Hálkovo městské divadlo
Sobota 2.3.2013
14:30 hodin

PRINC BAJAJA

Cena
60,- Kč

Sobotní odpolední pohádka nejen pro děti. Hrdinou populární pohádky je mladý princ,
který se vydá do světa. Předstírá němotu a vstoupí do služeb zámeckého zahradníka.
Začnou mu přezdívat Bajaja. Když se však objeví drak a žádá princeznu, jinak zničí celé
království, oblékne Bajaja zbroj a na svém koni princeznu zachrání.
Produkce: Divadlo Nymburk s.r.o.
Autor a režie: Adolf Toman, Hudba: Jiří Beneš, Hrají: L. Toman Paclt, T. Tomanová,
P. Pištěk, J. Bohata, S. Triantafillou, P. Čech

Úterý 5.3.2013
19:30 hodin

KOMICI S.R.O.

TI NEJLEPŠÍ Z NA STOJÁKA
Skvělé stand-up celovečerní představení ve kterém se představují ti nejlepší baviči z pořadu „Na stojáka“ kabelové televize HBO.
Účinkují: Karel Hynek, Miloš Knor, Ruda z Ostravy

Cena
180,- Kč

Pondělí 18.3.2013
19:30 hodin

A

POSLEDNÍ ZE ŽHAVÝCH MILENCŮ

Barney Tringold, starší majitel rybí restaurace v New Yorku, se po letitém spořádaném manželství odhodlá k první nevěře. Do bytu 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 situací s ještě komičtějšími výsledky. Je
jen otázka, zda životní poznání majitele rybí restaurace v Americe je pro starší pány
varováním nebo naopak, povzbuzením pro nová dobrodružství. Produkce: Agentura
Harlekýn. VYPRODÁNO!
Hrají: S. Stašová, P. Nárožný

Středa 20.3.2013
19:00 hodin

Crossband & Epydemye

Čtvrtek 21.3.2013
19:00 hodin

IVO JAHELKA – Písničky zpod taláru

Cena
150,- Kč

besedy a přednášky

Cena
60,- Kč

Odpolední představení pro děti. Pohádka na motivy Vladislava Vančury s veselými
písněmi. Příběh vypráví o medvědáři Kubovi Kubikulovi a jeho nezbedném medvědovi
Kubulovi, se kterým se toulal po světě a kterého strašil strašidlem Barbuchou.
Produkce: Divadlo Nymburk s.r.o., Režie: Jaroslav Kříž, Hudba: Vít Beneš
Hrají: M. Otta, P. Pištěk, L. Toman Paclt, M. Mejstřík, M. Kadlec, M. Vítů a další.

ČTYŘI DOHODY

JAROSLAV DUŠEK
Láska - Vztahy - Přátelství, jak je vidí toltécký šaman DON MIGUEL RUIZ
Hraje: J. Dušek

Sobota 9.3.2013
14:30 hodin

Trampoty mladého Lotranda

Cena
350,- Kč

HANKY PANKY Diskohrátky

Příběhy včelích medvídků

Cena
250,- Kč

Cena
60,- Kč

KAREL PLÍHAL

VZDUCHOPRÁZDNINY
Koncert známého folkového muzikanta, písničkáře a glosátora. V září 2012 vyšlo nové CD „VZDUCHOPRÁZDNINY“ Po
12-ti letech se příznivci Karla Plíhala dočkali nového autorské alba. Písničky, které na CD Vzduchoprázdniny jsou, již
návštěvníci koncertů znají, neboť je Plíhal postupně zařazoval do programu tak, jak vznikaly. Teď budou mít všichni
možnost koupit si je na novém CD, které bude autor po koncertě podepisovat.
POŘAD NENÍ VHODNÝ PRO DĚTI DO 12 LET!

4., 7., 11., 14. 18., 21., 25. a 28. března od 9 do 11 hod.

Nerozumíte počítačům? Nevíte, jak
s nimi pracovat?

Během kurzu se to můžete naučit. Základní ovládání počítače, vyhledávání důležitých informací, vlaková a autobusová
spojení, vyhledávání v mapách, základní práce s MS Wordem,
stahování fotografií a další. Konzultační hodiny probíhají
každé březnové pondělí a čtvrtek od 9 do 11 hod.

úterý 5. března v 10 hod.

