
1. 11. 2012 – 23. 11. 2012 Výstava obrázků Ivy Hüttnerové 
v minigalerii Hálkova městského divadla. 

Výstava je přístupna vždy PO - ČT 8 – 17 hodin, PÁ 8 – 15 hodin a vždy při kaž-
dém představení konaném v našem divadle. 

Sobota 3. 11. 
2012 14:30 hodin

Příběhy včelích medvídků 
Produkce: DIVADELNÍ SOUBOR HÁLEK

Vstupné 60,-

PREMIÉRA nově připravované pohádky na motivy stejnojmenné knihy Jiřího Ka-
houna. Hlavními postavami jsou občas poněkud neposlušní čmeláčí kluci Čmelda 
a Brumda, krom nich můžeme vidět další hrdiny převážně z hmyzí říše. 
Režie a úprava původní předlohy: Vítek Špinka
Hrají: J. Vetešník, J. Zeman, P. Kurtiš, I. Špinková a další.

Úterý 6. 11. 
2012 19:30 hodin

MUŽI VE ZBRANI 
aneb Zeměplocha na dlani

Vstupné 120,- Kč

Hálkovo městské divadlo Nymburk pro Vás připravilo 
speciální večer, kde budete mít možnost zhlédnout 
první představení z těch nejlepších amatérských 
souborů a divadel z celé České republiky. Předsta-
vení se jmenuje MUŽI VE ZBRANI aneb Zeměplocha 
na dlani, které uvede Divadýlko na dlani Mladá Boleslav. Toto představení posbí-
ralo celkem 8 cen včetně prestižního ocenění z celostátní přehlídky Divadelní 
Piknik ve Volyni. V největším městě na Zeměploše kdysi vládli králové. Nyní stojí 
v jeho čele Havelok Vetinari, neomezený vládce, tedy tyran. Radost z toho nemá 
ani místní šlechta, které sebral možnost volit krále, ani cechy, kterým vidí do 
karet. A tak není divu, že se našel muž, který se rozhodl tyrana svrhnout. 
Hrají: R. Dušek, D. Horák, K. Pabištová, K. Tejnická a další.

Čtvrtek 8. 11. 
2012 19:30 hodin LÁŽO PLÁŽO & ŠANTRÉ Vstupné 80,- Kč

Koncert hned dvou skvělých folkových kapel. LÁŽO PLÁŽO pocházejí z Lysé 
nad Labem a ŠANTRÉ z Prahy. Obě skupiny mají na svém kontě spoustu ocenění 
včetně prestižní Porty. 

Pondělí 12. 11. 
2012 9:00 hodin

Václav Havel
VERNISÁŽ & ANDĚL STRÁŽNÝ Vstupné 80,- Kč

Dopolední představení nejen pro školy. Produkce: DIVADLO NYMBURK S. R. O.
Režie: Jaroslav Kříž, Hrají: J. Ritter, A. Stehnová, P. Pištěk, P. Kolban, P. Kruliš

Úterý 13. 11. 
2012 17:00 hodin

VERNISÁŽ OBRÁZKŮ
IVY HÜTTNEROVÉ

zdarma

Iva Hüttnerová je herečka, avšak často bere do 
ruky štětec a pod ním potom vznikají půvabné 
obrázky namalované třeba na ciferníku budíku, 
krytech starých šicích strojů nebo na části houslí. 
Z naivních obrázků Ivy Hüttnerové sálá touha po 
životě, v některých je zakleto kouzlo staré Prahy 
s malými krámky v zapadlých koutech ulic a na ji-
ných třeba kvete láska každého věku a druhu, ať 
už babiček a dědečků nebo červených luceren. 

Úterý 13. 11. 
2012 19:30 hodin A

Jiří Just
Manželské štěstí 

Vstupné 
320,- Kč

Hledáte manželské štěstí? Pořiďte si hospodyni! 
Hlavní hrdinka této svěží komedie, Vilemína Grun-
torádová přijde jako hospodyně z agentury Manžel-
ské štěstí udělat pořádek do moderní rodiny. Rázná 
žena s prořízlou pusou, která čmouhy umývá slivo-
vicí a koberce čistí hovězí žlučí okamžitě vycítí, že 
v tomto manželství není něco v pořádku a začne 
dávat rozklíženou dvojici dohromady. 
Uvádí: Agentura Harlekýn, Režie: Ondřej Kepka
Hrají: M. Dolinová, I. Hüttnerová D. Suchařípa

