	Hálkovo městské divadlo
Úterý 2. 10.
2012 17:30 hodin

Kaleidoskop uměleckých oborů ZUŠ

Zdarma

aneb "Vítáme vás mezi múzami"
Slavnostní koncert u příležitosti přijetí nových žáků. Koncert Základní umělecké
školy B. M. Černohorského Nymburk
Pátek 5. 10.
2012 19:30 hodin

Václav Havel

VERNISÁŽ & ANDĚL STRÁŽNÝ
PREMIÉRA - Malá scéna

Vstupné
120,- Kč
Senioři
80,- Kč

Hálkovo městské divadlo Nymburk pro Vás nastudovalo dvě jednoaktovky od Václava Havla u příležitosti výročí jeho narozenin.
Úvodní slovo pronese místostarosta Nymburka PhDr. Pavel Fojtík.
Vernisáž vznikla v 70. letech a stala se jednou z divácky nejvíce
úspěšných her. Pojednává o situaci v Československu, normalizaci,
uzavření jedinců do schizofrenické dohody s režimem, jejichž skutečné životy se odehrály v soukromí bytů, domů, chat. Ve hře Anděl
strážný tentokrát vnímáme to, jak může být člověk snadno zmanipulován. Vidíme sílu slov, jichž je třeba se obávat, jsou-li míněna jako zbraň.
Režie: Jaroslav Kříž Hrají: Jan Ritter, Amálie Stehnová, Petr Pištěk, Pavel Kolban, Petr Kruliš
Vstupné
Přízemí a lože 155,- Kč
Balkón 135,- Kč
Tématem v pořadí třetího licenčního divadelního představení České televize je cestování. Majda s Františkem navštíví
všechny kontinenty a děti jim na jejich cestě budou jistě potřebnými rádci. František se dozví mnoho zajímavostí a nebyl
by to zvídavý František, aby si situace o kterých mu Majda poví
i sám nevyzkoušel! Jak to chodí v Africe, co dělají Indiáni, jak
se žije u protinožců a na mnoho jiného se už nyní můžete na
společné cestě s Majdou i Františkem těšit. Atmosféru dálek,
vítr z pouště ale i mráz z Arktidy to všechno se vám přihodí pouze při putování
s vašimi velkými kamarády Majdou i neposedným Františkem. Nebudou chybět
ani známé a veselé písničky autorů Jana Vodňanského a Hany Navarové.
Účinkují: Majda Reifová, František - Jaroslav Vidlař, Tomáš Juřička
Sobota 6. 10.
2012 10:30 hodin

Pondělí 8. 10.
2012 19:30 hodin

MAJDA S FRANTIŠKEM
NA CESTÁCH

A

LÁSKA

Uvádí Divadlo Bez zábradlí Praha
Slavná jiskřivá komedie amerického dramatika Murraye Schisgala. Životní ztroskotanec Harry Berlin se právě chystá skoncovat
se životem skokem z mostu. Vtom se objeví jeho bývalý, naoko
úspěšný spolužák Milt Menvile, jenž tohoto náhodného setkání
využije k tomu, aby se zbavil své vlastní manželky Ellen, kterou
"přihraje" právě Harrymu.
Hrají: I. Chýlková, K. Heřmánek a Z. Žák

Vstupné
320,- Kč

Středa 10. 10.
Vstupné
250,- Kč
2012 19:30 hodin HANKY PANKY
Nejúspěšnější ČESKÁ TRAVESTI SKUPINA HANKY PANKY přiveze zábavný pořad ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ! Se svým zbrusu
novým zábavným pořadem míří do našeho města v rámci podzimního turné nejúspěšnější česká travesti skupina, jejíž pořady se
těší stále větší oblibě. Během jediného večera nabitého známými
melodiemi tentokrát stihneme prožít hned čtvero ročních období,
přesně tak se totiž jmenuje nová show, ve které se můžete těšit
na známou čtveřici Dolores, Stefany, Sofii a Alexe, v jejichž podání
uvidíte řadu nestárnoucích zpěvaček a zpěváků. V civilním životě Lukáš, Martin,
Libor a Aleš se téměř denně promění na prknech kulturních domů a divadel po
celé republice v krásné ženy, jejichž večerní róby, líčení a pohyby jim závidí nejedna divačka z publika. Jaro, léto, podzim i zima.... jenom se skupinou HANKY
PANKY zvládnete proletět celým kalendářním rokem během dvou hodin a zapomenout na všechny starosti. Těšit se na Vás budou coby Marie Rottrová, Lucie
Vondráčková, Jiří Bartoška, Pink, Maxim Turbulenc, Madonna a řada dalších. Nenechte si ujít show, která se těší oblibě v řadě vyprodaných divadel a kulturních
domů po celé České i Slovenské republice. Vstupenky jsou již v prodeji!
Účinkují: Dolores, Stefany, Sofie, Alex