Průvodce knihovnou

Seznámení s knihovnou a jednotlivými odděleními. Základní
orientace v knihovním fondu, půjčování, prodlužování, rezervace, knižní novinky, průkazka do knihovny a další informace, které vás zajímají.

pondělí 11. března v 17 hod.

Putování s básníkem

Pátek 22.3.2013 20:00 hodin

DIVADELNÍ GALA PLES 2013

Hálkovo městské divadlo Nymburk Vás srdečně zve na DIVADELNÍ GALA PLES
2013, který se uskuteční v Obecním domě v Nymburce dne 22.3.2013 od 20:00
hodin. Velký sál - GOLDEN BIG BAND PRAGUE se svým hostem zpěvákem Tomášem
Savkou Malý sál - TO JO BAND Připraven je i bohatý doprovodný program a tombola.
Vstupenky jsou v prodeji pouze na pokladně divadla!! Cena 250,- Kč

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

Městská knihovna

Dopolední pohádka nejen pro školy a školky. Pohádka na motivy stejnojmenné knihy
Jiřího Kahouna. Produkce: Divadelní soubor Hálek Režie a úprava původní předlohy:
Vítek Špinka
Hrají: M. Otta, A. Koukol, J. Vetešník, P. Kurtiš, I. Špinková, L. Píšová, K. Ulrychová, J.
Zeman, L. Fiala a další

Čtvrtek 14.3.2013
19:30 hodin

Cena
120,- Kč

Cena

Nejen známá písnička Hanky Zagorové nese název diskohrátky, ale i zbrusu nový
zábavný pořad pražské travesti skupiny Hanky Panky, která opět přijíždí do našeho města. V novém pořadu kromě nestárnoucích písní uslyšíte i uvidíte celou řadu
současných diskotékových hitů. Skupina která paroduje zpěvačky, zpěváky, herečky
i herce si i tentokrát vzala na paškál cel ou řadu známých celebrit a nově se můžete
těšit kromě písniček i na komické scénky. Diskohrátky se ponesou v rozpětí 70. let až
po současnost.

Čtvrtek 14.3.2013
8:30 a 10:00 hod.
a Středa 20.3.2013
8:30 hodin

Večery v klubu

Talkshow Jardy Kříže a Davida Šitavance. Povídání s hosty a hudebním doprovodem.

60,- Kč
Jiří Teper
PREMIÉRA nově připravované pohádky o klukovi, který se měl stát po svém tátovi
loupežníkem, ale dopadlo to úplně jinak.
Režie: Vít Špinka, Produkce: DIVADELNÍ SOUBOR HÁLEK, Hrají: J. Šturma, J. Vetešník, J. Zeman, M. Kubát, K. Šonská, A. Stehnová a další.
Pondělí 11.3.2013
19:30 hodin

Středa 27.3.2013
19:30 hodin

Nymburk čte Bibli

1. března Vernisáž výstavy „Roční období“
v 17 hod. Slavnostní zahájení výstavy akrylů Aleny Veselé

Srdečně zveme na benefiční koncert „zpívajícího právníka“ Ivo Jahelky. Můžete se
těšit na typické úsměvné balady a příběhy ze soudní síně. Výtěžek ze vstupného jde na
podporu a provoz Občanské poradny Nymburk, o. s. (bezplatné poradenství lidem v tíživé životní situaci: dluhy, exekuce, pomoc obětem domácího násilí a trestných činů…).
Více na www.opnymburk.cz. Během večera bude ke koupi kniha Olgy Šolcové „Jednou
nohou tam – rodinné katastrofy menšího až mezinárodního rozsahu“ za 180 Kč. MALÁ
SCÉNA

KUBULA A KUBA KUBIKULA

pondělí 25. března od 12 do 17 hod.

Cena
120,- Kč

Koncert skupiny Crossband a Epydemye. Malá scéna

Sobota 23.3.2013
14:30 hodin

Středa 6.3.2013
19:30 hodin

Svatopluk Beneš, Karel Hašler a další. Součástí besedy je také promítání filmu
„Mraky nad Barrandovem“. Vstupenky si můžete zakoupit předem v dospělém
oddělení.
Vstupné 50 Kč.

Cena
370,- Kč

610 kilometrů po svých se chystá ujít básník Mnoháček Zgublačenko. Na své pouti od 1. do 31. března 2013 hodlá obejít
zhruba na čtyři desítky měst a vísek, ve kterých bude besedovat na téma autismus. K tomuto činu ho vede fakt, že sám
má diagnostikován Aspergerův syndrom. S autismem se rodí
už každé 100. dítě. Více na: www.adventor.org a www.zgublacenko.cz, kde naleznete i celou básníkovu trasu.

středa 13. března v 15 hod.