VýstaVa

Úterý 30. října – čtvrtek 29. listopadu

OBRAZY
Ladislav Červinka

Úterý 30. října v 17 hodin

Vernisáž 

Středa 7. listopadu v 17 hodin

Cestou osudu a náhody: 7 let stopem po světě
Roman Vehovský, profesionální stopař a amatérský 
fotograf, který s batohem, spacákem a listy školního 
atlasu procestoval Asii a Oceánii, se s vámi podělí 
o zážitky ze svých cest. Cestování po světě nechal 
osudu a náhodě. Sedm let vystačil jen s tím, co se 
vešlo do batohu, peníze na cesty si pořizoval za 
pochodu. Vydal již druhý díl autobiografické knihy 
„Cestou osudu a náhody“, kterou si můžete na besedě zakoupit. Více informací na 
http://cestouosuduanahody.wz.cz/. Vstupné 30 Kč.

Úterý 13. listopadu v 17 hodin

Energie a její vliv na naše zdraví. Reiki
Přednáška Tomáše Brože, Mistra Reiki, o energii, Reiki, pro-
blematice geopatogenních zón a čakrách. Cílem přednášky 
je ukázat cesty, jak můžete pomoci sami sobě a zkvalitňovat 
styl svého života. Reiki je starodávná léčitelská metoda vy-
cházející z východních filozofií.  Vstupné 30 Kč.

Čtvrtek 22. listopadu v 17 hodin

Za pomoci MEDIACE vyřešte své spory hladce!! 
Přijďte získat nové pohledy na způsob řešení part-
nerských, rodinných, pracovních i sousedských sporů 
mimosoudní cestou. Na setkání s Vámi se těší mediá-
torky Mgr. Monika Červinková a Mgr. Michala Michlová 
www.mediace-nymburk.cz.  Vstupné 20 Kč.

Čtvrtek 29. listopadu v 17 hodin

Numerologie. Co skrývá vaše datum narození - 
přednáška numeroložky Olgy Králové.

Datum narození nás v životě ovlivňuje. Obsahuje informace 
o osobnosti, vlohách a také možnosti jejich uplatnění v živo-
tě. Poskytuje nám informace o silných a slabých stránkách. 
Datum narození ukáže, jaké možnosti jsme s příchodem na 
svět dostali, jak své schopnosti správně uplatnit v životě, 
práci, partnerství… Přednáška prozradí, jaký vliv mají čísla 
na zdraví, na partnerské vztahy a profesi. Možnost osobního 
rozboru.  Vstupné 30 Kč.

Městská knihovna hálkovo Městské divadlo Bazar dětských knih
Máte doma dětské knihy, na které se Vám práší? Možná by 
udělaly radost dětem. Zkuste je prodat při Dni pro dětskou 
knihu (1. prosince). Do prodeje se přijímá maximálně 20 knih 
od jednotlivce (cena 1ks – 2 Kč). Knihy přijímáme s jejich psa-
ným nebo tištěným seznamem a prodejní cenou od pondělí 
26. do pátku 30. listopadu. Neprodané knihy a peníze se bu-
dou vydávat od pondělí 3. do pátku 7. listopadu.

Ostatní služby

Elektronická čtečka knih
Registrovaným čtenářům nabízíme možnost zapůjčení čteč-
ky elektronických knih s více než 140 knižními tituly klasic-
ké 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 nepodlé-

hají autorským právům. Další informace získají zájemci v knihovně nebo na we-
bových stránkách.

 SOBOTA, KDY MÁME PRO VÁS OTEVŘENO:

 3. LISTOPADU OD 9 DO 11 HODIN

 Těšíme se na Vaši návštěvu. 

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. 

Středa 14. 11. 
2012 19:30 hodin

SCREAMERS KDOPAK BY SE 
KONCE BÁL

Vstupné 
250,- Kč

SCREAMERS vystupovali se spoustou hvězd naší i světové populární hudby, 
které sami parodují a předvádějí ve svém programu. Zpěvačky, jako např. Bára 
Basiková, Ilona Csáková, Marcela Holanová, Heidi Janků, Petra Janů, Eva Pila-
rová a Hana Zagorová byly přítomny vystoupení skupiny a nejednou při zazně-
ní svých skladeb se k programu připojily. Velkým zážitkem bylo vystoupení se 
skupinou Boney M. Skupina má šest členů, kteří ve svém vystoupení ztvárňují 
zpěvačky a zpěváky české a zahraniční populární hudby např. I. Czáková, H. 
Vondráčková, H. Zagorová, E. Pilarová, H. Janků, D. Rolinsová, V. Špinarová, C. 
Dione, T. Turner, Cher, J. Rusch, A. Pugačeva a mnoho jiných.

