Hálkovo městské divadlo
Prodej ABONMÁ 2013/2014 na pokladně divadla
do 13.9.2013!!!
Od 16.9.2013 bude zahájen prodej vstupenek na představení
HRÁČI, které bude uvedeno 8.10.2013! Abonentní program
je volně k dostání na pokladně divadla nebo v Turistickém
informačním centru a také na www.divadlonymburk.cz.
Sobota 14.9.2013
10:00 – 16:00 hod.

Večery v klubu

Cena
120,- Kč

Krejčík Honza Kouzelná slůvka

Pašáci & Hadi

Bohemia Balet Praha: Petr Pan

V pohádkové sezóně 2013 se můžete těšit na:

Výstava
od 3. do 29. září

ZE ŠUPLÍKU

Kresby a akvarely Ilony Bochníčkové

- premiéry pohádek Malá čarodějnice, Dlouhý, široký a bystrozraký
- představení Majdy a Františka z Kouzelné školky
- pohádku s mikulášskou nadílkou a další.

9. října	Komunikace mezi manžely a partnery. Psychologie partnerství a manželství. Co je potřeba pro tvorbu šťastných vztahů
vědět. Jaké funkce má manželství a partnerství? Co vše ovlivňuje naši schopnost žít v partnerství a manželství? Přednáší Mgr.
Zora Urbánková.

Cena
60,- Kč

11. prosince	Židé v Nymburce. Přednáška o historii Židů v Polabí do druhé
světové války. Židovské památky regionu. Přednáší Mgr. Blanka
Rozkošná, autorka řady knih o židovství a židovských památkách nejen na našem regionu.
Cena cyklu 150 Kč. Jednotlivě 40 Kč.

Cena
120,- Kč

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 26. září v 16 hod.

Dernisáž výstavy

Slavnostní zakončení výstavy Ilony Bochníčkové

sobota 21. září od 9 do 15 hodin

Hýbeme se po prázdninách
aneb sobota pro ženy

v Obecním domě. Cvičení, kosmetika, pedikúra, masáže, kadeřnice, přednášky, možnost nákupu se slevou. Předprodej MěKS,
Obecní dům, Turistické informační centrum. Cena v předprodeji
200 Kč, na místě 250 Kč.

čtvrtek 26. září od 19 hodin

Lucia Šoralová - La Alma & O lásce, cti a kuráži
koncert v kapli sv. Jana Nepomuckého. Vstupné 60 Kč, předprodej
MěKS, Obecní dům, Turistické informační centrum.

Přednášky
středa 18. září v 17 hod.

400 let Bible kralické

David Loula – Přednáška navazuje na oslavu 400.
Výročí posledního vydání Bible kralické, která proběhne na náměstí Přemyslovců od 14 do 16,30 hod.
Cílem oslav je znovu našemu národu připomenout
duchovní a historický odkaz Bible. Přednáší David Loula, kazatel sboru Křesťanské společenství Žďár nad Sázavou a vedoucí sdružení České studny, které usiluje o obnovu českého národa na základě duchovního dědictví českého národa.
Též autor knihy „České studny“ a „Studna lásky k pravdě“, které si můžete na
přednášce zakoupit a nechat podepsat. Záštitu nad akcí převzal starosta města
Nymburk Ing. Miloš Petera.

Akademie třetího věku nejen pro seniory
Připravujeme na říjen:
2.10. Koncert skupiny ERUPCE

	Obecní dům od 19 hodin, cena 60 Kč, předprodej MěKS, Obecní dům,
Turistické informační centrum

3.10. Koncert v rámci festivalu B. M. Černohorského

	kaple sv. Jana Nepomuckého od 18 hodin, vystoupí smíšený pěvecký
sbor sv. Cecilie z Poděbrad. Cena 30 Kč, předprodej MěKS, Obecní
dům, TIC.

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. tisícile-

13. listopadu	Z historie našeho regionu. Přednáška zaměřená na historii
Nymburka, jeho nejvýznamnější pamětihodnosti a osobnosti, jež
zde zanechaly svou stopu. Přednáší Jan Řehounek, autor řady
knih o dějinách a osobnostech města a regionu. Jeho tvorba je
převážně věnována literatuře faktu a dětským knihám.

Městské kulturní
středisko

v kapli sv. Jana Nepomuckého, po - pá od 10 do 16 hodin, vstupné
20 Kč. Unikátní výstava leteckých fotografií nafocených ve spolupráci s pilotem Zbyňkem Adamem z nymburského letiště.

produkci nejbližších poděbradských skláren z doby, kdy hlavním výrobním artiklem bylo právě obalové sklo. Těšit se můžete na zajímavou prezentaci reklam
regionálních podniků.

