Hálkovo městské divadlo
Čtvrtek 6. 6.
Cena 120,- Kč
2013 19:30 hodin PAŠÁCI & HADI
Rabbi Löew, doktor Frankenstein či průmyslník Rossum - ti všichni jsou v dějinách literatury známí svou posedlostí stvořit umělého člověka, bytost dokonalou, absolutně poslušnou a nadlidskou svými vlastnostmi i schopnostmi.
Nyní bude dějištěm zrodu nadčlověka místo, kam takový tvor již z podstaty
věci patří - střední škola. Do práce se totiž dala temná osoba v bílém plášti,
Doyle, a její největší pomocník, technická finesa sovětské éry dataprojektorů- MEOTAR. Z předchozích zkušeností v klasických dílech jsme poučeni, že
podobné pokusy nedopadaly dobře a není důvod se domnívat, že tento výbušný koktejl by mohl skončit jinak „Divadelní soubor Jedinečných Lidových
Taškářů“ vás tímto zve na komediálně laděný horor ze střední školy, kde se
blbost stala principem a kde účel posvětil všechny prostředky.
Na motivy Čapkova R. U. R., podle scénáře Michala Douši a chlapců z undergroundového plátku nazvaného ZDUŘ a v režii Oskara Holoubka uvádí DS
JeLiTa novou divadelní hru - Pašáci & Hadi.
Hrají: V. Schwarzová, A. Mýtová, F. Roskovec, D. Hanton, D. Plachý, M. Hanton,
T. Haníková a další.
Čtvrtek 13.
DOPRAVNÍ LEGRÁCKY
6. 2013 8:30
Cena 60,- Kč
aneb Hurá bezpečně na prázdniny
a 10:00 hodin
Dopolední představení nejen pro školy a školky. Děti si zábavnou formou zopakují základy jak se chovat nejen na silnici.
Účinkuje: Václav Upír Krejčí

ABONMÁ 2013/2014 PŘIPRAVUJEME:
Říjen 2013

HRÁČI

Produkce: Městská divadla pražská

Tragikomedie z atraktivního prostředí falešných hráčů. ,,V kartách neexistuje
předstírání, karban nešetří nikoho, karty jsou velmi demokratické.˝
Hrají: Michal Dlouhý, Martin Písařík, Vasil Fridrich, Aleš Procházka, Lukáš
Jurek, Zdeněk Dušek, Jan Szymik, Lukáš Homola, Vojtěch Dvořák / Jaromír
Nosek			
Listopad 2013

NEBE?

Produkce: Divadlo MALÉhRY

Dámská jízda. Autorské představení inspirované vyprávěním a skutečnými
příběhy žen kolem nás. V příběhu učitelky Marušky, herečky Simony a kadeřnice Ilči dochází ke konfliktům díky odlišnému vidění světa a postojům k mužům. Děj se odehrává tam, kde se ocitáme po smrti. Velmi milé a úsměvné
vyprávění třech žen s odlišným pohledem na svět.
Hrají: Daniela Zbytovská, Barbora Seidlová, Nikola Zbytovská
			
Listopad 2013

EDITH A MARLENE

Produkce: Divadlo Pod Palmovkou

Edith a Marlene je příběhem dvou slavných šansoniérek Edith Piaf a Marlene
Dietrich. Autorka hry, maďarská scénáristka, staví do kontrastu dva odlišné
způsoby přístupu k životu - na jedné straně chladnou, ukázněnou profesionalitu Marlene Dietrich, na straně druhé plný, vášnivý a intenzivní život Edith
Piaf.
Hrají: Hana Seidlová, Renata Drössler, Eva Kodešová, Karel Vlček, René Přibil,
Ondřej Kavan, Radek Zima, Jiří Havel, Jan Konečný/Otto Rošetzký, Aleš Alinče, Kateřina Macháčková, Drahomíra Syrová
			
Prosinec 2013

PRACHY!!!

