
VýstaVa
od 1. do 29. listopadu

OBRAZY – Jan Vorlíček 

Přednášky
středa 13. listopadu od 15 hodin

Z historie našeho regionu
Jan Řehounek – Další přednáška z cyklu „Já a můj region“ tentokrát zaměře-
ná na historii Nymburka, jeho nejvýznamnější pamětihodnosti a osobnosti 
města. Přednáší Jan Řehounek, autor řady knih o dějinách a osobnostech 

města a regionu. Jeho tvorba je převážně věnována 
literatuře faktu a dětským knihám.  Vstupné 40 Kč. 
Další přednáška z tohoto vzdělávacího cyklu s ná-
zvem „Židé v Nymburce“ proběhne 11. prosince. 
Přednášet bude Mgr. Blanka Rozkošná, autorka řady 
knih s židovskou historií a o židovských památkách 
nejen našeho regionu. 

čtvrtek 21. listopadu od 17 hodin

Kudy ke svým předkům
PhDr. Michal Řezníček, ředitel Státního okresního 
archivu Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem – Před-
náška o tom, co je třeba vědět, než se rozhodnete 
pátrat po svých předcích. Praktické rady při hledání 
rodových kořenů a vytváření rodokmenu. Kde všude 
lze pátrat, jak se orientovat v archivech a matričních 
záznamech, na jaké překážky můžete narazit a čeho 
byste se měli vyvarovat. Internetové pátrání, genea-
logické programy, zajímavé odkazy. 
 Vstupné 20 Kč.

 Hálkovo městské divadlo městská kniHovna čtvrtek 28. listopadu od 17 hodin

O včelách a včelaření
Petr Plaňanský – Přednáška pro veřejnost o životě 
jednoho z nejznámějších zástupců společenského 
hmyzu, jeho významu pro člověka a přírodu. Úvod do 
včelařství, základní informace. Zajímavosti ze života 

včel. Povídání o jednom z nejstarších oborů lidské činnosti, kterým je chov 
včely medonosné. Práce včelaře. Povídání bude doprovázeno promítáním. 

knihovna dětem
úterý 12. listopadu v 8,30 a 10 hodin

Včely
Přednáška Petra Plaňanského pro děti o životě jedno-
ho z nejznámějších zástupců společenského hmyzu, 
jeho významu pro člověka a přírodu. Povídání bude 
doprovázeno promítáním a praktickými ukázkami 
nezbytných pomůcek včelaře. 

PřiPravujeme
7. prosince 9 hod.

DEN PRO DĚTSKOU KNIHU
Bohatý program pro celou rodinu. Vystoupení Marka 
Šolmese Srazila. Sourozenecké konstelace, přednáška 
Mgr. Zory Urbánkové. Bazar dětských knih
 

LISTOPADOVÁ SOBOTA,
KDY MÁME PRO VÁS OTEVŘENO

 2. 11. 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

Sobota 2.11.2013 
14:30 hodin

MALÁ ČARODĚJNICE 
Produkce: Divadlo Nymburk s.r.o.

Cena 60,- Kč

PREMIÉRA nově připravované pohádky.
Pohádka o malé čarodějnici, která se svým ukrá-
kaným kamarádem havranem prožívá spoustu 
čarodějných zážitků. O kouzla nebude nouze.
Divadelní úprava a režie: Petr Pištěk
Hudba: Jiří Beneš
Hrají: Marie Vítů, Petr Pištěk, Radka Lupšinová, 
Tereza Tomanová, Dana Štěpánková, Kateři-
na Výborná, Eva Stehlíková, Johanka Čapková 
a další 

Úterý 5.11.2013 
19:30 hodin A NEBE?  

