Hálkovo městské divadlo
Pátek 4.10.2013 VŠE O MUŽÍCH
19:30 hodin
Produkce: Studio Dva
Aneb jak muži sami sebe vidí, za co se nestydí i stydí. Aneb
jak to dopadá, když se testosteron smíchá s city a striptýzem. Tragikomedie o mužích pro ženy, aby je opět nepochopily.
Hrají: Filip Blažek, Maroš Kramár, Michal Slaný
Sobota 5.10.2013 DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ
14:30 hodin
PREMIÉRA - Produkce: Divadlo Nymburk s.r.o.
Pohádka o princi, který si šel hledat do světa princeznu
z obrazu. Díky svým novým přátelům jí dokázal vysvobodit
ze zakletí zlého čaroděje.
Scénář a režie: Jaroslav Kříž
Hrají: Petr Pištěk, Miky Mejstřík, Jaroslav Šturma, Josef
Veselý, Dominik Renč, Thálie Petráňová
Úterý 8.10.2013
9:30 a 11:00 hodin BOHEMIA BALET:
Dopolední představení pro školy.

PETR PAN

Cena
380,- Kč

Cena
60,- Kč

Cena 120,- Kč
Senioři a děti 80,- Kč

Úterý 8.10.2013
Cena 120,- Kč
BOHEMIA BALET: PETR PAN
Senioři a děti 80,- Kč
18:00 hodin
Taneční příběh o chlapci, který nechtěl vyrůst. Bohemia
Balet – soubor Taneční konzervatoře hl. m. Prahy připravil
pro diváky světovou premiéru, taneční fantazii na motivy
světoznámého příběhu Peter Pan, skotského novináře, dramatika a spisovatele Jamese Mathew Barrieho. Petr Pan magická pohádka o chlapci, který nechtěl vyrůst, malé holčičce Vandě, která se
bojí usnout a jejich společné dobrodružné cestě do Říše snů, do Země Nezemě,
o bojích s piráty i s krokodýlem - lidojedem. Vůbec poprvé se postava Petr Pana
objevila v roce 1902 v knize pro dospělé Malý bílý pták. Klasickou podobu obdrželo dílo v roce 1904, kdy vznikla původní divadelní hra, která se v několika
příbězích později dočkala i své klasické literární podoby, kde se objevila i další
známá postava, dívka Wendy. Kromě muzikálové verze bylo toto dílo také několikrát zfilmováno. Pojednává o něm také americký film Hledání Země Nezemě
z roku 2004, který byl natočen podle autorovy životopisné divadelní hry Muž,
který byl Petrem Panem. Nové pojetí tohoto námětu obsahuje i britský snímek Neobvyklé dobrodružství z roku 1994. O velmi netradiční verzi se pokusili
také tvůrci filmu Hook z roku 1991, kdy se Petr Pan vrací do Země Nezemě už
v době své zralé dospělosti, aby vysvobodil své dvě děti, které sem byly násilně
uneseny zlým kapitánem pirátů Hookem. Bohemia Balet – soubor Taneční konzervatoře hl. m. Prahy připravil pro české publikum taneční verzi této pohádky
v nové choreografii Francouzsky Bérangère Andreo.
Středa 9.10.2013
Cena
TECHTLE MECHTLE
260,- Kč
19:30 hodin
Známé tváře Dolores a Alex uvádějí slečnu Stacey a TRAVESTI REVUE TECHTLE MECHTLE s pořadem „Změna je život“. Bývalí členové známé travesti skupiny, kterou jste znali z předchozích vystoupení v našem městě, Dolores a Alex
se po vzájemné dohodě rozhodli vydat na vlastní dráhu a přivážejí zcela nový
projekt v České republice – travesti revue Techtle Mechtle! K mistru Alexovi a slečně Dolores přišla i zbrusu nová posila a hvězda pražského kabaretu
slečna Stacey, která je nejlepší imitátorkou Cher u nás.Ve dvouhodinovém zábavném pořadu se zcela novou koncepcí a provázaností najdete velkou řadu
komických scének, které znáte z oblíbených zábavných pořadů 90. let a zároveň se jednotliví účinkující předvedou coby hvězdy české i zahraniční hudební
scény. Svůj první pořad v této v nové sestavě nazvali zcela příznačně „Změna
je život“. Dolores i Alex se jednohlasně shodují na tom, že po 5-ti letech účinkování v původní sestavě je to příjemná změna a věří, že svého nového kolegu
vybrali správnou rukou. Velký důraz kladli tentokrát i na výběr jednotlivých
písniček a především ohlasy fanoušků, kteří si přáli více českých hitů! Těšit se
můžete na Petra Kotvalda, Celine Dione, Jiřího Korna, Helenu Vondráčkovou,