Produkce: Divadlo Palace

Jean připravuje večeři na oslavu narozenin svého manžela, mírného účetního
Henryho. Každou chvíli mají přijít hosté, ale oslavenec má zpoždění. Když
konečně přijde, Jean ho nepoznává - Henry chce okamžitě emigrovat do Barcelony! Má k tomu ovšem pádný důvod: v metru omylem sebral cizí kufřík
nacpaný bankovkami v hodnotě tři čtvrtě milionu liber.
Hrají: Vanda Hybnerová, Ondřej Vetchý, Richard Trsťan, Michal Novotný, Jiří
Štrébl, Nela Boudová, Pavel Kikinčuk, Zdeněk Košata

Únor 2014

KOULE

Produkce: Klicperovo divadlo Hradec Králové

Divadelní zpracování skandální rozhlasové hry, která rozpoutala lavinu soudních žalob a mediálních emocí, aby se nakonec stala nejstahovanějším pamlskem na internetu a v anketě posluchačů rozhlasovou hrou roku.
Hrají: Pavla Tomicová, Zora Valchařová-Poulová, Isabela Bencová-Smečková,
Kamila Sedlárová, Jiří Zapletal, Tomáš Lněnička, Zdeněk Petrák
			
Duben 2014

RANDE S DUCHEM

Produkce: Divadlo A. Dvořáka Příbram

Spisovatelka Rose, před časem velmi slavná, se po smrti přítele Walshe, rovněž úspěšného spisovatele, stáhla do soukromí. Přestala psát i přednášet
a peníze docházejí. Dům plný vzácných květin a pravidelný humr k večeři jsou
ohroženy… Asistentka Arlene se marně snaží probudit Rose z nečinnosti. To
se daří jedině Walshovi, přestože je už pár let na onom světě.
Hrají: Eva Holubová, Oldřich Vízner, Anna Fixová, Vojtěch Záveský
			
Květen 2014

Městská knihovna

středa 5. června od 9 do 11 hod.

Piknik v trávě s knížkou

Výstava

od 3. do 28. června

LOCAL

Lada Licková a Vojtěch Zikmunda, studenti Fakulty umění a designu
v Ústí nad Labem. Výstava plakátů, fotografií
a tisků reflektujících město Nymburk
a jeho okolí.

Co to komiks je, jak dlouho vzniká, kdo na něm pracuje?
Beseda se spisovatel, editorem, redaktorem a překladatelem
Ondřejem Müllerem, autorem populárně-naučných textů, povídek a sci-fi. Ondřej Müller je programovým ředitelem nakladatelství Albatros Media a.s. a „objevitelem“ Harryho Pottera pro české čtenáře. V současné době se mimo jiné věnuje
zahraniční i české komiksové literatuře.

Produkce: Studio DVA

DEŠTIVÉ DNY

Produkce: Divadlo Ungelt

BONUSOVÁ NABÍDKA PRO ABONENTY

prosinec 2013

RYBOVA ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ

Prodej abonmá 2013/2014 bude zahájen 3.června 2013
POUZE NA POKLADNĚ DIVADLA!
Stávajícím abonentům rezervujeme jejich místa do 28. června 2013.
Prodej abonmá do 13. září 2013!

PŮLROČNÍ ABONMÁ ÚNOR – ČERVEN 2013
CELOROČNÍ ABONMÁ ŘÍJEN 2013 - ČERVEN 2014

Vernisáž výstavy LOCAL

Besedy, přednášky
sobota 1. června 9 hod.

17. – 18. června

Pasování prvňáčků

Do světa knih a fantazie přivítá královna Abeceda,
kašpárek Háček a rytíř Písmenko čerstvé čtenáře
z prvních tříd. Než budou děti pasovány na rytíře,
musí své dovednosti předvést. Meč rytíře Písmenka
je pak pasuje. Zveme rodiče i prarodiče prvňáčků ke
slavnostní ceremonii.

Proměny českého moderního sochařství, Jan Červinka
Volné pokračování kurzu „Vybrané kapitoly z dějin českého
výtvarného umění“.
Na podzim se můžete těšit na další volné pokračování tohoto cyklu.
Vstupné 40 Kč.

V ČERVNU MÁME
PRO VÁS OTEVŘENO TAKÉ
V SOBOTU 1. 6. OD 9 DO 11 HOD.

středa 12. června 15 hod.

Energie a její vliv na naše zdraví

CENY PŘEDPLATNÉHO:
PŮLROČNÍ ABONMÁ ŘÍJEN – PROSINEC 2013

úterý 4. června v 17.30 hod.

O soše

Vánoční koncert

Své sedadlo si každý majitel abonentní vstupenky musí potvrdit do 15.11.2013.
Jinak bude jeho vstupenka na toto představení dána do volného prodeje.
Diriguje: Jiří Čmugr

cena 1 450,- Kč,
cena do 28.6.2013
1 350,- Kč
cena
1 350,- Kč
cena
2 500,- Kč

MIMO ABONENTNÍ SEZÓNU PRO VÁS PŘIPRAVUJEME:
VŠE O MUŽÍCH
CAVEMAN
JAROSLAV DUŠEK - ČTYŘI DOHODY
SHIRLEY VALENTINE
TŘI HOLKY JAKO KVĚT

29. června – 4. srpna divadlo uzavřeno
z důvodů dovolené.