Produkce: Divadlo MALÉhRY
Cena 280,- Kč

Dámská jízda. Mysleli jste někdy na sebevraždu? A stojí to za to, aby 
se to stalo? Co se stane, když se to stane? Možná se nestane vůbec 
nic! Dámská jízda. Chlapi pozor, jedu je dost! Autorské představení 
inspirované vyprávěním a skutečnými příběhy žen kolem nás. V pří-
běhu 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 vyprá-
vění třech žen s odlišným pohledem na svět.
Hrají: Daniela Zbytovská, Barbora Seidlová, Nikola Zbytovká

Pátek 8.11.2013 
19:00 hodin

RADIODÁREK 
Veřejná nahrávka zábavného pořadu pro 
Český Rozhlas 2.

Cena 150,- Kč 
Senioři a studenti 

100,- Kč

Dárek pro ty, kteří svým životem dokazují, že svět je dobré místo 
k pobytu. Zábavná hodinka na přání, tentokrát pro MĚSTO NYM-
BURK. Zábavný pořad se známými osobnostmi.
Moderuje: Dalibor Gondík, Hraje skupina Crossband
Účinkují: Jana Paulová a další.

Úterý 12.11.2013 
19:30 hodin SCREAMERS Cena 260,- Kč

Travesti skupina přiváží nový pořad RETRO SCREAMERS. 

Čtvrtek 
14.11.2013 8:30 
a 10:00 hodin

DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ 
Produkce: Divadlo Nymburk s.r.o.

Cena 60,- Kč

Dopolední pohádka pro školy a školky.
Hrají: P. Pištěk, J. Veselý, J. Šturma, M. Mejstřík, J. Čapková, D. 
Renč

Sobota 16.11.2013 
14:30 hodin

FERDA MRAVENEC 
Aneb škola jízdy na kolečkových bruslích 
Produkce: Ds Hálek

Cena 60,- Kč

PREMIÉRA – Dobrodružství Ferdy Mravence, který s pomocí brouka 
Pytlíka přechytračí zlého pavouka a založí úspěšnou školu jízdy na 
kolečkových bruslích.
Režie: Vít Špinka
Napsal Jiří Teper
Hrají:  S. Koukol, K. Ulrychová, M. Kubát, J. Štychová, 

P. Kurtiš a další.

Středa 20.11.2013 
19:30 hodin Večery v klubu Cena 120,- Kč

Talkshow Jardy Kříže a Davida Šitavance. Povídání s hosty a hudeb-
ním doprovodem.
Hosté: Marie Retková – televizní hlasatelka, rozhlasová moderátor-
ka, Stanislav Haláček - písničkář

Čtvrtek 21.11.2013 
19:30 hodin A Edith a Marlene  

Produkce: Divadlo Pod Palmovkou
Cena 360,- Kč

Nejslavnější písně zlaté éry šansonu na pozadí dra-
matických osudů Edith Piaf. Edith a Marlene je pří-
během dvou slavných šansoniérek Edith Piaf a Mar-
lene Dietrich. Autorka hry, maďarská scénáristka, 
staví do kontrastu dva odlišné způsoby přístupu 
k životu - na jedné straně chladnou, ukázněnou pro-
fesionalitu Marlene Dietrich, na straně druhé plný, 
vášnivý a intenzivní život Edith Piaf.
Hrají: H. Seidlová, R. Drössler, E. Kodešová, K. Vl-
ček, R. Přibil, O. Kavan, R. Zima, J.Havel, J.Konečný/O. Rošetzký, A. 
Alinče, K. Macháčková, D. Syrová 

Sobota 23.11.2013 
10:30 hodin

Kouzelná školka s Majdou
a Františkem

Cena přízemí 
a lože 169,- Kč, 
balkon 155,- Kč

Kouzelná školka s Majdou a Františkem je dětské divadelní předsta-
vení volně navazující na oblíbený televizní pořad České televize. Maj-
da a její kamarád František z Fanfárie v něm zpívají spoustu půvab-
ných písniček propojených veselým povídáním s množstvím hříček 
a překvapení.Součástí představení je skládaný paraván, který se bě-
hem představení proměňuje. Je to jediný titul, kde mají děti možnost 
spatřit jejich oblíbeného Františka poprvé mimo obrazovku ČT.
Účinkují: Magdalena Reifová, Jaroslav Vidlař, Tomáš Juřička

