Hálkovo městské divadlo
ABONMÁ 2013/2014
10. října 2013

HRÁČI

Cena
340,- Kč

Tragikomedie z atraktivního prostředí falešných
hráčů. ,,V kartách neexistuje předstírání, karban
nešetří nikoho, karty jsou velmi demokratické.˝
Děj se odehrává v atraktivním prostředí falešných
karetních hráčů, jejichž filozofie je jednoznačná:
Bystrý vtip, jasný rozum a hlavně žádné ohledy.
Podvod stíhá podvod, hra podvodů je stále složitější a nakonec ústí v překvapivou pointu. Inscenace vytváří řadu velkých hereckých příležitostí. Tato hra získala cenu odborné poroty na GRAND Festivalu smíchu.
Doprodej vstupenek od 16. září 2013.
Produkce: Městská divadla pražská
Hrají: Michal Dlouhý, Martin Písařík, Vasil Fridrich, Aleš Procházka, Lukáš
Jurek, Zdeněk Dušek, Jan Szymik, Lukáš Homola, Vojtěch Dvořák / Jaromír
Nosek

NEBE?

Cena
280,- Kč
Velmi milé a úsměvné vyprávění třech žen s odlišným pohledem na svět. Děj
se odehrává tam, kde se ocitáme po smrti.
Produkce: Divadlo MALÉhRY
Hrají: Daniela Zbytovská, Barbora Seidlová, Nikola Zbytovská
Listopad 2013

Dámská jízda

Cena
360,- Kč
Edith a Marlene je příběhem dvou slavných šansoniérek Edith Piaf a Marlene
Dietrich.
Produkce: Divadlo Pod Palmovkou
Hrají: Hana Seidlová, Renata Drössler, Eva Kodešová, Karel Vlček, René Přibil, Ondřej Kavan, Radek Zima, Jiří Havel a další.
Listopad 2013

EDITH A MARLENE

Cena
Prosinec 2013
PRACHY!!!
370,- Kč
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.
Produkce: Divadlo Palace
Hrají: Vanda Hybnerová, Ondřej Vetchý, Richard Trsťan, Michal Novotný, Jiří
Štrébl, Nela Boudová, Pavel Kikinčuk, Zdeněk Košata
Únor 2014

KOULE

Cena
320,- Kč

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.
Produkce: Klicperovo divadlo Hradec Králové
Hrají: Pavla Tomicová, Zora Valchařová-Poulová,
Isabela Bencová-Smečková, Kamila Sedlárová,
Jiří Zapletal, Tomáš Lněnička, Zdeněk Petrák
Cena
Duben 2014
RANDE S DUCHEM
360,- Kč
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.
Produkce: Divadlo A. Dvořáka Příbram
Hrají: Eva Holubová, Oldřich Vízner, Anna Fixová, Vojtěch Záveský

KUTLOCH

Cena
360,- Kč
Velmi komická černá komedie plná ironie o těžkém údělu muže v současném
světě.
Produkce: Studio DVA
Hrají: Bob Klepl, Kryštof Hádek/Václav Jílek, Filip Blažek/Roman Štabrňák,
Michal Slaný/Petr Bláha
Květen 2014

Červen 2014

Aneb i muži mají své dny

Cena
380,- Kč

DEŠTIVÉ DNY

Městská knihovna
Výstava
od 3 července do 30. srpna

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.
Produkce: Divadlo Ungelt
Hrají: Richard Krajčo a David Švehlík

DOSPĚLÉ ODD.,
studovna, čítárna, hudební odd.

DĚTSKÉ ODD.

8:00 – 17:00

8:00 – 15:00

Úterý

8:00 – 15:00

8:00 – 15:00

Středa

8:00 – 12:00
jen čítárna

zavřeno

Čtvrtek

8:00 – 17:00

8:00 – 15:00

Pátek

8:00 – 15:00

8:00 – 15:00

Pondělí

ČERVENCOVÁ A SRPNOVÁ SOBOTA,
KDY MÁME PRO VÁS OTEVŘENO
13. 7. OD 9 DO 11 HOD.
3. 8. OD 9 DO 11 HOD.

BONUSOVÁ NABÍDKA PRO ABONENTY
prosinec 2013

PRÁZDNINOVÁ VÝPŮJČNÍ DOBA

RYBOVA ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ

Čtení na léto

Vánoční koncert

K rybníku, k moři, k jezeru, na koupaliště, na balkon, na zahradu. Přijďte si do
knihovny půjčit knížku na prázdniny a dovolenou.

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

Prodej abonmá do 13.září 2013 pouze v divadle!
Stávajícím abonentům rezervujeme jejich místa do 28.června 2013.