23. října	Procházka za sochami. Proměny českého moderního sochařství. Přednáší Mgr. Jan Červinka, absolvent dějin umění, který v
současnosti působí v Institutu pro památky a kulturu, a věnuje
se zprostředkování výtvarného umění veřejnosti a problematice
obnovy památek.

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.

NYMBURK

Program:

11. září	Mezigenerační vztahy. Přednáška o vztazích mezi rodiči, prarodiči a dětmi. Co si neseme jako rodiče z dětství do výchovy
vlastního dítěte? Koho má dítě poslouchat? Jak s prarodiči komunikovat, abychom si lépe porozuměli? Přednáší Mgr. Zora Urbánková, samostatný manželský a rodinný poradce a supervizor.

Miroslav Břeský: ,,Čechy - země ostrovů“

U dopoledních představení pro školy a školky není možný předprodej vstupenek. Vždy se raději předem telefonicky informujte o obsazenosti. Vstupenky se v den konání představení prodávají pouze na
pokladně divadla. Vstupenka není na konkrétní místo, ale po domluvě s uvaděčkou budete usazeni.
Sobota 28.9.2013
19:30 hodin

VŠE O MUŽÍCH

úterý 3. - pátek 13. září

Talkshow Jardy Kříže a Davida Šitavance.
Povídání s hosty a hudebním doprovodem.
Čtvrtek 26.9.2013
8:30 a 10:00 hod.

4.10.2013
od 19:30 hodin
8.10.2013 od
18:00 hodin

DIVADELNÍ ŠKOLIČKA

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ

Přijďte si zdarma prohlédnout jindy veřejnosti nepřístupné památky. Hálkovo divadlo – moderní budova v kubistickém stylu dle projektu architekta Jaroslava Kosky z Prahy, který byl žákem Josefa
Gočára, profesora architektury na Akademii výtvarných umění v
Praze a stavitele Ladislava Caňkáře z Nymburka. V rámci Dnů evropského dědictví bude možné nahlédnout do běžně nepřístupných
prostor divadla.
Středa 25.9.2013
19:30 hod.

Na měsíc říjen 2013 připravujeme:

Městská knihovna

JÁ A MŮJ REGION

Knihovna připravila pro nejširší veřejnost cyklus přednášek
zaměřený na psychologii a historii našeho regionu. Pět přednášek se uskuteční v prostorách knihovny od září do prosince zpravidla každou druhou středu v měsíci, cca 120 min.
Lektory kurzu jsou odborníci z oblasti psychologie, historie
a dějin umění, které spojuje dlouhodobý zájem o náš region.
Přihlášky můžete podávat osobně, telefonicky, e-mailem
nebo na první přednášce v knihovně. Začátek přednášek vždy od 15 hod.

ZÁŘIJOVÁ SOBOTA,
KDY MÁME PRO VÁS
OTEVŘENO
7. 9. 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
KŘEHKÁ KRÁSA - ELEGANCE A FUNKČNOST.
OBALOVÉ SKLO 19. A 20. STOLETÍ.
od 1. do 29. září 2013 denně
kromě pondělí od 9.00 do 17.00 hodin.

Muzeum v Nymburce srdečně zve 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

tí 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
1. neděle
2. pondělí
19:00

126 min.
4. úterý
5. středa
19:00

122 min.
6. pátek
7. sobota
17:00

92 min.
7. sobota
19:00

94 min.
9. pondělí
10. úterý
19:00

109 min.

WOLVERINE

16. pondělí ČR / drama / české znění
17. úterý
COLETTE
19:00
Milostný příběh zajatců Viliho (Jiří Mádl) a krásné belgické židovky Colette (Clémence Thioly) vypráví o osudu tajné lásky v prostředí
hrůzy a smrti, o tenké hranici mezi dobrem a zlem a pravdou a lží.
Podle novely Arnošta Lustiga.
126 min.
110,Do 12 let nevhodný

USA / životopisný / s titulky

18. středa IT / romantický / s titulky
19. čtvrtek NEJVYŠŠÍ NABÍDKA
19:00
Láska ke kráse může být zničující. Život znalce umění Geoffreyho
Rushe běží zcela bez emocí a překvapení. Vše se však změní, když do
jeho života vstoupí tajemná dívka.
124 min.
110,Do 12 let nevhodný

USA / sci-ﬁ, fantasy / s titulky
Wolverine (Hugh Jackman), nejslavnější hrdina ze ságy X-Men, se
v novém, výpravném dobrodružství podívá do Japonska a střetne se
svou největší nemesis. Z těchto vnitřních a vnějších bojů pak vyjde
mnohem silnější, než kdy býval.
110,Do 12 let nevhodný