Středa 27.11.2013 
18:00 hodin

Forbína 
Zábavný večer

Cena 50,- Kč

Na programu SONETY a MONOLOGY z díla W. Shakeaspera účinkují 
P. Douděra, T. Fürbacher, M. Mejstřík, dále básnířka Jana Rychetská. 
Divadelní spolek TESSERIS s Galantní poezií. MALÁ SCÉNA
Hrají a zpívají: Jana Pospíšilová, Ivana Ilichmanová, Věra Dittricho-
vá, Sylva Triantafillou

Pátek 29.11.2013 
19:30 hodin CAVEMAN Cena 350,- Kč

Máte chuť se rozesmát až k slzám? Přijďte se podívat na slavnou one 
man show o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou, o rozdílech mezi 
námi, o lásce, partnerství a vtipně utajených kvalitách obou pohlaví.
Hraje: Jakub Slach

PřiPravujeme

II. DIVADELNÍ GALA PLES 2014
18.1.2014 od 20.00 hodin Obecní dům Nymburk

Hudební doprovod večera: GOLDEN BIG BAND PRAGUE a hosté
Vstupenky: sezení: 250,- Kč, stání 150,- Kč. Vstupenky jsou již 

v prodeji pouze na pokladně divadla!

kontakt:  Hálkovo městské divadlo, Tyršova 5, tel. 325 512 253, 
www.divadlonymburk.cz

RUR – Od rádia k robotovi
Od 21. listopadu 2013 - 23. února 2014 
(denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin)

Výstava představí zlaté časy české, respektive československé elektro-
techniky. Je zaměřena především na přehled radiotelevizní techniky od 30. 
do 70. let 20. století. Návštěvníci si budou moci připomenout aparáty, jimiž 
vnímali ať sluchem, nebo později i zrakem osudy naší vlasti i celé planety. 
Většina přístrojů je funkčních a část bude během výstavy zprovozněna. Rádi 
zavzpomínají i na někdejší československé počítače, např. ZX Spekturum. 
Výstavu budou uzavírat ukázky robotiky.

Vlastivědné muzeum se nachází v Tyršově ulici 174 naproti divadlu, po-
sledním majitelem domu byl JUDr. Karel Krouský. V této budově je umístěna 
trvalá expozice o Bohumilu Hrabalovi. Přijďte se podívat do pracovny to-
hoto velkého spisovatele, kromě jeho psacího stroje Consul tu uvidíte i velké 
množství osobních fotografií, rukopisy, knihy. Můžete se zastavit ve stylizo-
vané hospůdce, posedět a vrátit se do doby 1. republiky.

Druhou budovu muzea najdete jen pár kroků odtud, v Eliščině třídě. 
V bývalé synagoze Vás čekají tři výstavy - v přízemí Z dějin železnice, upo-
mínající na slavné počátky železnice v Nymburce, kde již před 140 lety vzni-
kl důležitý železniční uzel doplněný o výtopnu, opravnu vozidel, inspektor-
ské domy a celou železniční kolonii. Na bývalé ženské galerii zavzpomínáme 
na Židy na Nymbursku, aby nás pak uchvátila druhá místnost, které vévodí 
rozměrný obraz Alfonse Muchy Poddání Nymburka L. P. 1421 Bohu a Praža-
nům. Ten doplňuje další stálou výstavu s názvem Nymburk v proměnách 
věků.

kontakt:  Vlastivědné muzeum, Tyršova 174, tel. 325512473, 
www.polabskemuzeum.cz



18. pondělí
19. úterý
19:00

USA / fantasy / s titulky 
THOR: TEMNÝ SVĚT 
V další velkolepé marvelovské adaptaci navazující na události fi lmu 
Avengers usiluje asgardský bůh hromu Thor o mír v celém vesmíru. 
Tváří v tvář mocnému nepříteli se musí Thor vydat na nebezpečnou 
cestu, aby zachránil lidstvo.