CENY PŘEDPLATNÉHO:
CELOROČNÍ ABONMÁ

2.500,- Kč

POLOLETNÍ ABONMÁ

cena do 28.6.2013

POLOLETNÍ ABONMÁ

1.350,- Kč

(říjen 2013 – červen 2014)
(říjen – prosinec 2013)
(únor – červen 2014)

1.450,- Kč

1.350- Kč

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

Od 29.června do 4. srpna 2013 bude divadlo zavřené z důvodu
dovolené. Otevírací doba v srpnu: 8:00 – 14:00 hodin.

DIVADELNÍ ŠKOLIČKA
Divadlo Nymburk nabízí pro Vaše děti možnost navštěvování zájmového
uměleckého kroužku – DIVADELNÍ ŠKOLIČKA, který je zaměřen na umělecký
projev (monology, dialogy, divadelní techniky), zpěv. Kroužek je pořádán od
září 2013 vždy jednou týdně v pondělí od 15:00 do 17:00 hodin pod vedením
Petra Pištěka. Zápis probíhá každé pondělí od 9.září 2013. Veškeré informace
v kanceláři divadla.

Knihovna dětem
červenec - srpen

Hurá prázdniny!

Jedete o prázdninách k babičce, na tábor, k moři nebo pod
stan? Přijďte se do knihovny pochlubit, kde jste byli! Pošlete
nám pohled z prázdnin, přineste nám fotku nebo nám ji pošlete e-mailem jako důkaz, že jste tam opravdu byli. Letošní
prázdniny budeme s vámi cestovat prstem po mapě. Přijďte si
do knihovny zasoutěžit, hrát si a luštit. Budou tu na vás čekat
kvízy a soutěže.

Připravujeme

Pro děti

Akademie třetího věku pro všechny – Já a můj region

Městská knihovna připravuje pro nejširší veřejnost cyklus
přednášek tentokrát zaměřený na psychologii a historii našeho regionu. Poznejte sami sebe a svůj region. Už v září se můžete těšit na první lekci. Bližší informace v knihovně. Přihlašovat se můžete již teď osobně, e-mailem nebo telefonicky.

Služby
E-čtečka

Všem registrovaným čtenářům nad 15 let nabízíme možnost
zapůjčení čtečky elektronických knih s více než 140 knižními
tituly klasické a vědeckofantastické literatury, pohádek a také
poezie. Můžete si vybrat díla autorů A. C. Doyla, Karla Čapka,
Karla Hynka Máchy, Boženy Němcové a dalších. Vyzkoušejte
čtečku Amazon Kindle Touch s volnými tituly, které nepodléhají autorským právům. Další informace získáte v hudebním
oddělení nebo na webových stránkách knihovny.

VŠEM NAŠIM ČTENÁŘŮM PŘEJEME KRÁSNÉ LÉTO,
PŘÍJEMNĚ PROŽITÉ PRÁZDNINY A DOVOLENOU.
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
KŘEHKÁ KRÁSA - ELEGANCE A FUNKČNOST.
OBALOVÉ SKLO 19. A 20. STOLETÍ.
od 13. července do 29. září 2013 denně
kromě pondělí od 9.00 do 17.00 hodin.

Muzeum v Nymburce srdečně
zve o prázdninách na atraktivní
výstavu Křehká krása - elegance a funkčnost. Obalové sklo 19.
a 20. století. Výstava představí
nejrůznější průmyslové i domácí
způsoby využití skla, některé jejich
producenty i regionální firmy, jež
sklo jako obal používaly. Návštěvníci se seznámí s obaly pro ukládání potravin, nápojů, kosmetiky,
léků, esencí a řady dalších produktů. Budou moci obdivovat jejich
tvarovou rozličnost, eleganci a ladnost a sledovat, jak se obaly měnily
v průběhu 19. a 20. století. Autoři
výstavy nevynechají ani produkci
nejbližších poděbradských skláren
z doby, kdy hlavním výrobním artiklem bylo právě obalové sklo. Těšit
se můžete na zajímavou prezentaci
reklam regionálních podniků.
Sklo jako organický uměle
vytvořený materiál je považována za první uměle vyrobenou
hmotu. Nálezy skleněných předmětů z archeologických výzkumů
dokazují, že první výroba skla
byla známa již koncem 5. tisíciletí
př. n. l. ve východním Středomoří
(korálky, náramky). Do českých
zemí se tato skla dostávala jako
obaly konkrétního zboží – importy, rozvoj českého sklářství se datuje od 13. století. Od středověku
po novověk se čím dál častěji sklo
objevovalo v roli užitného předmětu jako obal.
Obalové sklo se během první
poloviny 19. století stalo samozřejmou součástí životního stylu.
Zlatý věk skla jako obalu nastal s průmyslovou revolucí, kdy bylo nutné
umístit výrobky do materiálu, který je stabilní a skladný a zároveň snadno
vyrobitelný.