Kineziologie - One Brain: přednáší Petra Sehnalová

Další přednáška z cyklu „Akademie třetího věku – Zdravý životní styl“. Metoda One Brain je založena na lékařském a psychologickém základu. Používá tělo jakožto nástroj k tomu,
aby byla schopná odstranit příčiny fyzických a psychických
problémů. Touto metodou se dají řešit poruchy učení a dokonce různé zdravotní problémy.  Cena celého cyklu 100 Kč.

čtvrtek 14. března v 17 hod.

Borneo

Cena
220,- Kč

S námi jen all inclusive !

Výstava
1. – 28. března

Roční období
Výstava akrylů Aleny Veselé

Petr „Lynxxi“ Pavliska. Výpravná přednáška s promítáním
fotografií, která vás seznámí s jedním z největších exotických
ostrovů jihovýchodní Asie, jeho flórou a faunou. Svou cestu
po Borneu z pohledu biologa přiblíží Petr „Lynxxi“ Pavliska.

čtvrtek 21. března v 17 hod.

Sláva a zatracení filmových hvězd

Stanislav Motl – Od známého českého novináře
a spisovatele se dozvíte o životě nejslavnějších filmových hvězd, jakými byli například Adina Mandlová, Lída Baarová, Nataša Gollová, Raul Schránil,

Právě Bible byla v minulosti spojována s nadějí, vzděláním
a morálními hodnotami našeho národa. Rádi bychom je společně touto akcí připomněli. Celostátní akce CELÉ ČESKO ČTE BIBLI se v předvelikonočním čase
koná ve více než 50 českých městech. Ve 12 hod. slavnostně zahájíme nonstop
čtení Bible. Do této akce se může zapojit každý příchozí.

pondělí 25. března v 17 hod.

Překlady Bible a její historie

Jan Roskovec, Th.D. – Přednáška k 400. výročí vydání Bible
kralické v podání, Jana Roskovce, který přednáší na Evangelické teologické fakultě University Karlovy v Praze.

úterý 26. března v 17 hod.

Fyzický a duchovní vliv místa a prostoru na člověka

Josef Ulehla –Jak ovlivňuje místo člověka, jak člověk ovlivňuje
místo, kde chce žít, pracovat a bydlet. Vlivy, které na nás působí
v domech a místnostech. Jak se projevuje spodní voda na zdraví
lidí a zvířat, jak působí na stromy a rostliny. Jak a kde spí děti,
kde si přes den hrají. (Děti si tato místa vybírají pocitem). Pro
kvalitní život je důležité se touto problematikou zabývat. Více
na www.ulehla-josef.cz.
Vstupné 20 Kč.

celý březen

Na zkoušku do knihovny pro dospělé čtenáře

Přihlaste se do knihovny a využívejte všechny služby, které
knihovna registrovaným čtenářům nabízí. Půjčování knih, časopisů, audioknih a CD, přístup k internetu. Nově přihlášený
čtenář získá čtenářský průkaz na půl roku zdarma.

Knihovna dětem
středa 6. března v 8 hod. a v 9:30 hod.

Včely

Přednáška Petra Plaňanského pro děti o životě jednoho z nejznámějších zástupců společenského hmyzu, jeho významu pro
člověka a přírodu, složení včelstva a práci včelaře. Povídání bude
doprovázeno promítáním a praktickými ukázkami nezbytných
pomůcek včelaře jako je úl, kombinéza, dýmák a další.

úterý 12. března 9:45 hod. a v 11 hod.

Beseda s Alenou Ježkovou

Setkání se spisovatelkou Alenou Ježkovou, která se věnuje psaní
knih pro děti a mládež. Ve svých knihách dětem představuje českou historii krásným a čtivým jazykem. Mezi její díla patří např.
netradiční průvodce Prahou - Praha babka měst, převyprávěné
Staré pověsti české a moravské, 55 legend o hradech a zámcích, České nebe, Dračí
polévka, Baba Jaga, Řecké báje a další. Je také spoluautorkou Čítanek pro 2. až 5.
ročník základních škol. Za svou práci získala řadu ocenění.
Vstupné 20 Kč.