110 min. 130,- Do 12 let nevhodný
20. středa
19:00

USA / životopisný, drama / s titulky 
KOMORNÍK 
Příběh Eugena Allena, černocha, který pracoval jako sluha v Bílém 
domě a obsluhoval osm prezidentů mezi roky 1952 až 1986.

132 min. 110,- Přístupný
21. čtvrtek
18:00 CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA: MADEIRA 
23. sobota
19:00

USA/ Kanada/ Maď./ koncert
QUEEN: LIVE IN BUDEPAST´86 PROJEKT ŽIVĚ 
Již legendární vystoupení rockové legendy Queen v Budapešti v roce 
1986, který sledovalo na 80 tisíc fanoušků. Nyní přichází do kin degi-
tálně zrestaurovaný záznam tohoto koncertu. Na velkém plátně a v 5.1 
zvuku!

90min. 150,-
24. neděle
25. pondělí
19:00

ČR / drama / české znění 
KŘÍDLA VÁNOC 
V životě jsme zodpovědní nejen za vše, co děláme, ale i za to, co říká-
me, co si myslíme a po čem toužíme. Příběh o zázraku, v němž řada 
náhod splní čtyřem obyčejným lidem to, po čem skrytě touží. 

110 min. 130,- Do 12 let nevhodný
26. úterý
19:00

USA / thriller/ drama / s titulky 
KAPITÁN PHILLIPS 
Tom Hanks v hlavní roli napínavého thrilleru, který se vrací ke sku-
tečné události z roku 2009, kdy skupina ozbrojených somálských pirá-
tů unesla nákladní americkou loď Maersk Alabama. 

134 min. 110,- Do 15 let nevhodný
28. čtvrtek
19:00

Švédsko / fantasy / s titulky / Severská kombinace v kině Sokol
SEDMÁ PEČEŤ 
Klasické dílo světové kinematografi e režiséra Ingmara Bergmana. 
Příběh středověkého rytíře Antonia Blocka o hledání smyslu života 
a Boha. Exkluzivní projekce před plánovaným znovu uvedením do 
české distribuce.

96 min. 80,- Do 15 let nevhodný
29. pátek
19:00

Dánsko / psychologické drama / s titulky / Severská kombinace v kině Sokol
HON 
Severská schopnost oprostit fi lm od všeho zbytečného a naplnit ho 
přesně tím podstatným a potřebným. Silný fi lm, u kterého je divák 
svědkem toho, jak může naivní dětská lež pronesená ve zlosti zničit 
život slušného člověka.

115 min. 80,- Do 15 let nevhodný
30. sobota
19:00

Finsko / drama / s titulky / Severská kombinace v kině Sokol
ODHALENÝ PŘÍSTAV 
Mozaika několika příběhů lidí, kteří jsou nedokonalí, slabí a ztrace-
ní, ale jsou poháněni kupředu stejnou potřebou být milováni, viděni 
a objímáni.

125 min. 80,- Do 12 let nevhodný

2. sobota
19:00

Slovensko / hudební / drama/ s titulky 
TANEC MEZI STŘEPINAMI ART KINO
Příběh o lidském bytí, lásce, vzletech a pádech v strhujícím a fascinu-
jícím tanci života mezi střepinami.Režisér Marek Ťapák svým fi lmem 
volně navazuje na tradice hudebně-tanečních fi lmů, které v minulosti 
vytvářeli legendární slovenští fi lmaři a promítá je do nově zpracované 
aktuální podoby. 

