
Prodej ABONMÁ 2012/2013 
na pokladně divadla do 14.9.2012!!!

Od 17. 9. 2012 LÁSKA
Od 17. 9. 2012 bude zahájen prodej vstupenek na toto představení, které bude 
uvedeno 8. 10. 2012!

Sobota 15. 9. 2012 
10:00 – 17:00 hodin DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
Přijďte si zdarma prohlédnout jindy veřejnosti ne-
přístupné památky.
Moderní budova v kubistickém stylu dle projektu ar-
chitekta Jaroslava Kosky z Prahy, který byl žákem 
Josefa Gočára, profesora architektury na Akademii 
výtvarných umění v Praze a stavitele Ladislava 
Caňkáře z Nymburka. V rámci Dnů evropského dě-
dictví bude možné nahlédnout do běžně nepřístup-
ných prostor divadla.

Středa 19. 9. 2012 
17:00 a 19:30 hod. PARTIČKA 

Vstupné 
400 Kč

Partička je zábavná impro-
vizační show, kde účinkující 
herci Richard Genzer, Mi-
chal Suchánek, Igor Chmela 
a Ondřej Sokol. Zde předvá-
dějí své herecké a hlavně 
improvizační schopnosti. 
Scénář jim na míru šije Daniel Dangl, na každý díl 5-6 her. O hudební a zvukový 
improvizovaný doprovod se stará muž mnoha převleků - Marián Čurko. Vstu-
penky jsou již v prodeji! Délka představení cca 75 min. Účinkují: R. Genzer, M. 
Suchánek, I. Chmela, O. Sokol, M. Čurko, D. Dangl

Středa 26. 9. 2012 
19:30 hodin

Večery v klubu 
Talkshow Jardy Kříže a Davida Šitavance. 

Vstupné 40 Kč 
+ Místenka 80 Kč

Povídání s hosty a hudebním doprovodem.

 DIVADELNÍ ŠKOLIČKA

Divadlo Nymburk nabízí pro Vaše děti možnost navštěvování zájmového umě-
leckého kroužku. 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 ta-
neční 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

VýstaVa
1. září

ČÍNA: DRAHOMÍRA A JIŘÍ KRÁTKÝCH 

4. – 27. září 

Gejza Bajerle: CIRKUS (fotografie)
úterý 4. září ve 14 hod. Slavnostní zahájení výstavy

středa 5. září v 16 hod.

Literární procházka Nymburkem
Pojďte se s námi vydat po stopách našich literárních 
osobností, které jsou s Nymburkem spjaty svým živo-
tem a tvorbou. Předpokládaná délka procházky je 120 
minut a začíná v knihovně v 16 hod. Minimální počet 
účastníků je 5 osob. Za nepříznivého počasí se pro-
cházka nekoná. Případní zájemci si mohou jiný termín 

domluvit osobně v knihovně nebo telefonicky. 

Městská knihovna hálkovo Městské divadlo besedy a přednášky
čtvrtek 6. září od 17 hod.

Jak nespadnout do dluhové pasti 
...a jak se z ní dostat ven

Přednáška Občanské poradny Nymburk, o.s. v rámci projektu 
„Den finanční gramotnosti“ je určen pro všechny, kteří si nevědí 
rady v otázkách financí. Prevence a řešení finanční tísně. Vstup 
volný.

Od 3. do 27. září

Staňte se čtenářem nymburské knihovny
Průkazka pro studenty prvních ročníků středních škol a od-
borných učilišť na rok zdarma. Po předložení dokladu o studiu 
získáváte roční průkaz do knihovny, který vám umožní půjčovat 
si knihy, časopisy, CD, a jako člen máte u nás přístup k Internetu 
zdarma.

Ostatní služby

Elektronická čtečka knih
Registrovaným čtenářům nabízíme možnost zapůjčení čtečky 
elektronických knih s více než 140 knižními tituly klasické a vě-
decko-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 zá-
jemci v knihovně nebo na webových stránkách.

SOBOTA, KDY MÁME PRO VÁS OTEVŘENO:

1. ZÁŘÍ OD 9 DO 11 HODIN

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Milé čtenářky a čtenáři, prázdniny jsou za námi a s nimi i prázdninová 
výpůjční doba.

Otevírací doba se od září opět vrací na svou původní.
DOSPĚLÉ ODD., 

studovna, čítárna, hudební 
odd.

DĚTSKÉ ODD.

Pondělí  8:00 – 17:00 8:00 – 17:00

Úterý 8:00 – 17:00 8:00 – 17:00

Středa 8:00 – 12:00 pouze čítárna zavřeno

Čtvrtek  8:00 – 17:00 12:00 – 17:00

Pátek 8:00 – 18:00 12:00 – 18:00

Bližší informace o našich službách a konaných akcích najdete na inter-
netových 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. 