V BŘEZNU MÁME PRO VÁS OTEVŘENO
TAKÉ V SOBOTU
2. BŘEZNA OD 9 DO 11 HOD.
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
Jen do 24. března máte možnost si prohlédnout unikátní výstavu „Minulost pod
silnicí - archeologie na obchvatu Nymburka“, která mapuje postup a výsledky nejrozsáhlejšího archeologického výzkumu (časově, plošně i finančně) na Nymbursku
v porevoluční době.
6. března od 17 hodin	PaedDr. Zdeněk Souček (přírodovědec a cestovatel)
Kam na jaře do přírody na Nymbursku
3. dubna od 17 hodin	PhDr. Jana Hrabětová (etnografka, vedoucí skanzenu v Přerově
nad Labem)
Starobylé jarní zvyky a obyčeje na Nymbursku
Přednáška čerpá informace z národopisných sběrů, pořádaných pro Národopisnou
výstavu českoslovanskou před rokem 1895, kterým se tehdy podařilo zachytit mimo
jiné i mizející lidové zábavy jako masopustní „šplochan“, koledování o velikonočním
pondělí či slavení májů. Některé ze starodávných tradic jsou dosud živé, jako chození
s Jidášem v Hroněticích a Kamenném Zboží. Přednáška bude obohacena fotografiemi
nejrůznějších zvykoslovných předmětů ze sbírek Polabského muzea, ukázkami typických polabských kraslic a výběrem z dokumentace současných jarních zvyků.

Minulost pod silnicí – nabídka pro školy

Srdečně Vás zveme na výstavu „Minulost pod silnicí - archeologie na obchvatu
Nymburka,“ která mapuje postup a výsledky nejrozsáhlejšího archeologického výzkumu (časově, plošně i finančně) na Nymbursku v porevoluční době. Poutavou formou
se seznámíte se základními fakty o průběhu a způsobu terénních prací, laboratorního
zpracování tak i s nálezy z jednotlivých období pravěku a raného středověku ve formě textovo-obrazových panelů a kresebných rekonstrukcí. Pro jednoduchou orientaci
poslouží časová osa. Výstava poskytuje ideální doplňkový materiál k výuce dějepisu
o archeologii a pravěku. Archeologické movité památky jsou prezentovány 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 (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 jsme pro organizované skupiny připravili taky interaktivní
programy vhodné pro všechny věkové kategorie od mateřských škol až po maturanty.
Účastníci si vyzkoušejí dovednosti pravěkých řemeslníků (výroba šípů pomocí kamenných nožů, vrtaní kamene, práce s bronzovou a kamennou sekyrou, výroba jednoduchých drátěných šperků, šití a vyšívání kostěnou jehlou, práce s rotačním mlýnkem
a zrnotěrkou). Práci archeologa pak přiblíží „podzemní“ tunel s nálezy, které bude zapotřebí zdokumentovat, rekonstruování hliněné nádoby (lepení, kreslení) a další. Pro
uvolnění jsou připraveny hry a skládanky s archeologickou tematikou, dobové kostýmy
(s možností vyfocení a digitální fotomontáže s některou z kresebných rekonstrukcí).
Závěr programu je věnován fixaci nabytých vědomostí formou krátkého kvízu. Délka
trvání programu je cca 90 min a lze ji přizpůsobit vašim časovým možnostem.
Program je možno doplnit o některou z přednášek s promítáním (cca 45min):

1. Z ázrak obilného zrnka - život a kultura
Předního východu od prvních zemědělců
po antiku
2. Keltové a Magna graecia - Keltové ve
střední Evropě a jejich expanze do antického světa
3. Ř
 ímané a Germáni - dva světy vedle
sebe, srovnání života v barbariku a na
území říše
4. S lované národ holubičí? - povídání o životě a kultuře naších dávných předků
5. Minulost pod silnící - povídání o výzkumu a nálezech z obchvatu Nymburka
6. P říběh archeologie - archeologie v teorii a praxi. Doplněno o přehled pravěku
(paleolit až raný středověk) na podkladě
nálezů z okolí.