Sobota 13. 10.
2012 14:30 hodin

JAK SE HONZA UČIL ČAROVAT

Vstupné
60,- Kč
J. Pustka, T. Kraucher
Pohádkový muzikál na motivy českých pohádek o Honzovi,
kouzelníkovi, rozpustilé princezně Ofélii a o tom, že bez práce nejsou buchty vychází z klasické postavy českých pohádek vystupující s méně lichotivým přízviskem Hloupý, které
bylo takřka vždy překonáno skutky jichž byl daný Honza
schopen.
V pohádkovém muzikálu dle námětu Jaroslava Pustky s hudbou Romana Krebse
se setkává pohádkový Honza s kouzelníkem, aby tentokrát společně prošli příběhem, kde Honza opět poznává, že bez práce nejsou buchty, a že kouzla nejsou
žádné čáry. Příběhu nechybí opravdová kouzla, rozmazlená princezna, výpravná
malovaná scéna a kostýmy. Celou inscenaci umocňuje černodivadelní a luminiscenční prostředí, vtipné dialogy a řada melodických písniček.
Uvádí: Divadlo Pohádka Praha
Hrají: R. Chlup, R. Vacková, M. Balážová, T. Kraucher, V. Rolníková, O. Pech
Úterý 16. 10.
NEBOJTE SE BALETU
2012 9:30
Bohemia Balet Praha
a 11:00 hodin
Představení Bohemia Baletu, určené pro žáky základních
a středních škol, v němž se dozví něco o vývoji tance a baletu, nahlédnou do „kuchyně“ přípravy tanečníka- trénink,
zkoušky – a uvidí různé taneční formy a žánry až po scénické
ztvárnění většího tanečního celku. Představení trvá 50 min.

Vstupné
60,- Kč

Vstupné
120,- Kč
Senioři
80,- Kč
Vystoupení BOHEMIA BALETU – souboru Taneční konzervatoře hl.m.Prahy se
setkává u nymburského publika s velkým úspěchem. Není proto divu, že se uskuteční již 5. představení souboru mladých tanečních umělců v Hákově městském
divadle. Do programu tohoto „jubilejního“ představení je zařazen komický balet
choreografa Pavla Šmoka na hudbu F. von Suppé „Záskok“ , v němž se dovíme
„jak to někdy v divadle chodí“! Druhou část večera vyplní balet Hany Litterové
„Jdou do nebe…? na hudbu Jevgenije Dogy, inspirovaný slavným muzikálem
„Cikáni jdou do nebe“. Závěr večera bude patřit autorskému baletu členů souboru Štěpána Pechara a Ondřeje Vinkláta „Červenej čudlík“, v němž se nejen
zasmějeme, ale možná nás i trochu zamrazí.
Úterý 16. 10.
2012 18:00 hodin

PRINCEZNA NA HRÁŠKU

Adolf Toman
Divadelní úprava klasické pohádky Boženy Němcové, kterak
se zkouší urozenost princovy nevěsty. Zpívající strašidélko Bu,
které pomůže důvtipem odhalit úklady proradného komorníka,
dovede pohádku ke šťastnému konci.
Hrají: K. Šonská, A. Stehnová, T. Brandová, V. Špinka, L. Toman Paclt, Pavel Douděra
Úterý 23. 10.
2012 19:30 hodin

A

CHUDÁK HARPAGON

Uvádí: Divadelní společnost Josefa Dvořáka
Lakomec Harpagon patří bezpochyby mezi klasická díla
dramatické tvorby a stále se těší velké oblibě. 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: J. Dvořák, R. Stupková, M. Hrubešová, R. Trtík a další.
Středa 24. 10.
2012 19:30 hodin VEČERY V KLUBU
Talkshow Jardy Kříže a Davida Šitavance. Povídání s hosty a hudebním doprovodem.

Vstupné
60,- Kč

pondělí 1. - pátek 5. října

Čtenářská amnestie

Ve všech odděleních knihovny. V Týdnu knihoven odpouštíme všem našim čtenářům jejich upomínky.

Týden knihoven – 16. ročník

ČTI, ŽIJ ZDRAVĚ!

pondělí 1. - pondělí 30. října

Přiveď kamaráda

Výstava
pondělí 1. října– pondělí 29. října

LETEM SVĚTEM

Výtvarné práce žáků Základní umělecké školy B.M. Černohorského Nymburk

V dětském oddělení. Pokud máš kamaráda, který ještě není
čtenářem knihovny, můžeš ho během října přihlásit do
knihovny. Nově přihlášený čtenář získává průkaz do knihovny na rok zdarma a ty získáš odměnu.

pondělí 8. října v 17 hod.