JOBS

Steve Jobs. Byl jedním z největších vizionářů 20. století, technologickým géniem a mimořádným obchodníkem. Spoluzakladatel společnosti Apple, od jehož smrti letos na podzim uplynou dva roky, nyní po
knižním bestselleru ožívá také na ﬁlmovém plátně.
100,Do 12 let nevhodný
USA / animovaný / české znění

LETADLA

DĚTSKÝ

Prášek je práškovací letoun s velkým srdcem a rychlými křídly. Sní
o tom, že se zúčastní nejúžasnějšího leteckého závodu kolem světa. Za
podpory přátel vystoupá do výšin a užaslým divákům dokáže, že svět
v oblacích nezná hranic.
110,Přístupný
ČR / dokument / české znění

Hudební září

ZUZANA MICHNOVÁ - JSEM SLAVNÁ TAK AKORÁT

Film o hudební skladatelce, textařce a zpěvačce Zuzaně Michnové.
Mimo jiné hlavní představitelce legendární skupiny Marsyas. Nevšední pojetí a fantazie Zuzaniných textů prosakuje po vzoru Buňuela i do
hraných scén a vzniká chvílemi doslova obrazová báseň.
90,Přístupný

83 min.

96 min.

85 min.

POZICE DÍTĚTE

ART KINO

Jednoho večera mladík Barbu srazí autem malé dítě. Tehdy vstupuje
na scénu Barbuho matka, rozhodnutá pomoci svému synovi vyhnout
se vězení. Vítězný snímek letošního Berlinale vypráví o patologické
lásce úspěšné stárnoucí ženy ke svému jedinému dítěti.
90,Do 15 let nevhodný
USA / dokument / s titulky

SPRINGSTEEN & I

PROJEKT ŽIVĚ

Unikátní hudební dokument o legendě světového rocku. Jeho hudba ovlivnila generace na kontě má více než 120 milionů alb prodaných na celém světě a bezpočet ocenění včetně ohromujících dvaceti
Grammy.
150,Přístupný

V roce 2159 žijí bohatí na umělé kosmické stanici Elysium a zbytek živoří na přelidněné Zemi. Jodie Foster je ochotna udělat cokoli, aby pro
obyvatele Elysia zůstal zachován jejich luxus. A lidé na Zemi chtějí
získat místo na Elysiu. Matt Damon se zapojí do nebezpečné operace,
která může přinést rovnost.
130,Do 12 let nevhodný

25. středa USA / akční, sci-ﬁ / s titulky
26. čtvrtek RIDDICK
19:00
Zrazen vlastními druhy a ponechán napospas smrti na pusté planetě.
Vin Diesel bojuje o přežití proti cizím predátorům. Podaří se mu zachránit jeho rodnou planetu Furya před zničením?
124 min.
100,Přístupný

ELYSIUM

Dán. / dokument / s titulky

LIDSKÝ ROZMĚR

ART KINO

Jsou města pro auta, nebo pro lidi? Jan Gehl navrhuje řešení, která vracejí lidský rozměr tam, kde ho odstranily magistrály a mrakodrapy.
80,Přístupný

Špaň. / animovaný / české znění

JUSTIN: JAK SE STÁT RYTÍŘEM

DĚTSKÝ

Pohádka o malém chlapci Justinovi, který sní jak se stát chrabrým
rytířem, jako byl jeho dědeček, ale otec si přeje mít ze syna právníka,
jako je on sám. A tehdy začíná Justinova honba za snem a záchranou
království před nebezpečnou armádou.
100,Přístupný

27. pátek
28. sobota
19:00

93 min.
29. ne
19:00

95 min.

JAKO NIKDY

Konec léta ve ﬁlmu Zdeňka Tyce znamená zároveň konec života. Výtvarník Jiří Schmitzer umírá. Jak si lze zachovat lidskou důstojnost
a odpovědnost k blízkým, když člověk vede marný a předem prohraný
boj se smrtí?
110,Přístupný

ONE DIRECTION: THIS IS US

Dračí lodě

9. ročník tradičních závodů dračích lodí Na Přístavě.
Tradiční dragon party začíná ve 20 hodin a těšit se
můžete na Kabát revival. Vstup volný.

úterý 3. září od 14 do 18 hodin

středa 4. září od 21 hodin

pondělí 16. - čtvrtek 19. z áří

Podzimní burza v MC Svítání

dětské a těhotenské oblečení. Příjem věcí 16. - 17. 9.,
prodej 18. 9. v MC Svítání, Komenského 1254, Nymburk.
Více na www.mcsvitani.cz

Jazz U Strejčka

vystoupí Omar Guitar Band, instrumentální skupina
jednoho za našich předních kytaristů.
Kavárna U Strejčka, Malé Valy 303, vstupné 80 Kč.