79 min. 90,- Do 12 let nevhodné
3. neděle
19:00

USA / komedie / s titulky 
BATTLE OF THE YEAR: THE DREAM TEAM 
Battle of the Year je pro tanečníky breakdance něco jako olympiá-
da, ovšem americká skupupina ho nevyhrála už 15 let. Bývalý b-boy 
a nyní hiphopový magnát se rozhodne, že je na čase vrátit USA na 
vrchol a najme kdysi schopného trenéra, aby sestavil hvězdný tým. 

109 min. 130,- Přístupný
5. úterý
6. středa
19:00

USA / Rusko / akční / s titulky 
MACHETE ZABÍJÍ 
Machete je zpátky a pouští se se do mise, kterou by nezvládl žádný 
jiný smrtelník. Bývalý agent je najatý americkou vládou, aby zlikvi-
doval obchodníka se zbraněmi, který plánuje vypustit smrtící raketu 
a zabránil tak světové anarchii.

107 min. 110,- Do 12 let nevhodný
8. pátek 
9. sobota
17:00

USA / animovaný / české znění 
PTAČÍ ÚLET DĚTSKÝ
Příběh dvou odvážných krocanů, jejichž cíl je jasný – ukradnout vlád-
ní stroj času, vrátit se do sedmnáctého století a odstranit krůty ze svá-
tečního stolu jednou provždy!

85 min. 100,- Přístupný
10. neděle
19:00

Něm./ dokument / s titulky 
TOHLE NENÍ KALIFORNIE
Za komunistického režimu byl v socialistické NDR skateboarding 
označen za virus šířící se ze západu. Dokument, který sleduje osudy 
tří kamarádů od 70. let, obsahuje i historickou výpověď o těžké době, 
plné mladistvého ideálu a touhy po svobodě.

90 min. 90,- Přístupný
12. úterý
19:00

VB / romantická komedie / s titulky 
LÁSKY ČAS 
Tim dospěl do věku, kdy mu otec prozradí rodové tajemství. Všichni 
mužští členové rodu totiž mohou cestovat v čase. Tim se rozhodne 
využít téhle dovednosti k tomu nejdůležitějšímu, co člověk jeho věku 
potřebuje: k dívce, pokud možno hezké, chytré a lačné po sexu. 

123 min. 120,- Do 12 let nevhodný
14. čtvrtek
15. pátek
19:00

USA / Francie / krimi komedie/ s titulky 
MAFIÁNOVI 
Bývalý mafi ánský boss Robert De Niro a jeho manželka Michel-
le Pfeiffer jsou za spolupráci se zákonem umístěni do programu na 
ochranu svědků. Jejich zvyklosti jsou pro život v utajení překážkou. 
Tahle rodinka má mafi ánství prostě v krvi.

111 min. 110,- Do 12 let nevhodný
16. sobota
17:00

Norsko / rodinný/ české znění 
CESTA ZA VÁNOČNÍ HVĚZDOU DĚTSKÝ
Pohádkový příběh se odehrává v překrásné zasněžené norské přírodě. 
V předvánočním čase dorazí dívka Sonja do zakletého království, kde 
kdysi král ztratil svou dceru, která se vydala hledat Vánoční hvězdu. 
Sonja se rozhodne Vánoční hvězdu najít a kletbu zlomit.

80 min. 90,- Přístupný

ProGram kina sokol

Sazba a tisk Janova dílna
Tiskárna, CTP - Železniční 123, 289 12 T řebestovice, 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 76. vyšlo 29. 10. 2013.  Počet výtisků: 1200 ks.  Evidenční číslo: MK ČR E 15799
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Odpovědný redaktor: Jana Štočková - Městský úřad Nymburk,
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ostatnÍ akCe

pátek 1. listopadu od 17 hodin

Nymburk plný strašidel
6. ročník oblíbené akce pořádá skautské střediskoKrahujec 
a Komunitní volnočasové vzdělávací centrum Nymburk, start od 
radnice na Náměstí Přemyslovců, vstupné 20 Kč za dítě. V centru 
města a blízkém okolí budou připravena stanoviště s různými 
úkoly a strašidly, na posledním stanovišti také sladká odměna. 

pondělí 11. listopadu od 13 do 15 hodin

Pečení svatomartinských rohlíčků
v Domě dětí a mládeže Nymburk (2. května 968, Nymburk), cena 20 Kč.

