepeny ještě týž den).

OSTATNÍ AKCE
1. – 31. července

Výstava obrazů Ladislava Červinky
Galerie Papyrus, pondělí – pátek od 7.30 do 17 hod.,
sobota od 8 do 11.30 hodin.

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

neděle 8. července

O nymburskou tlapku

sobota 4.srpna

IX. Přístavní slavnost

v Parku Pod Hradbami od 15 – 22 hodin. Vystoupí skupiny Porclaine People,
Nanosféra, Crossband, Čankišou, Tichá dohoda, doprovodný program pro děti,
vstup volný.

5. ročník neoficiálních dogdancingových
závodů v areálu ZKO Nymburk.

sobota 28. července od 9 hod.

PŘÍSTAVNÍ SLAVNOST

Jezdecké závody v parkurovém skákání
pondělí 20. – středa 22. srpna

na kolbišti Jezdeckého klubu Komárno

Kinematograf bratří Čadíků

vždy po setmění v Parku Pod Hrabami. Na programu jsou tyto filmy :
20.8.
Fimfárum – „Do třetice všeho dobrého“
21.8.
Nevinnost
22.8.
V peřině

Připravujeme na září:

V pátek 1. září se v Obecním domě v Nymburce bude konat od 20 hodin
Posvícenská zábava. Předprodej vstupenek v budově MěKS, Palackého 449,
Nymburk. Možnost rezervace na tel.: 325 512 123,
e-mailem: meks@meks-nbk.cz.

sobota 11. srpna

Zlatý bažant

11. mezinárodní sraz historických
užitkových nákladních vozidel
a autobusů

Farmářské trhy

každý čtvrtek od 9 do 15 hodin
na náměstí Přemyslovců
V den státního svátku 5. 7. se trhy nekonají.

sobota 4. srpna od 15 hodin
open air festival pod hradbami

POŘÁDÁTE V NYMBURCE AKCI PRO VEŘEJNOST?

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 62. vyšlo 28. 6. 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

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.

ČERVENec - srpen 2012
www.mesto-nymburk.cz