společně se podíváme i na známý pořad Volejte věštce, pravou a nefalšovanou
spartakiádu, známou scénku Jiřiny Bohdalové a Karla Šípa, Ilonu Csákovou či
pohádkovou šíleně smutnou princeznu a Dádu Patrasovou.
Čtvrtek 10.10.2013 HRÁČI
Cena:
19:30 hodin A
ABONENTNÍ PŘEDSTAVENÍ , Produkce: Městská divadla pražská 340,- Kč
Tragikomedie z atraktivního prostředí falešných hráčů.
,,V kartách neexistuje předstírání, karban nešetří nikoho,
karty jsou velmi demokratické.˝ Ač se to zdá neuvěřitelné, Nikolaj Vasiljevič Gogol napsal pouze tři divadelní hry.
Všechny tři jsou komedie a stačily k tomu, aby si jejich
autor získal trvalé místo na pomyslném nebi světové dramatiky. 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 př ekvapivou pointu.
Inscenace vytváří řadu velkých hereckých příležitostí. Tato hra získala cenu
odborné poroty na GRAND Festivalu smíchu.
Režie: Petr Svojtka, Hrají: Michal Dlouhý, Martin Písařík, Vasil Fridrich, Aleš
Procházka, Lukáš Jurek, Zdeněk Dušek, Jan Szymik, Lukáš Homola, Vojtěch
Dvořák / Jaromír Nosek
Čtvrtek 17.10.2013 PRINCEZNA NA HRÁŠKU
Cena:
60,- Kč
8:30 a 10:00
Produkce: Divadlo Nymburk s.r.o.
Dopolední pohádka pro školy a školky. 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. Autor a režie: Adolf Toman, Hudba: Jiří
Beneš. Hrají: Petr Pištěk, Lukáš Toman Paclt, Dominik Renč, Katka Šonská,
Milada Soukupová, Zuzana Kloučková
Sobota 19.10.2013
Cena:
TŘI ZLATÉ VLASY DĚDA VŠEVĚDA
60,- Kč
14:30 hodin
Pohádka na motivy K.J.Erbena s div.úpravou Petra Pištěka nastudovali absolventi Divadelní školy při Divadle Nymburk s r.o. Osud věnuje chudému Plaváčkovi krásnou princeznu. Její otec - král, se však pokusí zlý osud zlomit a tak
Plaváčka vyšle tam, odkud se ještě nikdo nevrátil.K Dědu-Vševědu. Podaří se
Plaváčkovi osud naplnit?, Hrají: Absolventi divadelní školy
Středa 23.10.2013
Cena:
VEČERY V KLUBU
120,- Kč
19:30 hodin
Talkshow Jardy Kříže a Davida Šitavance. Povídání s hosty a hudebním doprovodem.

POZVÁNKA NA VÝSTAVU

DO HÁLKOVA MĚSTSKÉHO DIVADLA
Výstava secesních plakátů z divadelní a kabaretní tématikou pořádá občanské
sdružení Labská stezka (www.labskastezka.cz) ve spolupráci s majitelem sbírky
Zdeňkem Harapesem v rámci Dnů Evropského dědictví. Výstava bude instalována
ve vestibulu Hálkova městského divadla v Nymburce. Sbírka h-posters ( www.hposters.com) obsahuje více než 140 plakátů významných zahraničních autorů ve
stylu secese a art-deco. Výstavku můžete shlédnout v době divadelních představení od 14. září do 15. října 2013. Ing. arch. Jan Ritter - Labská stezka o.s.