PŘIPRAVUJEME

OBJEVY SOUČASNÉHO DIVADLA
Kromě velmi nabité divadelní sezóny pro Vás Hálkovo městské divadlo Nymburk 
také připravuje speciální večery, kde budete mít možnost zhlédnout výběr těch 
nejlepších amatérských divadel a souborů z celé České republiky. Objevy sou-
časného divadla je název této akce, která se bude konat na malé scéně Hálkova 
městského divadla zhruba třikrát za divadelní sezónu 2012-13. 
Těšit se můžete na velmi kvalitní výkony amatérských herců a souborů, které se 
prokázali na prestižních divadelních soutěžích a přehlídkách jako je např. Jirás-
kův Hronov, Divadelní PIKNIK Volyně, Loutkářská Chrudim či Šrámkův Písek.
Konkurence na takových přehlídkách je opravdu veliká a označit nejlepší insce-
naci je kolikrát pro porotu velmi těžká záležitost. Ač nejsou účinkující mediálně 
známí, jejich herecké výkony jsou kvalitativně srovnatelné s herci profesionál-
ními. Divadlo Nymburk chce touto cestou také podpořit činnost amatérského 
divadla a umění jako takového, protože v současné době hrozí této oblasti vý-
razné omezení státní podpory. Přitom systém přehlídek neprofesionálních umě-
leckých aktivit v České republice je evropským i celosvětovým unikátem.

MUŽI VE ZBRANI 
Divadýlko na dlani Mladá Boleslav

Muže ve zbrani lze označit za fantasy detektivku. 
Jedná se v podstatě o klasický příběh policejního 
vyšetřování série vražd. 

PŘÍLIŠ HLUČNÁ SAMOTA 
Divadlo Zdrhovadlo z Klášterce nad Ohří

Novela Příliš hlučná samota je vyvrcholením Hra-
balova díla. Předlohou, avšak pouze vnějškovou, 
je reálná postava ze Sběrných surovin v Libni, po-
stava bývalého vzpěrače, skokana o tyči a ragbistu 
Jindřicha Peukerta zvaného Hanťa. Uvnitř je beze 
zbytku sám Hrabal.

BLBEC K VEČEŘI 
T.M.A. divadlo Terezín

Komedie plná slovní i situační komiky, gagů a překvapivých situací i rozuzlení. 
Hlavní hrdina Pierre Brochant, bohatý nakladatel, pořádá s přáteli velkou večeři 
blbců, na niž každý dovede svého kandidáta. Z klání těchto ,,blbců‘‘, kteří samo-
zřejmě nic netuší, vzejde na konci večeře vítěz. Jenomže Pierre na tuto svou 
zlomyslnost doplatí…

kontakt: Hálkovo městské divadlo, Tyršova 5, Nymburk
tel.: 325 512 253, e-mail: divadlonymburk@gmail.com

www.divadlonymburk.cz

Vstupenky lze také denně od 9 do 18 hodin zakoupit 
v Turistickém informačním centru (Náměstí Přemyslovců 165)



sobota 1. září, neděle 2. září

Kolesový parník Sirius
v rámci doprovodného programu posvícení možnost jízdy parníkem po Labi, 

dospělí za 100 Kč, děti zdarma. Parník doprovází hasičský remorkér.

sobota 1. září ve 14 hodin

Křest knihy „Nymburk, královské 
město v červených hradbách“

Na Rejdišti v rámci posvícenského programu proběhne křest  a autogramiáda 
nové knihy Jana Řehounka. Druhá autogramiáda je připravena na úterý 4. září 

od 14 hodin v Turistickém informačním centru 
na Náměstí Přemyslovců.

neděle 2. září od 14 do 16 hodin

Sportovní odpoledne
Na Rejdišti pořádá ČEZ Basketball Nymburk u příležitosti 

nymburského posvícení sportovní odpoledne 
plné zábavy, sportu a soutěží o hodnotné ceny.

www.mesto-nymburk.cz

KULTUR NÍ
M Ě SÍČ N Í K

města Nymburka

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.

Dny evropského dědictví

sobota 15. září od 10 do 17 hodin
možnost návštěvy běžně nepřístupných památek města

Sazba a tisk Janova dílna
Tiskárna, CTP - Železniční 123, 289 12 T řebestovice, 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

ostatnÍ akCE

sobota 8. a neděle 9. září 

Mistrovství ČR v dogfrisbee
6. ročník českého poháru  v dogfrisbee na hasičském hřišti 

u zimního stadionu. Doprovodný program se soutěžemi 
pro nekvalifikované.

sobota 15. září od 10 do 17 hod.

Dny evropského dědictví
možnost zdarma navštívit většinou jindy veřejnosti 
nepřístupné památky: Staré děkanství a Kaplanka, 

Hálkovo divadlo, hydroelektrárna, pivovarské sklepy, věž ZŠ Tyršova, 
vodárenská věž a budova SOŠ a SOU Nymburk.

sobota 15. září  ve 14 hodin

Křest knihy „Dějiny královského 
města Nymburka“

v rámci doprovodného programu Dnů evropského dědictví 
na Starém děkanství bude pokřtěna kniha, kterou již v roce 1819 

napsal Josef  Merkl.

sobota 8. září – čtvrtek 20. září 

Týdny duševního zdraví 
akci pořádá občanské sdružení Fokus. Program: 8.9. Hudební večer –  od 20 

hodin Kavárna U Strejčka; 12.9. Informační stánek Fokus – od 9 do 16 hodin na 
Náměstí Přemyslovců; 13.9 Den otevřených dveří O.S. Fokus; 15.9. Trh chráně-

ných dílen – od 13 do 17 hodin pod hradbami; 18.9. přednášky – od 15 hodin 
v sále MěKS; 20.9.- Arteterapeutický workshop – od 16 hodin v sále MěKS.

sobota 15. září od 20 hodin

Zrcadlení duší 
v Kavárně U Strejčka, setkání tvořivých lidí, vstup volný.