Čtvrtek 15. 11. 2012
8:30 a 10:00 hod.

Krkonošská pohádka 
Produkce: DIVADELNÍ SOUBOR HÁLEK

Vstupné 60,- Kč

Dopolední pohádka nejen pro školy a školky. Režie: Vítek Špinka
Hrají: M. Kubát, J. Vetešník, I. Špinková, J. Zeman, M. Daněk, J. Štychová a dal-
ší.

Čtvrtek 15. 11. 
2012 19:30 hodin JAKUB SMOLÍK & BAND

Přízemí 320,- Kč 
Balkón 280,- Kč

Koncert populárního zpěváka, který se na koncertních pódiích po-
hybuje již od roku 1975. Jeho koncerty bývají pravidelně vyprodá-
ny po celé České republice. 

 
Sobota 17. 11. 

2012 14:30 hodin
Jiří Teper

Alibaba a loupežníci Vstupné 60,- Kč

Sobotní odpolední představení pro děti. Známá pohádka o tom, jak chudý mladík 
Alibaba svojí chytrostí přelstí loupežníky a svého hamižného strýce a přijde tak 
k velkému pokladu. 
Režie: Adolf Toman, Hudba: Jiří Beneš, Produkce: DIVADLO NYMBURK S. R. O.
Hrají: M. Mejstřík, K. Šonská, P. Pištěk, P. Douděra, M. Ropek, J. Šturma

Středa 21. 11. 
2012 19:30 hodin Večery v klubu Vstupné 120,- Kč

Talkshow Jardy Kříže a Davida Šitavance. Povídání s hosty a hu-
debním doprovodem. Hosté: PhDr. Ivo Šmoldas – jazykovědec, 
básník a publicista, Monty tlustý pán – hudební doprovod

PŘIPRAVUJEME:
V sobotu 1. prosince můžete na Malé scéně Hálkova divadla okusit atmosféru 

Francie. Pohodový večer plný šansonů harmonikáře Jindry Kelíška 
a jeho přátel pořádáme u příležitosti mezinárodního dne proti násilí 

na ženách. (Organizuje: Občanská poradna Nymburk, o. s. 
za podpory GEA Goedhart systems - Nymburk). 

Vánoční koncert - Česká mše vánoční Jana Jakuby Ryby
Smyčcový orchestr ARCHI a hosté, např. Vox Nymburgensis, Vox Bohemica-
lis, Mamáter Poděbrady, ale také na mnoho umělců ze Státní opery v Praze. 

Diriguje: Jiří Čmugr

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 17 hodin zakoupit 
v Turistickém informačním centru (Náměstí Přemyslovců 165



www. mesto-nymburk. cz

KULTUR NÍ
M Ě SÍČ N Í K

města Nymburka

Hálkovo městské divadlo
Městské kulturní středisko

Vlastivědné muzeum
Městská knihovna

Aktuální informace o akcích naleznete na
www. mesto-nymburk. cz v sekci kalendárium. 

Slavnostní rozsvícení 
vánočního stromu

pátek 30. listopadu od 17 hod. na Náměstí Přemyslovců
Vánoční melodie v podání skupin Crossband, Suchá větev a Lážo 

Plážo a možná přijde i skřítek Jakub a rozsvítí stromeček...

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

Kulturní měsíčník vychází 1x měsíčně. Místo vydání: Tisk Devera, Třebestovice
Číslo 65. vyšlo 29.  10. 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

MINULOST POD SILNICÍ, NYMBURSKÝ OBCHVAT VE 
SVĚTLE ARCHEOLOGIE. 

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

postup a výsledky ar-
cheologického výzkumu, 
který předcházel výstav-
bě silničního obchvatu 
města Nymburka. Jed-
nalo se o nejrozsáhlejší 
výzkum (časově, plošně 
i finančně) na Nymbur-
sku v porevoluční době. 
V průběhu devíti měsíců 
bylo ve čtyřech polo-
hách zdokumentováno 
(kresebně a fotografic-
ky) téměř 4000 objektů 
a vyzdviženo 250 beden 
movitých nálezů, které jsou po ošetření a odborném zpracování připraveny 
k prezentaci veřejnosti.