Listopad 2013:
5.11.2013
21.11.2013
23.11.2013
29.11.2013

NEBE? (abonentní představení)
EDITH A MARLENE (abonentní představení)
KOUZELNÁ ŠKOLKA S MAJDOU A FRANTIŠKEM
CAVEMAN

POHÁDKOVÁ PERMANENTKA
Permanentka zahrnuje 10 vstupů na sobotní odpolední pohádky. Po předložení permanentky na pokladně divadla Vám bude vystavena vstupenka na
vybranou pohádku. Platnost permanentky do 30.6.2014! Permanentka je
přenosná, můžete ji zapůjčit jiné osobě.
Prodej permanentek pouze na pokladně divadla od 2.září 2013. Cena 500,- Kč.

Městská knihovna
Týden knihoven 30. září – 6. října (17. ročník)
S námi vždy all inclusive!

buddhistické modlitby v nádherných lámaistických chrámech a nebude chybět exkurze do života kočovníků přímo u nich doma – v jurtě. Nahlédneme i do tajů mongolské
kuchyně, která při přemíře tamní pohostinnosti působí i nejotrlejším cestovatelům
zažívací problémy.
Vstupné 30 Kč.

ŘÍJNOVÁ SOBOTA,
KDY MÁME PRO VÁS OTEVŘENO
5. 10. OD 9 DO 11 HOD.

Akademie třetího věku nejen pro seniory

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.

JÁ A MŮJ REGION

Výstava
od 3. do 31. října

LETEM SVĚTEM

Výstava výtvarných prací dětí Základní umělecké školy B. M. Černohorského

od 3. do 31. října

TRIPART

výstava fotografií Kateřiny Málkové

Přednášky, kurzy
Od 1. do 31. října od 9 do 11 hod.

Počítačový kurz pro začátečníky a mírně pokročilé

Pro začátečníky vyhrazeny pondělky a čtvrtky. Mírně pokročilým
vyhrazeny úterky a pátky. Jste začátečníci a chcete se naučit pracovat s počítačem? Základní ovládání počítače, vyhledávání informací pomocí internetu, vyhledávání vlakového a autobusového
spojení, vyhledávání v mapách, základní práce s Wordem. Mírně
pokročilým nabízíme konzultace a poradenství dle individuálních
potřeb. Na počítačové kurzy se můžete hlásit ve studovně již nyní,
kapacita míst je omezena.

úterý 1. října 17 hod.

Václav Žmolík

Setkání s novinářem, moderátorem a redaktorem Českého rozhlasu a České televize Václavem Žmolíkem, který Vás pozve na
výlety na tajemné hrady, vznešené zámky a na další zajímavá
místa České republiky. 
Vstupné 40,- Kč.

středa 2. října 10 hod.

Literární procházka Nymburkem

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 knihovně v 10 hod.
Minimální počet účastníků je pět. Za nepříznivého počasí se procházka nekoná. Případní zájemci si mohou jiný termín domluvit
osobně v knihovně nebo telefonicky.

úterý8. října 17 hod.

Mongolsko

Jiří Lehejček - Vypravte se do země Čingischánových potomků,
kde jste blízko obloze, usměvavým pastevcům na koních, horám,
pouštím i široširým stepím. Podíváme se k sibiřskému jezeru
Chövsgol, budeme žíznit při přechodu třítisícových hor, nebudeme žíznit při návštěvě typické mongolské svatby, zúčastníme se

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.
Program:
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.
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.
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.
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.

Od 30. 9. do 4. 10.

Čtenářská amnestie

Ve všech odděleních knihovny odpouštíme během Týdne knihoven všem
čtenářům jejich upomínky.

Knihovna dětem
Od 30. 9. do 31.10.