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

Dobrá pohoda

taneční odpoledne v sále Dělnického domu,
k tanci i poslechu hraje Rail Band.

Křehká krása - elegance a funkčnost.
výstava obalového skla z 19. a 20. století
ve Vlastivědném muzeu

čtvrtek 19. září od 15 do 18 hodin

Tančíme v klubu

pořádá agentura K-music, tentokrát
v penzionu Panorama. Vstupné 60 Kč.

Lodě na Labi

břeh Labe u mlýna. Plavba lodí Král Jiří,
kázky lodí, létající vodní muž.

sobota 7. září od 13 hodin

HUDEBNÍ ZÁŘÍ

Momentálně nejslavnější chlapecká popová skupina One Direction v
dokumentu Morgana Spurlocka. Fanoušky a hlavně fanynky čekají
strhující záběry na koncertní pódia ale i komorní pohled do zákulisí.
140,Přístupný

Kulturní měsíčník vychází 1x měsíčně. Místo vydání: Tisk Devera, Třebestovice
Číslo 74. vyšlo 28. 8. 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,
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pondělí 23. - čtvrtek 27. září

Burza kočárků a sportovních potřeb
v MC Svítání, příjem věcí 23. - 24. 9.,
prodej 25. 9., výdej 26. - 27. 9.
Více na www.mcsvitani.cz

Burčákobraní

v restauraci Panorama. Vstupné 200 Kč, v ceně
vstupného neomezená konzumace burčáku,
pro řidiče a abstinenty hroznová šťáva.
Rezervace na tel.: 325 533 780.

sobota 7. září od 21 hodin

sobota 28. září od 13 do 18 hodin

Večerníčkovský pohádkový les

pořádá agentura Velká dobrodružství za podpory
Města Nymburk. Start před hotelem Ostrov, vstupné 50 Kč.
Na dvoukilometrové trase na děti čeká spousta známých
postaviček z Večerníčků, v cíli pak každý dostane
dáreček. Více informací a registrace na www.veldo.cz

STEEL HEAVEN a DVK

metalová hudba v kavárně U Strejčka,
vstupné dobrovolné.

ČR / drama / české znění

Angl. / dokument / s titulky

sobota 14. září od 9.30 hodin

sobota 7. září od 9.30 do 18 hodin

USA / sci-ﬁ / s titulky

14. sobota DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V KINĚ SOKOL
10:00-16:00 V rámci Dne evropského dědictví 2013 zpřístupněna promítací kabina, ve foyer výstava o historii kina Sokol. Vstup zdarma.
14. sobota
15. neděle
17:00

83 min.
21. sobota
19:00

Rumunsko / drama / s titulky

23. pondělí Angl. / životopisný / s titulky
24. úterý
DIANA
19:00
Legenda je vždy jen část pravdy. Životopisné drama vypráví příběh
princezny z Walesu a zřejmě nejslavnější ženy 20. století a zachycuje
poslední dva roky jejího života.
110 min.
110,Přístupný

11. středa USA / krimi komedie / s titulky
12. čtvrtek POT A KREV
19:00
Když to nemůžeš mít, musíš si to vzít… Mark Wahlberg a Dwayne
Johnson se ve ﬁlmu Michela Baye pokusí dostat ke štěstí zkratkou,
bude je to ale stát nejen pot a krev, ale i slzy
129 min.
110,Do 15 let nevhodný
13. pátek
19:00

20. pátek
19:00

ostatní akCe

sobota 28. a neděle 29. září

Svatováclavské hopsání a dvojzkoušky
sobotní neoficiální agility závod a nedělní dvojzkoušky
v areálu Základní kynologické organizace Nymburk.

pátek 13. září od 21 hodin

Foggy Irish Band

tradiční irská hudba v kavárně U Strejčka.
Vstupné: v kostýmu 80 Kč, bez kostýmu 150 Kč.

sobota 14. září od 10 do 16 hodin

Dny evropského dědictví

své dveře otevírají běžně nepřístupné památky. Volně přístupné
bude: Staré děkanství a Kaplanka, kostel sv. Jiljí, kaple sv. Jana
Nepomuckého, pravěká mohyla, vila mlýna Bašta, hydroelektrárna (nutná rezervace), kino Sokol, Hálkovo městské divadlo.
Na Nymburk z výšky se můžete podívat z budovy SOU Nymburk
a gymnázia.

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

1. - 29. září, denně mimo pondělí od 9 -do 17 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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www.mesto-nymburk.cz