Výstava „Obojživelníci: Krásní ve vodě i na souši“
spojená se vzdělávacím programem pro školní a zájmové skupiny
2. 4. – 30. 6. 2013, denně mimo pondělí, 9 – 17 hodin
komentované prohlídky: úterý až pátek

Komiks

KUTLOCH

Americké drama je hrou o síle přátelství a zároveň kriminálním příběhem.
Drsní chlapíci Denny a Joey jsou přáteli od dětství, které oba strávili na chicagském předměstí. Dnes jsou parťáky u chicagské policie.
Richard Krajčo za ztvárnění role Dennyho získal cenu Thálie 2012, David Švehlík se umístil v nominaci širší.
Hrají: Richard Krajčo a David Švehlík
			

Park U Vodárenské věže. V rámci projektu
„Celé Česko čte dětem“ budou dětem předčítat osobnosti a představitelé města Nymburk. S našimi hosty v pohádkových kostýmech se vydáme do říše fantazie, pohádek
a pohádkových příběhů. Záštitu nad celou
akcí převzal starosta města Ing. Miloš Petera. Mezinárodní týden čtení probíhá od 1. do 7. 6. v městech a obcích po celé
České republice.

Vlastivědné muzeum
Nymburk

čtvrtek 6. června 9 a 10 hod.

Aneb i muži mají své dny. Velmi komická černá komedie plná ironie o těžkém
údělu muže v současném světě. Doba je v krizi, svět je v krizi, vztahy jsou
v krizi, to je všeobecně známo, ale pozor: I muži jsou v krizi!
Hrají: Bob Klepl, Kryštof Hádek/Václav Jílek, Filip Blažek/Roman Štabrňák,
Michal Slaný/Petr Bláha
			
Červen 2014

Knihovna dětem

Mistr Reiki Tomáš Brož. Reiki je starodávná léčitelská metoda vycházející z východní filozofie, do které byli kdysi
zasvěcováni pouze vyvolení. O práci s energií, problematice
geopatogenních zón. O čakrách, akupunkturních dráhách.
Geopatogenní, patogenní a psychogenní zóny.
Vstupné 40 Kč.

středa 12. června10 hod.

Literární procházka

Pojďte se vydat po stopách našich literárních osobností,
které jsou s Nymburkem spjaty svým životem a tvorbou.
Předpokládaná délka procházky je 120 minut. Začíná se
v 10 hodin v knihovně. Minimální počet účastníků je pět.
Za nepříznivého počasí se procházka nekoná. Případní
zájemci si mohou jiný termín domluvit osobně v knihovně
nebo telefonicky.

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.

Komentovaná prohlídka a vzdělávací program pro školní i další objednané
skupiny
1) Komentovaná prohlídka výstavy Krásní ve vodě i na souši (cca 20 min)
2) Pracovní listy (soutěž) k výstavě (cca 20 min)
3) U kázka krmení živých obojživelníku, ukázka hlasu žab (cca 20 min)
a případně beseda o obojživelnících a jejich praktické ochraně (cca 20 min)
Délka celého programu je 45 až 60 min (dle konkrétní dohody), i s besedou
přibližně 90 min. Program je vhodný pro všechny věkové skupiny počínaje mateřskými školami. Komentované prohlídky (program) je nutné dohodnout předem.
Rezervace a info: R NDr. Martin Šandera, Ph.D., tel. 731 060 253,
martin.sandera@polabskemuzeum.cz nebo tel. 325 512 473.
Cena programu: 20 Kč/žák ci osoba (pedagogický doprovod zdarma).
Program o obojživelnících je možné spojit s prohlídkou stálých expozic
a dalších výstav v muzeu.
Vstupné do muzea: 15 Kc děti od 6 do 15 let, studenti, důchodci,
30 Kč dospělí (pedagogický doprovod zdarma).
Kontakt: 	Vlastivědné muzeum, Tyršova 174, Nymburk, tel. 325 512 473
e-mail: vmnymburk@pmpodebrady.cz, www.polabskemuzeum.cz