Přiveď kamaráda

Pokud máš kamaráda, který ještě není čtenářem knihovny, můžeš ho během října přihlásit. Nově přihlášený čtenář získává průkaz do knihovny
na rok zdarma a ty získáš odměnu.

2. října 10 hod.

Lucie Seifertová

Netradiční tvůrčí dílna a beseda s výtvarnicí, ilustrátorkou a spisovatelkou Lucií Seifertovou, autorkou knih: Dějiny udatného českého národa, Tajemné hrady a zámky království českého, Tajemný golem, Pohádka o Bruncvíkovi, Jak maminka vylezla na věž, Pohádka o králi Karlovi, Pohádka
o Horymírovi, Český ráj a jeho tajemství a Pražský hrad a jeho tajemství.
Během výtvarné dílny se děti naučí vytvářet prostorové obrázky.

23. října 9. 30 a 10. 45 hod.

Beseda s Alenou Ježkovou

Setkání se spisovatelkou Alenou Ježkovou, která se věnuje psaní knih
pro děti a mládež. Ve svých knihách dětem představuje historii krásným
a čtivým jazykem. Mezi její díla patří např. netradiční průvodce Prahou
– Praha babka měst, převyprávěné Staré pověsti české a moravské, převyprávěné Řecké báje, příběhy světců České nebe, Dračí polévka, Baba
Jaga, 55 legend o hradech a zámcích a další. Je také spolouautorkou Čítanky pro základní školy
Vstupné 20 Kč.

Vlastivědné muzeum
Nymburk
KŘEHKÁ KRÁSA - ELEGANCE A FUNKČNOST.
OBALOVÉ SKLO 19. A 20. STOLETÍ.
(výstava prodloužena)
od 1. do 28. října 2013 kromě pondělí od 9.00 do 17.00 hodin.

Muzeum v Nymbu rce 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 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.
Kontakt:
Vlastivědné muzeum, Tyršova 174, Nymburk, tel.: 325 512 473,
e-mail: nymburk@polabskemuzeum.cz

ProGram kina sokol
2. středa
17:00

80 min.
3. čtvrtek
19:00

97 min.
4. pátek
5. sobota
6. neděle
19:00

100 min.
7. pondělí
8. úterý
19:00
91 min.

Dětský / FR / animovaný / české znění

OGGY A ŠKODÍCI

Již od nepaměti jsou kocour Oggy a švábi Joey, Marky a Deedee nepřáteli. Jejich boj je tak hustý, že nějaká šarvátka mezi dobrem a zlem
je proti tomu úplné nic.
90,Přístupný
Bio Blízký východ / Palestina / drama / s titulky

OMAR

ART KINO

Okupovaná Palestina, tři mladí muži, kamarádi z dětství, a jedna dívka se pokoušejí vydobýt si právo na vlastní život a zároveň dostát poslání bojovníků za svobodu své vlasti.
80,Přístupný

90 min.
12. sobota
13. neděle
17:00

96 min.

18. pátek
19. sobota
20. neděle
19:00
110 min.
22. úterý
19:00

ČR / komedie / české znění

DONŠAJNI

Jiří Menzel se vrací na plátna kin s prostopášnou komedií o vášni k životu, hudbě a k ženám. Operní soubor na malém městě se rozhodne uvést Mozartova Dona Giovanniho. Svět opery zbavený pozlátka
a také příběh o lásce a zklamání a o lidech, kteří žijí svůj život opeře
navzdory.
110,Přístupný
USA / drama, krimi / s titulky

HRA NA HRANĚ

V hazardu žádná přátelství ani spojenectví netrvají dlouho. To vědí
Justin Timberlake a Ben Afﬂeck, kteří hrají největší hazardní hru svého života. Dokáží to? A za jakou cenu?
110,Do 15 let nevhodný