ProGram kina sokol
2. úterý
3. středa
19:00

USA / VB / Kanada / akční / s titulky /

MUŽ Z OCELI

Mladý chlapec zjistí, že má mimořádné schopnosti. Vydá se
na cestu za zjištěním, odkud pochází a proč byl vyslán na
Zemi. Superman v novodobém hávu. Hrají: Henry Cavill,
Russel Crowe, Diane Lane, Kevin Costner a další.
143 min. 100,přístupný

8. pondělí FR / komedie/ s titulky /
9. úterý JAKO MALÍ KLUCI
19:00
Thomas se právě zasnoubil. S vyhlídkou rodinného života
se setkává s otcem své nastávající a doufá, že mu dá své požehnání. Otec však ho přemlouvá, aby si nebral jeho dceru,
všeho nechal a začal si s ním užívat života. Oba se ponoří do
svého nového divokého života. Jako malí kluci…
95 min. 100,Do 12 let nevhodný
10. středa USA / dobrodružný/ české znění /
11. čtvrtek OSAMĚLÝ JEZDEC
19:00
Indiánský bojovník Tonto (Johnny Depp) se vydává na divokou jízdu plnou velkolepých překvapení a humorných
neshod. Rodinný dobrodružný ﬁlm od tvůrčího týmu Pirátů z Karibiku. Hrají: Johnny Depp, Armie Hammer, Ruth
Wilson a další.
151 min. 130,Přístupný

NYMBURK

městské kulturnÍ
stŘedisko

1.7. - zahájení předprodeje vstupenek na Posvícenskou zábavu
v Obecním domě, která se uskuteční 31.srpna od 19 hodin, cena 70 Kč.
V době od 15. - 26.7. bude Městské kulturní středisko uzavřeno
z důvodu čerpání dovolené. V tomto termínu se nebude se
provádět výlep plakátů.
sobota 3. srpna o 15 do 22 hodin

Přístavní slavnost

X. ročník open air festivalu pod hradbami. Vystoupí: Soumrak Band, Little Fish,
Roxor, Benjaming´s clan, Anna K. Občerstvení, doprovodný program pro děti.
Vstup volný. Akce se koná za každého počasí, více na www.meks-nbk.cz

neděle 18. - středa 21. srpna vždy po setmění

Kinematograf bratří Čadíků

promítání českých �ilmů v areálu pod hradbami
neděle 18.8.
„Signál“
pondělí 19.8.
„Probudím se včera“
úterý 20.8.
„Perfect Days“
středa 21.8
„Okresní přebor - Poslední zápas Pepika Hnátka“

sobota 31. srpna od 9 do 19 hodin

Nymburské posvícení
s jarmarečním rejem

tradiční městská akce s bohatým doprovodným kulturním programem, středověkými i soudobými stánky, pouťovými atrakcemi a řadou doprovodných akcí.

4. čtvrtek FR / Belgie / fantasy / drama/ s titulky /
19:00
PĚNA DNÍ
ART KINO
Chloé (Audrey Tautou) a Colin (Romain Duris) jsou milenci. Jednoho dne Chloé onemocní záhadnou nemocí - v plicích jí vykvete leknín. Bezstarostný svět milenců je nemocí
fatálně zasažen. Obraz čisté lásky v surrealistické adaptaci
Michela Gondryho staví na režisérově typicky hravém vizuálním stylu.
125 min. 80,Do 12 let nevhodný
5. pátek USA / Malta / akční / drama/ s titulky /
6. sobota SVĚTOVÁ VÁLKA Z
19:00
Garry Lane (Brad Pitt) pracuje pod hlavičkou OSN jako
expert na řešení nejrůznějších krizových situací. Lidstvo
začala ve velkém decimovat virová epidemie gigantických
proporcí, a pokud se ji nepodaří co nejrychleji zastavit, nebude už koho zachraňovat.
120 min. 120,Do 12 let nevhodný
6. sobota USA / animovaný / české znění /
DĚTSKÝ
7. neděle JÁ, PADOUCH 2
17:00
Může být napravený padouch ještě zábavný? Když vypráví
pohádky na dobrou noc? Gru naštěstí neskončí jako obyčejný civil, protože v jeho nitru se stále ukrývají schopnosti,
které by leckdo rád využil. Například šéf mocné Antipadoušské ligy - Silas Velezadek , který vyšle svou nejlepší
agentku, aby Grua přiměla ke spolupráci.
95 min. 110,Přístupný