čtvrtek 20. září od 17 hodin 

Hovory v mlčení aneb Dialogy o lásce 
 demokracii a humanitě 

na malé scéně Hálkova městského divadla. Hudebně literární představení u  
příležitosti 75. výročí úmrtí T. G. Masaryka.

pondělí 24. září od 17 hod. 

Irisdiagnostika
přednáška v Obecním domě, více informací 
Mgr. Andrea Šmídlová, mob. 722 177 469.

sobota 28. a neděle 29. září 

Svatováclavské hopsání a dvojzkoušky
sobotní neoficiální agility závod a nedělní dvojzkoušky v areálu Základní kyno-

logické organizace Nymburk.

čtvrtek 6., 13., 20. a 27. září od 9 do 15 hod.

Farmářské trhy 
na Náměstí Přemyslovců

Kulturní měsíčník vychází 1x měsíčně. Místo vydání: Tisk Devera, Třebestovice
Číslo 63. vyšlo 28. 8. 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 

vlastivědné MuzEuM 
nyMburk

VÁLEČNÍ LETCI Z POLABÍ
K 100. VÝROČÍ NAROZENÍ GEN. JOSEFA JAŠKEHO 
(15. června 2012 – 30. září. 2012, denně mimo pondělí, 9 – 17 hodin) 
Ještě celý měsíc září 

máte možnost se seznámit 
s osudy západních letců 
pocházejících z Nymburka 
a okolních obcí. Největší 
prostor je věnován osobě 
generála Josefa Jaškeho, 
1. československého ve-
litele 313. stíhací perutě 
ve Velké Británii. S osudy 
příslušníků letectva se se-
známíte prostřednictvím 
archivních dokumentů, 
originálního leteckého 
materiálu, zbraní a mo-
delů dobových letadel. Na 
výstavu přibylo několik předmětů zapůjčených místními obyvateli: cestovní 
kufr Josefa Jaškeho, spodní oplechování pravého křídla německého stíhacího le-
tounu Messerschmitt Bf 110, část letadla Junkers Ju 52, které se zřítilo 19. dubna 
1945 krátce po startu z polního letiště Veleliby.

Ve vitríně na chodbě muzea jsou vystaveny zrestaurované předměty ze 
sbírek muzea. K vidění je např. turecká puška, tzv. janičarka z 18. století, cínové 
nástěnné kropenky z 18. a 19. století, barokní relikviáře z 18. století a soubor 
mosazných svícnů z oltáře kaple v bývalé reálce (dnes gymnázium).

V listopadu se můžete těšit na výstavu „Minulost pod silnicí, nymburský 
obchvat ve světle archeologie“. 

Výstava mapující postup a výsledky archeologického výzkumu, který před-
cházel výstavbě silničního obchvatu města Nymburka. 

září 2012

Městské kulturnÍ 
střEdiskoNYMBURK

Sobota 1. září 

Nymburské posvícení s jarmarkem
tradiční městská akce s bohatým doprovodným kulturním programem, 
středověkými i soudobými stánky, pouťovými atrakcemi a řadou doprovod-
ných akcí.

Kulturní program Na Rejdišti:
 9:00 Zahájení 
 9:10 Pohádka pro děti – Madla Zimová
 10:00 Šitíčko Honzy Krejčíka - Písničky, soutěže, hry
 12:00 Boršičanka –Dechovka
 14:00  Křest knihy Jana Řehounka "Nymburk - královské město 

v červených hradbách"
Blok Rádia Blaník:
 14:10 – 15:00 Vláďa Hron
 15:30 – 16:30 Děda Mládek Illegall Band
 16:45 – 17:15 Josef IX.
 17:30 – 18:10 Josef Vágner
 18:30 – 19:15 Petra Černocká 

20:00 – 02 hodin - Posvícenská zábava v Obecním domě

čtvrtek 6.září od 19 hodin

Limomádový Joe
v Obecním domě. Divadelní představení v podání divadelního spolku Jirá-

sek z Nového Bydžova. Vstupné 50 Kč. Předprodej: meks@meks-nbk.cz, tel. 
325 512 123 nebo v budově MěKS, Palackého 449, Nymburk.

připravujeme na říjen:

Divadelní a literární dílna
s lektorkou Evou Hrubou. Přihlášky do 15. září na adrese www.meks-nbk.cz 

nebo na www.ave-aburh.cz. Věk neomezen. Školné vstřícné sociálním poměrům 
ve společnosti.

15. – 18. října proběhne v Obecním domě

Burza podzimních a zimních věcí
formuláře a informace na www.meks-nbk.cz

INFORMACE PRO POŘADATELE 
KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ

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