V případě zájmu se děti můžou zapojit
i do výtvarné soutěže „Praumělec“
Vstupné na výstavu a program je
35Kč, přednáška 20Kč (lze objednat
i samostatně)

praumělec – výtvarná soutěž
Při příležitosti výstavy Minulost pod silnicí (archeologie na obchvatu Nymburka)
vyhlašuje Polabské muzeum, Vlastivědné
muzeum Nymburk dětskou výtvarnou
soutěž „Praumělec“. Účastnit se může jakékoliv dílo (výkres, model, nádoba, soška nebo něco jiného) na téma pravěkého
života, umění nebo archeologie. Soutěžní
práce budou součástí výstavy – o vítězi
rozhodnou hlasováním návštěvníci muzea. Podepsané práce s kontaktními údaji
posílejte do 5. 1. 2013 na adresu muzea.
Vyhlášení vítězů jednotlivých věkových
kategorii (0-5 let, 6-8 let, 9-11 let a do 15
let) a odevzdání cen proběhne v sobotu
23. 3. 2013.

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM NYMBURK
Tyršova 174, 288 02 Nymburk

program kina sokol

2. sobota
19:00

VB / záznam koncertu

Projekt ŽIVĚ

PETER GABRIEL: New Blood Live in London

Záznam koncertu bývalého leadera skupiny Genesis a současné
osobnosti světové popmusic.
160 min. / 150,Přístupný
3. neděle
19:00

USA / fantasy, horor

JENÍČEK A MAŘENKA: LOVCI ČARODĚJNIC

Středověké městečko sužují obvyklé dobové problémy, včetně únosů
dětí, které prý mají na svědomí čarodějnice. Vše napraví záchranná
mise - legendární lovci čarodějnic Jeníček a Mařenka.
83 min. / s titulky / 100,Do 12 let nevhodný
4. pondělí
5. úterý
19:00

7. čtvrtek
8. pátek
17:00

VB/ životopisné drama

KRÁLOVSKÝ VÍKEND

Prezident, první dáma, král, královna a… milenka. Každý občas
potřebuje rozptýlení od každodenních starostí. I prezident Roosevelt. Píše se rok 1939 a k americkému prezidentovi přijíždí na státní
návštěvu anglický královský pár. Pro konzervativní britské panovníky je připraven piknik s hot dogy či koupání v plavkách za účasti
novinářů.
94 min. / s titulky / 90,Do 12 let nevhodný

FR/ animovaný

O MYŠCE A MEDVĚDOVI

Rodinný film i pro nejmenší diváky. Příběh o jednom neobyčejném
přátelství mezi medvědem Ernestem a myškou Celestinou a jednom
cukrovinkovém spiknutí, kterému mohou zabránit jen oni dva.
80 min. / české znění / 80,Přístupný

NYMBURK

FR / komedie

Z PREZIDENTSKÉ KUCHYNĚ

V Elysejském paláci se stárnoucí prezident Mitterrand snaží najít
ztracenou chuť francouzské kuchyně a k tomu mu má pomoci šéf kuchařka Hortense, která povýšila vaření na umění. Příběh ze zákulisí
politiky a chvále francouzské kuchyně a podle skutečné události by
bylo škoda nechat si ujít.
95 min. / s titulky / 90,Do 12 let nevhodný
22. pátek
19:00

FR / drama

RENOIR

Premiéra

Na sklonku svého života je Pierre-Auguste Renoir zasažen ztrátou
své milované ženy a děsivými zprávami, že jeho syn Jean byl zraněn
v boji. Jako zázrakem pak do jeho života vstoupí mladá dívka, která
se stane jeho poslední modelkou. Jean se vrací domů a stejně jako
jeho otec podléhá nové hvězdě na Renoirově obloze.
111 min. / s titulky/ 90,Do 15 let nevhodný

ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE

Premiéra
14. čtvrtek USA/ akční
15. pátek
SMRTONOSNÁ PAST: OPĚT V AKCI
19:00
Bruce Willis se vrací se svou nejslavnější filmovou rolí, tedy jako
John McClane - „lidový“ hrdina, který díky svým schopnostem
nakonec vždycky přežije všechno a všechny. Tentokrát se ocitne
v nepravou chvíli na nepravém místě, když vyrazí do Moskvy, aby
pomohl synovi Jackovi.
105 min. / s titulky / 120,Do 12 let nevhodný
16. sobota
17:00

20. středa
19:00

ČR / animovaný

Náhradní projekce za zrušenou premiéru filmu. Dobrodružství legendárních kreslených hrdinů z Čtyřlístku poprvé na filmovém plátně.
90 min. / české znění / 120,Přístupný