program kina sokol
1. sobota Špaň. / animovaný / české znění/
17:00
NEUVĚŘITELNÁ DOBRODRUŽSTVÍ TADA STONESE
Na Den dětí dětský film
Tad je díky záměně za slavného archeologa poslán na expedici do Peru. S pomocí přátel se pokusí zachránit bájné
Ztracené město Inků před skupinou lovců pokladů.
90 min. 80,Přístupný
2. neděle ČR / dokumentární / české znění /
16:00
ŠMEJDI
Manipulace, nátlak, ponižování, agrese. Skryté kamery zachytily předváděcí akce zaměřené na seniory. Co se opravdu děje na populárních zájezdech s obědem zdarma? Diváci
nad 65 let věku vstupné zdarma.
78 min. 70,Do 12 let nevhodný
5. středa USA / sci-fi, thriller / české znění /
6. čtvrtek IRON MAN 3
19:00
Stará láska nerezaví, železo nekoroduje. Krize superhrdinské identity, svět v éře teroristických symbolů. Iron Man
(Tony Stark) je nucen čelit nepříteli, jehož dosah nezná hranic.
129 min. 100,Do 12 let nevhodný
7. pátek ČR / dokumentární / české znění /
19:00
FULMAYA, DĚVČÁTKO S TENKÝMA NOHAMA
Neobyčejný příběh o touze po svobodě a velkých životních
rozhodnutích odehrávající se v podhůří Himalájí. Hlavní
postavou je slovenská muzikantka a herečka Dorota Nvotová a její nepálské alter ego Fulmaya, žijící v Nepálu.
76 min. 80,Přístupný
8. sobota USA / thriller / s titulky /
9. neděle VEDLEJŠÍ ÚČINKY
19:00
Mrazivý a promyšlený příběh o penězích a antidepresivech.
Perfektně napsaný a technicky precizní Steven Soderbergh,
dobrák Jude Law a zákeřná Catherine Zeta-Jones.
106 min. 100,Do 12 let nevhodný
11. úterý USA / muzikálová komedie / s titulky /
19:00
PÁNI MAJÍ RADŠI BLONDÝNKY
Filmová trilogie s Marylin Monroe v rámci putovní výstavy
o této herečce v jízdárně Pražského hradu. Marilyn Monroe
vytvořila v nestárnoucí komedii Howarda Hawkse prototyp sexuální bohyně, která si omotává srdce všech okolních
mužů.
91 min. 70,Do 12 let nevhodný
14. pátek USA / sci-fi / s titulky /
15. sobota STAR TREK: DO TEMNOTY
19:00
Posádka Enterprise je povolána domů, nalézá zde však
zničenou flotilu i hodnoty, které flotila hájí. Láska projde
zkouškou, přátelství budou roztrhána na kusy, a pokud má
Kirk zachránit jedinou rodinu, která mu ještě zbývá, neobejde se to bez obětí. Tou rodinou je Kirkova posádka.
132 min. 120,Do 12 let nevhodný

16. neděle Švédsko / drama / s titulky / Art kino /
19:00
ŠIMON A DUBY
Velkolepý snímek pojednává o rozchodu poznamenaného
břemeny dávno minulými a hledáním sama sebe. Výpravný
příběh o dvou rodinách a jejich přátelství a společném osudu ve švédském Göteborgu ve stínu války.
122 min. 90,Do 12 let nevhodný
17. pondělíUSA / komedie/ s titulky /
18. úterý PAŘBA NA TŘETÍ
19:00
Nejdřív ztratili ženicha v Las Vegas. Poté se jim povedlo to
samé i s bratrem nevěsty. A nyní budou léčit zlomená srdce
po smrti nejbližšího.
90 min. 100,Do 12 let nevhodný
19. středa FR / komedie / s titulky /
20.čtvrtek HURÁ NA FRANCII
19:00
Muzafar a Feruz jsou dva pasáci ovcí z Taboulistanu... malé
zemičky ve střední Asii, o které nikdy nikdo neslyšel. Aby
se o ní konečně svět dozvěděl, jsou oba povoláni na jejich
životní misi: zničit Eiffelovku!
97 min. 100,Do 12 let nevhodný
21. pátek USA/ thriller / s titulky /
22.sobota PODFUKÁŘI
19:00
Skupina čtyř špičkových iluzionistů „Four Horseman“
rozjíždí napínavou hru na kočku a myš s FBI a finančními
magnáty.
110 min. 100,Do 12 let nevhodný
25. úterý USA / komedie / s titulky /
26.středa BIG LEBOWSKI
19:00
Když se k pomočenému koberci přimíchá banda technonácků, veterán z Vietnamu, producent porna a unesená štětule... Klasická komedie bratří Coenů a Jeff Bridges ve své
životní roli.
117 min. 80,Přístupný
28. pátek Něm. / válečný / s titulky /
19:00
LORE Art kino
Krásný příběh o dívce, která musela předčasně dospět kvůli
hříchům svých rodičů a postarat se o mladší sourozence v
prohrou zničeném Německu.
18 min. 80,Do 12 let nevhodný
29. sobota USA / komedie / s titulky /
19:00
NĚKDO TO RÁD HORKÉ
Slavná kombinace hudební komedie, parodie na gangsterské
filmy a bláznivé crazy komedie, se odehrává v roce 1929.
Jejími hrdiny jsou Joe a Jerry (Tony Curtis a Jack Lemon) ,
muzikanti, kteří se na útěku před gangstery převléknou za
ženy. Vše se zkomplikuje, když na scénu vstoupí láska v
podobě Marilyn Monroe a zhýralého milionáře.
120 min. 70,Přístupný
Kulturní měsíčník vychází 1x měsíčně. Místo vydání: Tisk Devera, Třebestovice
Číslo 72. vyšlo 28. 5. 2013. Počet výtisků: 1500 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