Více na www.ddm-nymburk.cz

úterý 12. listopadu od 17:30 hodin

Posviťme si na Nymburk
lampionový průvod městem pořádá TJ Sokol Nymburk.
Start na hasičském hřišti pod zimním stadionem, konec
průvodu s malým ohňostrojem v Parku Pod Hradbami.

čtvrtek 14. listopadu od 15 do 17 hodin

Pirátská párty
pořádá Centrum pro všechny o.s. ve vile Tortuga. Zábavné odpoledne

plné her a výtvarných stanovišť, vstupné 80 Kč (pro členy Centra),
ostatní 100 Kč.

čtvrtek 21. listopadu od 16.30 hodin

Listopadová světýlka
pořádá MC Svítání v zahradě evangelického kostela.

Vstupné: dospělí 50 Kč, děti zdarma.
Více na www.mcsvitani.cz

čtvrtek 21. listopadu od 15 do 18 hodin

Tančíme v klubu
pořádá agentura K-music v penzionu Panorama.

Vstupné 60 Kč.

sobota 30. listopadu od 9.30 do 15 hodin

Den otevřených dveří v DDM
v Domě dětí a mládeže, 2. května 968, Nymburk

Přijďte se podívat, jak to u nás vypadá. 

sobota 30. listopadu od 10 do 18 hodin

Nymburské deskohraní
pořádá Město Nymburk ve spolupráci s firmami MINDOKa DINO
ve velkém sále Obecního domu. Nejnovější i starší stolní hry si
s námi můžete nejen zahrát a vyzkoušet, ale také na místě za
zvýhodněné ceny rovnou zakoupit. 

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

www.mesto-nymburk.cz

KULTUR NÍ
M Ě S ÍČ N Í K

města Nymburka

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. 

NYMBURSKÉ DESKOHRANÍ 

LISTOPAD 2013

sobota 30. listopadu od 10 do 18 hodin v Obecním domě

městské kulturnÍ
stŘediskoNYMBURK

středa 6. listopadu od 19 hodin

Z louže pod okap
česká premiéra komedie v Obecním domě. Hrají: Dana Homolová, 
Vladimír Kratina, Filip Tomsa, Michaela Dolinová. Cena 180 Kč, 
předprodej vstupenek MěKS, Obecní dům, Turistické informační 
centrum.

čtvrtek 7. listopadu od 19.30 hodin

VOX Nymburgensis a Tomáš Reindl
v Obecním domě. Koncert v rámci festivalu B. M. Černohorského,

vstupné 30 Kč, předprodej MěKS, Obecní dům a TIC.
kontakt: Městské kulturní středisko, Palackého 449,

tel. 325512123, www.meks-nbk.cz

pondělí 18. listopadu

Ples města
Zahájení předprodeje lístků na ples, který se uskuteční v pátek 10. ledna 2014.

čtvrtek 21. listopadu od 18 hodin

Madeira
cestopisná přednáška v kině Sokol.

Vstupné dobrovolné

pátek 29. listopadu od 17 hodin

Rozsvěcení vánočního stromečku
Náměstí Přemyslovců. Vánoční příběh o Ježíškovi v podání

divadelního spolku Hálek, stánky s občerstvením. 

PřiPravujeme na ProSineC :
pátek 6. prosince od 9 do 18 hodin

Vánoční jarmark
na Náměstí Přemyslovců. Perníčky, svařák, punč,

ozdoby a jiné vánoční zboží. 