SKYFALL

18. pondělí FR/ komedie
„Zpěvy sladké Francie“
19:00
LÁSKA VŠEMA DESETI
Může soutěž v rychlosti psaní na stroji ovlivnit milostný život? Láska ke sportu a k ženě si někdy mohou překážet.
111 min. / s titulky / 80,Přístupný

NADĚJNÉ VYHLÍDKY

Filmová adaptace známého románu Charlese Dickense. Pip je sirotek
z chudých poměrů, jemuž neznámý dobrodinec odkáže velké množství peněz. Jako bohatý gentleman se začne ucházet o svou dětskou
lásku Estellu. Ale pravda o jeho záhadně získaném bohatství může
zničit vše, na čem mu záleží…
128 min. / s titulky / 90,Do 12 let nevhodný

USA/ akční

Daniel Craig je zpět jako Agent 007 v nové, v pořadí již 23. bondovce.
Tentokrát bude Bondova loajalita vůči M (Judi Dench) vystavena nelehké zkoušce, když ji začne pronásledovat její vlastní minulost.
143 min. / s titulky / 90,Přístupný

VB/ historické drama

10. neděle ČR/ komedie
11. pondělí MARTIN A VENUŠE
19:00
Vendula (Kristýna Boková) s Martinem (Marek Taclík) mají dvojčata. Martin je většinu času v práci, na rodinu mu nezbývá čas. Vendula
se stará o děti a nemá žádný prostor pro sebe. Události naberou spád
sázkou, kdy Martin slíbí, že se postará o děti a domácnost. Kolotoč
humorných a nečekaných událostí Vendulu a Martina pomyslně vrátí
zase na začátek jejich vztahu.
120 min. / české znění / 110,Do 12 let nevhodný
12. úterý
13. středa
19:00

16. sobota
19:00

23. sobota
19:00

FR / romantická komedie

PAŘÍŽ - MANHATTAN

Debut mladé režisérky Sophie Lellouche narušuje strukturu současné hollywoodské romantické komedie a přináší inteligentní, půvabnou, a zároveň vtipnou obdobu tohoto filmového žánru. Přináší
příběh Alice, která nachází únik ze samoty ve filozofických filmech
Woodyho Allena. Život ale není film.
77 min. / s titulky / 100,Do 12 let nevhodný
24. neděle USA / animovaný
25. pondělí CROODSOVI
17:00
Dobrodružný příběh první pravěké rodiny na světě, která se jmenuje
Croodsovi. Jednoho dne je zničena jejich jeskyně. A tak Croodsovi
podniknou cestu do neznáma, do krajiny plné nejrůznějších a někdy
i pěkně nebezpečných stvoření.
90 min. / české znění / 125,Přístupný
26. úterý
27. středa
19:00

KAN/ horor
Emočně vypjatý film o dětech, které byly nalezeny v opuštěné chatě uprostřed lesů. Jsou zubožené, ale naživu a Lucas s Annabel se
jim snaží nahradit rodinu. Postupně si ale začínají klást otázku, zda
si s dětmi nepřivedli domů i někoho dalšího. Je jasné, že si lásku
dětí budou muset vybojovat proti soupeři, který používá dost děsivé
zbraně…
100 min. / 110,Do 12 let nevhodný

EXPEDIČNÍ KAMERA

pondělí 4.- čtvrtek 7. března

Burza jarního a letního oblečení

v Obecním domě
Pondělí 4.3. 8 -17 hodin - příjem věcí
Úterý 5.3. 8 -17 hodin - prodej věcí
Čtvrtek 7.3. 8 -16 hodin - výdej věcí
Přijímáme max. 25 kusů čistých a neroztrhaných věcí. Z každého kusu
si účtujeme 1 Kč a z prodeje 10 %. Veškeré dotazy na telefonu 325 512 123
nebo e-mailem meks@meks-nbk.cz, formulář ke stažení na www.meks-nbk.cz

čtvrtek 14. března od 19 hodin

Zábavný pořad s PhDR. Ivo Šmoldasem
v Obecním domě, vstupné 50 Kč.

středa 27. března od 9 do 17 hodin

Velikonoční jarmark

Film fest

Filmový festival Expediční kamera je celovečerní promítání filmů
o dobrodružství, divoké přírodě, extrémních zážitcích i sportech.

pátek 8. března od 14.30 hodin

Oslava MDŽ

v penzionu Panorama. K tanci i poslechu hraje kapela Color Club, vstup volný.

sobota 9. března od 20 hodin

Reprezentační ples Gymnázia Nymburk
v Obecním domě. K tanci a poslechu hraje skupina Pohoda,
vstupné 250 Kč.Rezervace vstupenek na jeli.eva@seznam.cz.