USA / Něm./ VB /životopisný, drama / s titulky
9. středa
10. čtvrtek RIVALOVÉ
19:00
Příběh dvou jezdců zlaté éry Formule 1 a odvěkých rivalů Nikiho Laudy a Jamese Hunta. Lauda se vzpamatovává z téměř smrtelné nehody
a vrací se zpět do hry, aby si to s britským playboyem rozdal v honbě
za titulem světového šampióna.
110 min.
110,Přístupný
11. pátek
12. sobota
19:00

17. čtvrtek Bio Blízký východ / Izrael / animované drama / s titulky /
19:00
FUTUROLOGICKÝ KONGRES
ART KINO
Robin Wright hraje sebe samu: herečku za zenitem, které ubývá rolí.
Na stole leží možná poslední nabídka. Filmové studio chce naskenovat
její tělo i emoce a koupit si tak virtuální herečku, která nezestárne ani
o den. Vizuálně omračující zpracování originálním způsobem kombinuje herecké výkony s animovanými pasážemi.
120 min.
80,Přístupný

USA / sci-ﬁ thriller / s titulky

GRAVITACE

Sandra Bullock a George Clooney po katastrofě kosmické lodi zůstávají ve vesmíru sami, odkázáni jeden na druhého. Hluboké ticho dává
oběma jasně najevo, že ztratili jakékoli spojení se Zemí... a směřují dál
do temného vesmíru.
100,Přístupný
Dětský / USA / animovaný / české znění

ZATAŽENO, OBČAS TRAKAŘE 2

Po potravinové bouři v prvním ﬁlmu byl vynálezce Flint a jeho přátelé
nuceni opustit město. Nyní Flint ke zjistí, že jeho zařízení stále pracuje
a vytváří cosi jako živoucí jídlo. Pojďte se seznámit s čipernýmí okurkami nebo krevetími opičkami! Flint bude mít s kamarády spoustu
práce dát vše do pořádku...
130,Přístupný

14. pondělí USA / komedie / s titulky
15. úterý
MILLEROVI NA TRIPU
19:00
Ulítlá rodinka a karavan plný drog. Komedie, která si na nic nehraje,
ubíhá svižně od začátku až do konce a umí velkoryse pobavit.
111 min.
90,Do 15 let nevhodný

92 min.

111 min.

100 min.

úterý 1. října od 14 do 18 hodin

Dobrá pohoda

taneční odpoledne v sále Dělnické domu. K tanci
i poslechu hraje skupina Rail Band.

KAMEŇÁK 4

Po deseti letech se opět vrací oblíbení hrdinové městečka Kameňákov
v plné parádě. Oblíbená komedie na základě anekdot nejen o zázračném modrém prameni.
110,Do 15 let nevhodný
USA / životopisný, drama / s titulky

LOVELACE: PRAVDIVÁ ZPOVĚĎ
KRÁLOVNY PORNA

Biograﬁcký příběh první pornohvězdy – Lindy Lovelace. Naivní děvče, vychované ve věřící rodině, se nechá uhranout charismatickým
Chuckem Traynerem, který se stane jejím manželem, manažerem
i pasákem...
90,Do 15 let nepřístupný

TURBO

Příběh obyčejného šneka, který sní svůj velký sen – závodit proti slavnému jezdci rallye Gustavovi Nafťákovi. Pokusí se tak všem dokázat,
že žádný sen není příliš velký a žádný snílek příliš malý.
110,Přístupný

městské kulturnÍ
stŘedisko
čtvrtek 3. října

Koncert v rámci festivalu
B. M. Černohorského

pátek 4. října
pondělí 7. až
pátek 18. října
středa 9. října
středa 9. října

pořádá občanské sdružení Fokus o. s.
Program:
The Cupcake Collective
od 18 hodin - Strejda Burger - koncert jazz/post-bop,
vstupné dobrovolné
Informační panel Fokus o.s.
- foyer radnice na Náměstí Přemyslovců
Den otevřených dveří O.S. Fokus - od 9 do 15 hodin
ve středisku Fokus Nymburk, Palackého 449
Informační stánek a prodej výrobků - od 10 do 17 hodin
na Náměstí Přemyslovců

pátek 11. října

Laco Deczi a Celula New York

od 21 hodin v kavárně U Strejčka. Vstupné 250 Kč,
předprodej v Café Society 220 Kč.