Rukopisem k rozvoji osobnosti

Přednáška Petry Sehnalové. Nelíbí se vám některé vaše zlozvyky? Máte pocit, že stále opakujete tutéž zkušenost? Toužíte nalézt ztracenou rovnováhu a sebedůvěru? Zkuste grafoterapii. Změňte svoje vztahy v rodině, na pracovišti i váš
vztah k sobě. Přednáška je informativním úvodem do tématu
grafoterapie. Dozvíte se, co můžete vytěžit ze změny písma. Metoda je jednoduchá, účinná a výsledky trvalé. Více na www.grafoterapie.cz
Vstupné 20 Kč.

BOHEMIA BALET Praha

Čtvrtek 18. 10. 2012 PERNÍKOVÁ CHALOUPKA
Vstupné
60,- Kč
8:30 a 10:00 hodin Adolf Toman
Dopolední pohádka nejen pro školy a školky. Hudba: Jiří Beneš
Hrají: M. Mejstřík, A. Toman, K. Ulrychová, J. Šturma, P. Černá, V. Jeníková, M. Otta
Sobota 20. 10.
2012 14:30 hodin

Městská knihovna

Ostatní služby
besedy a přednášky
pondělí 1. října v 17 hod.

Jiřina Šiklová

Setkání se známou socioložkou, publicistkou a vysokoškolskou pedagožkou. Jiřina Šiklová se v posledních letech věnuje především genderové problematice, otázkám evropské integrace, hodnotám
občanské společnosti, tematice demografických
změn a stárnutí populace. Za svou dlouholetou
záslužnou činnost získala řadu ocenění. Je autorkou úspěšných knih pro dospělé: Deník staré paní
(2003), Dopisy vnučce (2007), Matky po e-mailu (2009) a spoluautorkou knihy
Jiřina Šiklová bez ohlávky - rozhovory (2011). 
Vstupné 40 Kč.

středa 3. října v 8 hod, 9.30 a 11 hod.

Elektronická čtečka knih

Registrovaným čtenářům nabízíme 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.

SOBOTA , KDY MÁME PRO VÁS OTEVŘENO:
6. ŘÍJNA OD 9 DO 11 HODIN
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Petra Braunová
Vstupné
350,- Kč

Vstupné
120,- Kč

Beseda, autorské čtení s populární českou autorkou
současnosti. Petra Braunová je známá především
jako spisovatelka knih pro děti, ale v posledních letech vydala několik titulů pro dospělé čtenáře často
s velmi kontroverzními tématy. Jestli vás zajímá cokoli o autorčiných knihách i o ní samotné, přijďte se
jí zeptat osobně.
Vstupné 20 Kč.

1., 2., 4. a 5. října od 9 do 11 hod.

Základy práce na PC

Neumíte pracovat s počítačem? Neumíte vyhledávat informace pomocí Internetu? Nevíte si rady se založením vlastní
e-mailové schránky? V Týdnu knihoven můžete přijít do
studovny, kde vám se vším rádi pomůžeme.

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.

Vlastivědné muzeum
Nymburk
MINULOST POD SILNICÍ, NYMBURSKÝ OBCHVAT
VE SVĚTLE ARCHEOLOGIE.

OSTATNÍ AKCE
NYMBURK

pondělí 1. – středa 31. října

Zmrtvýchvstání Jana Koblasy

výstavu exteriérové plastiky pořádá Galerie J2
u kostela sv. Jiljí v Nymburce.

(26. 10. 2012 – 24. 3. 2013, denně mimo pondělí, 9 – 17 hodin)

Výstava mapující postup a výsledky archeologického výzkumu, který předcházel výstavbě silničního obchvatu města Nymburka. Jednalo se o nejrozsáhlejší výzkum (časově, plošně i finančně) na Nymbursku v porevoluční době.
V průběhu devíti měsíců bylo ve čtyřech polohách zdokumentováno (kresebně
a fotograficky) téměř 4000 objektů a vyzdviženo 250 beden movitých nálezů,
které jsou po ošetření a odborném zpracování připraveny k prezentaci veřejnosti.

pondělí 1. října

Městské kulturní
středisko
pondělí 15.- čtvrtek 18.října v Obecním domě

Burza podzimního a zimního oblečení
Pondělí 15.10. od 8 – 17 hodin příjem věcí
Úterý 16.10. od 8 – 17 hodin
prodej věcí
Čtvtek 18.10. od 8 -16 hodin
výdej věcí
Více informací na www.meks-nbk.cz