Návštěvníkům výstavy bude představen nejen postup a techniky archeolo-
gického 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 movi-
té památky budou veřej-
nosti představeny v his-
toricky chronologickém 
pořadí - nálezy z období 
neolitu a eneolitu ze síd-
lištních kontextů (kultu-
ra s lineární keramikou, 
vypíchanou keramikou, 
kultura nálevkovitých 
pohárů) a hrobů (kultura 
se šňůrovou keramikou), 
doby bronzové (únětické 
sídlištní objekty, unikát-
ní 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 ra-
ného středověku.

Pro umocnění zážitku budou k dispozici repliky oblečení, keramiky, nástro-
jů 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

lIsTOPaD 2012

Městské kulturnÍ 
střEdiskoNYMBURK

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

úterý 13. listopadu od 19 hodin

Láska a párečky
velký sál Obecního domu, vstupné 150 Kč. Francouzská kome-
die, ve které se komickým způsobem demonstrují problémy 
nastupující dospělosti. Hrají: Karel Zima, Ernesto Čekan, Jan 
Revai, Jarmil Škvrna, Simona Postlerová, Libor Jeník a Kateřina 
Janečková.

25. listopadu od 15 hodin

 ,, Hodina zpívání – zkoušení“
písničkový pořad  pro celou rodinu s Jaroslavem Uhlířem ve velkém sále Obecní-

ho domu, vstupné 120 Kč.

pátek 30. listopadu  od 17 hodin

Rozsvícení vánočního stromu
Náměstí  Přemyslovců . Pásmo koled a písní, možnost  občerstvení 

u stánků a možná dorazí i skřítek Jakub…

Předprodej  na všechny pořady v budově MěKS, Palackého 449, Nymburk, 

e-mailem: meks@meks-nbk.cz nebo na telefonu 325 512 123

Připravujeme na prosinec : 
6. – 7. 12. Vánoční trhy

6. 12.  Koncert Nymburského komorního orchestru

11.12. Coca -  Cola - Vánoční kamion

13. 12. Vánoční koncert Evy Pilarové

14. 12. Vánoční koncert  skupiny  Suchá větev

neděle 4. listopadu od 18 do 20:30 hodin

Dámská jízda
nejen sportovní akce v tělocvičně Gymnázia Nymburk. 
Program: Flirt dance, zumba gold, aerobic dynamic kickbox, 
mozkocvična, zumba fitness, líčení, možnost zakoupení 
sportovního oblečení značky Fell Joy, výživová poradkyně, 
manikůra, výklad karet...
Vstupné: v předprodeji 160 Kč (u instruktorek) na místě 180 
Kč. Více informací na na: www:zumba-zuzana.cz.

neděle 4. listopadu od 19 hodin

Večer s akustickou kytarou Sammyho Vomáčky
vystoupení jednoho z nejuznávanějších ragtimových 
a jazzových kytaristů od 70. let žijícího v Německu, 

v restauraci Katovna. Vstupné 70 Kč, 
 rezervace: restaurace-katovna@seznam.cz, 

mobil: +420 777 583 568

čtvrtek 8. listopadu od 16 hodin

Jak Honza poznal paní Zimu
loutková pohádka. Církev Československá husitská 

a Petrpaslíkovo divadlo uvádí ve v sále Husova sboru. Vstupné 
zdarma, dary vítány. 

čtvrtek 8. listopadu od 13 do 17 hodin

Nymburský historický podzim
II. ročník v auditoriu ZŠ Komenského, moderuje Mgr. Zdeněk Hazdra. Tématem 

přednášek a besed je Fenomén exilu v dějinách české společnosti 20. století.

pátek 9. listopadu od 17 hodin

Nymburk plný strašidel
5. ročník oblíbené akce pořádá skautské středisko Krahujec 
a Komunitní volnočasové vzdělávací centrum Nymburk, start od 
radnice na Náměstí Přemyslovců, vstupné 20 Kč za dítě. V centru 
města a blízkém okolí budou připravena stanoviště s různými 
úkoly a strašidly, na posledním stanovišti také sladká odměna. 

úterý 13. listopadu od 17:30 hodin

Posviťme si na Nymburk
lampionový průvod městem pořádá TJ Sokol Nymburk. Start na 
hasičském hřišti pod zimním stadionem, konec průvodu pod hradbama.

čtvrtek 22. listopadu od 15 hodin

Pirátská párty
pořádá Centrum pro všechny o.s.  ve vile Tortuga, 

vstupné 80 Kč.