čtvrtek 17. října

Tančíme v klubu

od 15 do 18 hodin v penzionu Panorama.
Pořádá agentura K-music, vstupné 60 Kč.

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

od 19 hodin v kapli sv. Jana Nepomuckého.
Vystoupí Smíšený pěvecký sbor sv. Cecílie z Poděbrad.
vstupné 30 Kč.

pátek 4. - pátek 18. října

Týdny duševního zdraví

Dětský / USA / animovaný / české znění

27. neděle ČR / akční, thriller / české znění
28. pondělí PŘÍBĚH KMOTRA
19:00
Příběh Kmotra je inspirován bestsellerem Jaroslava Kmenty „Kmotr Mrázek“. Popisuje
vzestup a pád člověka,
který se od kšeftu s digitálními
hodinkami
posunul až na pozici
šedé eminence české
politiky.
99 min.
120,29. úterý
19:00

NYMBURK

ČR / komedie / české znění

24. čtvrtek USA / akční / s titulky
19:00
2 ZBRANĚ
Agenti Denzel Washington a důstojník Mark Wahlberg se nemají příliš v lásce. Když jejich pokus o proniknutí do mexického drogového
kartelu selže, jsou svými nadřízenými ponecháni osudu. Teď se mohou spoléhat pouze jeden na druhého.
109 min.
100,Do 12 let nevhodný
25. pátek
26. sobota
17:00

ostatnÍ akCe

pondělí 7. - čtvrtek 10. října

Burza podzimního
a zimního oblečení

Městská knihovna Nymburk
Týden knihoven 2013

v Obecním domě.
Příjem věcí 7. 10. od 8 – 17 hodin
Prodej věcí 8. 10. od 8 – 17 hodin
Výdej věcí 10. 10. od 8 -16 hodin
Přijímáme věci podzimní a zimní, dětské i dospělé, čisté a nepotrhané.
Dále zimní sportovní potřeby- lyže, saně a také dětská kola.

úterý 15. října

Koncert Saxofonového kvarteta
Josefa Žemličky
od 18 hodin v kapli sv. Jana Nepomuckého.
Vstupné 30 Kč.

čtvrtek 17. října

Včera, dnes a zítra…

od 19 hodin v Obecním domě. Interaktivní divadelní představení
Felix Holzmann v podání Davida Šíra. Vstupné 120 Kč.
Vstupenky na všechny pořady je možné zakoupit v předprodeji v MěKS,
Palackého 449, v Obecním domě a v infocentru na Náměstí Přemyslovců.

čtvrtek 17. října

Halloweenská párty

od 15 do 17 hodin ve skautské vile Tortuga. Zábavné
odpoledne pořádá Centrum pro všechny, vstupné 100 Kč,
pro členy Centra 80 Kč.

úterý 29. října

Koncert Společná věc

Do 12 let nevhodný

FR / válečný, drama / s titulky

od 19 hodin v Obecním domě. Tomáš Pfeiffer hraje na vodnářský zvon.
Vstupné: 130 Kč (dospělý), 110 Kč (studenti, důchodci a ZTP), předprodej
vstupenek v Turistickém informačním centru na Náměstí Přemyslovců
nebo v síti TICKET ART.

ZDE NA ZEMI

Příběh ženy, která se zmítá mezi láskou k Bohu a láskou k člověku
v nelidských dobách 2. světové války.
90,Do 15 let nevhodný

čtvrtek 3., 10., 17., 24. a 31. října

Farmářské trhy

od 9 do 15 hodin 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
Kulturní měsíčník vychází 1x měsíčně. Místo vydání: Tisk Devera, Třebestovice
Číslo 75. vyšlo 28. 9. 2013. 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

30. září – 6. října 2013

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.

ŘÍJEN 2013

www.mesto-nymburk.cz