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

Kdo je statečný aneb Dopisy životu

od 19 hodin v restauraci Katovna. V pořadu z úvah významného filozofa, poutníka, křesťana, ekologa, demokrata, člověka
a skauta Erazima Koháka účinkují Taťána Míková a Alfréd Strejček. Vstupné 50 Kč, rezervace na resturace-katovna@seznam.cz,
tel. 325 511 333

čtvrtek 18.října od 19 hodin v Obecním domě

Zábavný večer s Jiřinou Bohdalovou
Vstupné 260 Kč

Městská knihovna Nymburk

sobota 6. října

Pohádkový les

od 9.30 do 17.30 hodin na Ostrově, pořádá agentura Velká
dobrodružství. Dvoukilometrová trasa vede lesem plným
strašidel, vodníků, draků. rusalek a jiných pohádkových postav.
Trasu si mohou děti projí kdykoliv ve výše uvedeném čase,
startuje se u hotelu Ostrov. Po splnění všech úkolů čeká na
každého královský poklad.
Více informací na www.velkadobrodruzství.cz

úterý 9. října

Dlouhý, Široký a Bystrozraký

od 16 hodin v sále Husitského sboru uvádí Církev Československá
husitská a Petrpaslíkovo divadlo loutkovou pohádku. Vstupné
zdarma, dary vítány.
Návštěvníkům výstavy bude představen nejen postup a techniky archeologického výzkumu, ale především jeho výsledky. Seznámí se se základními fakty
o průběhu terénních prací tak i s nálezy z jednotlivých období pravěku a raného
středověku ve formě textových a obrazových panelů, kresebných rekonstrukcí
a modelů.
Archeologické movité památky budou veřejnosti představeny v historicky
chronologickém pořadí - nálezy z období neolitu a eneolitu ze sídlištních kontextů (kultura s lineární keramikou, vypíchanou keramikou, kultura nálevkovitých pohárů) a hrobů (kultura se šňůrovou keramikou), doby bronzové (únětické sídlištní objekty, unikátní vícenásobný pohřeb mohylové kultury), doby
železné (rozsáhlé sídliště odkryté na ploše 1 ze závěru doby halštatské, hroby
bylanské kultury), doby římské (materiál z řemeslného okrsku na ploše 3) a raného středověku.
Pro umocnění zážitku budou k dispozici repliky oblečení, keramiky, nástrojů a šperků jednotlivých kultur – formou dotekové expozice a různých aktivit řemeslných dílniček (výroba jednoduchých šperků, zdobení keramiky), ukázek
práce s dobovými nástroji (kamennou sekerou, zrnotěrkou atd.)
V čase výstavy proběhne i cyklus populárně-naučných multimediálních
přednášek autorů výzkumu a dalších předních českých odborníků na období
pravěku.
Kontakt: 	Vlastivědné muzeum, Tyršova 174, Nymburk, tel. 325 512 473
e-mail: vmnymburk@pmpodebrady.cz, www.polabskemuzeum.cz

pondělí 15. – středa 17. října

Děti zvířátkům

Dům dětí a mládeže Nymburk vyhlašuje soutěž ve sběru
kaštanů a žaludů. Suché, zvážené a podepsané kaštany
a žaludy se přijímají v DDM Nymburk od 9 do 15 hodin. Na
nejlepší sběrače čeká odměna.

čtvrtek 4., 11., 18. a 25. října od 9 do 15 hod.

pátek 19. – sobota 20.října

Vystřelená bába

II. ročník festivalu amatérských filmů.
v pátek od 19 hodin, v sobotu od 15.30 hodin
v Městském kině Sokol.
Vstupné na oba dny 100 Kč.
Předprodej vstupenek:
Láska a párečky - 13.11. od 19 hodin v Obecním domě, vstupné 150 Kč. Francouzská komedie v podání herců Karla Zimy, Ernesta Čekana, Jana Revaie, Jarmila Škvrny, Libora Jeníka, Kateřiny Janečkové a Simony Postlerové.
Hodina zpívání – zkoušení - koncert Jaroslava Uhlíře - 25.11. od 15 hodin v Obecním domě. Vstupné 120 Kč.
Předprodej a rezervace na tel.325 512 123 , e-mailem meks@meks-nbk.cz nebo
na MěKS, Palackého 449, Nymburk.

Farmářské trhy

na Náměstí Přemyslovců

Sazba a tisk Janova dílna

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

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 64. vyšlo 28. 9. 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

Týden knihoven 2012
pondělí 1. – neděle 7. října

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

říjen 2012

www.mesto-nymburk.cz