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

neděle 10. března od 14 hodin

Dětský karneval

v sokolovně, vstupné 30 Kč/os. Bohatý program připraven.

sobota 16. března od 20 hodin

Společenský ples

v obou sálech Obecního domu, pořádá Sdružení obcí Kersko. Hosté: Eva
Pilarová, Taneční orchestr TOX, DJ Tomáš Březina, vstupné 250 Kč, svozový autobus na ples zajištěn. Předprodej vstupenek: Turistické informační
centrum Nymburk, MěKC Sadská, OÚ Třebestovice, OÚ Hradištko.

na Náměstí Přemyslovců, prodej velikonočního zboží.

Sobota 16. března od 20 hodin

Připravujeme na duben :

14. ročník čajovnického plesu v Dělnickém domě.
K tanci a poslechu hraje kapela Fortuna 77.

Městská knihovna

Ples čajovny

5.4. Obecní dům od 19.00

Večer s Cimbálovkou

a ochutnávkou 20 značek moravských vín , cena včetně ochutnávky 250 Kč.

11.4. Obecní dům od 17 h

Zahajovací koncert festivalu B. M. Černohorského
cena 30 Kč.

17.4. Obecní dům od 16 h

Odpoledne s dechovkou

k posezení i tanci zahraje Polabská Blaťanka, cena 40 Kč.
Předprodej vstupenek v budově MěKS Palackého 449, v Obecním domě
Smetanova 55, v Infocentru na Náměstí Přemyslovců.

sobota 16. března od 20 hodin

XI. Jarní ples

ve Sportovním centru, pořádá Taneční škola Easy Dance 2010. K tanci i
poslechu hraje Taneční orchestr Fontána Hradec Králové, vstupné 250 Kč,
předprodej vstupenek v Hálkově městském divadle.

neděle 17. března od 10 do 17 hodin

Artíkův den

pořádá Centrum pro všechny. Arteterapeutické činnosti pro postižené i zdravé děti
a mládež ve skautském středisku Tortuga (Kolínská 282, Nymburk). Vstupné 200 Kč.
Nutné předchozí přihlášení, kontaktní osoba: Michaela Procházková (prochazkova.
cpv@seznam.cz)

čtvrtek 21. března od 15 do 18 hodin

Tančíme v klubu

OSTATNÍ AKCE

malý sál Obecního domu. Pořádá hudební
agentura K-music Nymburk, vstupné 60 Kč.

Staročeský myslivecký bál

čtvrtek 28. března od 9 do 12 hodin

sobota 2. března od 20 hodin

MAMA

28. čtvrtek USA/ krimi komedie
29. pátek
GAMBIT
19:00
Harry (Colin Firth) se chystá ukrást obraz, ale jeho plán postrádá
jednu část - pomoc krásné ženy. Ideální kandidátku objeví v Nicole (Cameron Diaz). Sám je jí natolik okouzlen, že to narušuje jeho
plán.
89 min. / 100,Do 12 let nevhodný
30. sobota
19:00

Městské kulturní
středisko

v Dělnickém domě. K tanci a poslechu hraje skupina p. Šlezingera, bohatá
zvěřinová tombola. Vstupné 200 Kč, předprodej vstupenek v Turistickém
informačním centru na Náměstí Přemyslovců.

sobota 2. března od 19.30 hodin

Jelibál

Zelený čtvrtek

zdobení vajíček voskem, výroba velikonočních dekorací v Domě dětí
a mládeže (2. května 968, Nymburk), poplatek 50 Kč.

Přehled všech akcí na www.mesto-nymburk.cz v sekci kalendárium.

v Obecním domě. Vstupné 150 Kč, více informací na www.jelita.eu.

úterý 5. března od 14 do 18 hodin

Dobrá pohoda

taneční odpoledne v Dělnickém domě. K tanci i poslechu hraje skupina Rail Band.

čtvrtek 7. března od 15 do 18 hodin

Tančíme v klubu

malý sál Obecního domu. Pořádá hudební
agentura K-music Nymburk, vstupné 60 Kč.

Sazba a tisk Janova dílna
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pátek 1. - neděle 31. března

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