12. pátek ČR / komedie / české znění /
PREMIÉRA
13. sobota REVIVAL
19:00
Komedie Alice Nellis vypráví příběh čtyř muzikantů. Jejich
rocková skupina SMOKE se za nejasných okolností rozpadla v roce 1972. Teď se každý z jiných důvodů pokouší o její
velkolepý comeback. Hrají: B. Polívka, M. Krobot, K. Heřmánek, M. Geišberg, V. Dyk, Z. Bydžovská a další.
116 min. 100,Do 12 let nevhodný

Připravujeme na srpen:

Šmoulové 2, Líbánky (nový ﬁlm Jana Hřebejka),
Všichni dobří rodáci (legendární ﬁlm Vojtěcha Jasného
v rámci Projektu 100)

Hlavní sobotní program Na Rejdišti:
dopoledne
pohádky a písničky pro děti
12.30 - 14.00 Melody gentlmen Louny - melodie 30. let 20. st.
14.00 - 19.00 Program Rádia Jizera, vystoupí: Maxim
Turbulenc, EX 05, Olga Lounová, David
Deyl, Walda Gang
od 20 hodin Posvícenská zábava v Obecním domě velký sál - Fortuna 77 , malý sál - diskotéka
Tomáše Březiny. Vstupné 70 Kč.

ostatnÍ akCe
úterý 16. července - středa 29. srpna

Loutky v podzemí

Navštivte s námi unikátní výstavu současného loutkářství
zastoupenou Petrpaslíkovým divadlem. Výstava je přístupná
od pondělí do pátku vždy od 10 do 16 hodin, vstupné děti
15 Kč, dospělí 30 Kč. Vstupenky k zakoupení v infocentru na
náměstí Přemyslovců. Slavnostní vernisáž v pondělí
15. 7. 2013 v 17 hodin ve vstupní hale radnice.

8. července - 30. srpna

Letní příměstský tábor

Kulturní měsíčník vychází 1x měsíčně. Místo vydání: Tisk Devera, Třebestovice
Číslo 73. vyšlo 28. 6. 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

pro děti od 7 do 15 let, pořádá DDM Nymburk. Výlety, soutěže,
hry, koupání. Termíny: 8. - 12. 7., 15. - 19. 7., 19. - 23. 8., 26. - 30.
8., cena 1000 Kč. Bližší informace a přihlášky v DDM Nymburk, tel.
325 514 671, e-mail: ddm@ddm-nymburk.cz

sobota 6. července

Tour de Labe

tentokrát trasa Nymburk - Neratovice. Sraz v 8 hodin u morového
sloupu na Náměstí Přemyslovců, start v 8.30 hod.
Více na www.labskastezka.cz.

8. - 26. července

Příměstský tábor MC Svítání

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

pro děti od 4 let v prostorách Mateřského centra Svítání (Komenského 1254) a v zahradě VZP, tři turnusy: 8. - 12. 7., 15. - 19. 7.
a 22. - 26. 7., cena pobytu v táboře 1.500 Kč. Více informací a přihlášky na www.mcsvitani.cz,
e-mail: mcsvitaninymburk@seznam.cz, tel. 604 512 293.

pondělí 1. - pátek 12. července vždy od 8 do 18 hodin

Prázdninové hrátky v Centru

Pro děti, které ještě neodjeli na prázdniny po celý den k dispozici herna, venkovní hřiště v Centru pro všechny (Vila Tortuga, Kolínská 282).

sobota 27. července od 9 hod.

LOUTKY V PODZEMÍ
výstava loutek v renesančním sklepení
pod radnicí na Náměstí Přemyslovců

Jezdecké závody v parkurovém skákání
na kolbišti Jezdeckého klubu Komárno.

čtvrtek 1. srpna - středa 14. srpna

Výstava obrazů Petra Říhy

v kapli sv. Jana Nepomuckého, otevřeno ve všední dny od 10
do 16 hodin.

sobota 3. srpna od 10 hodin

Parníkem po Labi

Kolesový parník Sirius vyplouvá na hodinové plavby z přístavu pod hradbami. Parník provází hasičský remorkér.
Cena jízdného: dospělí 80 Kč, děti do 6 let zdarma a důchodci
za polovic (40 Kč).

sobota 17. srpna

Zlatý bažant

12. mezinárodní sraz historických užitkových nákladních vozidel
a autobusů, příjezd v 16 hodin k hlavnímu nádraží v Nymburce.

pondělí 19. - čtvrtek 30. srpna vždy od 8 do 18 hodin

Prázdninové hrátky v Centru

poslední prázdninové dny můžete strávit v Centru pro všechny,
k dispozici bude herna a venkovní hřiště (Vila Tortuga, Kolínská
282).

každý čtvrtek od 9 do 15 hodin

Farmářské trhy

na náměstí Přemyslovců

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

16. července - 29. srpna, po - pá 10 - 16 hodin

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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