NYMBURK

Městské kulturní
středisko
sobota 1. června

Mezinárodní folklórní festival Polabská vonička

setkání školních souborů ,,Šebkův Nymburk“.
Od 10 hodin - průvod městem na Náměstí Přemyslovců a
krátké vystoupení všech souborů. Průvod se uskuteční pouze
v případě příznivého počasí.
Od 14 do 18 hodin - hlavní program - Park Pod hradbami, vystoupení
jednotlivých souborů.

čtvrtek 13. června od 19 hodin

Nymburský komorní orchestr

koncert v kapli sv. Jana Nepomuckého - dirigent
M. Veselý, sólisté A. Smrtka/housle a J. Sebera/zpěv. Vstupné 30 Kč.

sobota 1. června

Slet ultralehkých letadel

i letos se můžete těšit na vystoupení replik historických letadel
Létajícího cirkusu Martina Kindernaye, vyhlídkové lety pro
veřejnost dvouplošníkem An-2 a vrtulníkem Robinson.Více informací na www.
letistenymburk.cz.

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

sobota 8. června od 9.30 hodin

Dračí lodě

9. ročník tradičních závodů dračích lodí pod
hradbami s doprovodným programem.

sobota 8. června

Sprinty Nymburk 2013

závody v orientačním běhu. Start dopoledního závodu pro registrované závodníky je v 10 hodin u Vodárenské věže, odpoledne
v 15 hodin se závodu může zúčastnit i široká veřejnost, více na
www.sprintynymburk.zde.cz.

Piknik v trávě s knížkou

středa 19. června od 18 hodin

Wihanovo kvarteto

koncert v rámci Dvořákova festivalu, kaple
sv. Jana Nepomuckého, vstupné 30 Kč.

Připravujeme na červenec:
1.7.	Zahájení předprodeje vstupenek na Posvícenskou zábavu,
která se bude konat v sobotu 31. 8. od 20 hodin v Obecním
domě, cena 70 Kč.
15. - 28.7.	MěKS uzavřeno z důvodu čerpání dovolené.

čtvrtek 13. a 27. června od 15 do 18 hodin

Tančíme v klubu

v malém sále Obecního domu, vstupné 60 Kč. Pořádá agentura
K-music Nymburk.

sobota 15. června

Den postřižinského piva

18. ročník tradiční celodenní akce v nymburském pivovaru s bohatým doprovodným programem.

pátek 21. června od 19.30 hodin

Musica Florea

OSTATNÍ AKCE

koncert klasické hudby v kostele sv. Jiljí, vstupné 250 Kč. Zazní
hudba L. Janáčka, G. Frescobaldiho, G. Allegriho, G. Gabrielliho,
B. Martiniho.

sobota 1. června – neděle 2. června

Strašidla ve sklepě

kočovná výstava Muzea strašidel Plzeň ve sklepení pod nymburskou radnicí. Poslední možnost jak se krásně bát od 10 do 16
hodin. Vstupné: děti 10 Kč, dospělí 20 Kč, školní skupiny 120 Kč.
Vstupenky k zakoupení v infocentru na Náměstí Přemyslovců.

sobota 1. a neděle 2. června

Nymburk Cup

3. ročník oficiálních i neoficiálních agility závodů v areálu Základní kynologické
organizace Nymburk. Více na www.zkonymburk.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

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

středa 5. června od 9 do 11 hodin,
Park U Vodárenské věže

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.

červen 2013
www.mesto-nymburk.cz

