
VýstaVa

od 30. listopadu do 20. prosince

MALOVÁNÍ S MÚZOU
Výtvarné sdružení Jana Dědiny

sobota 30. listopadu ve 14. 30 hod.
Vernisáž – vystoupí pěvecký sbor Hlahol

akce
od 2. do 20. prosince

Průkazka do knihovny jako vánoční dárek
Darujte svým blízkým průkazku do knihovny na půl roku zdarma. 
Co všechno můžete s průkazkou získat? Půjčování knih a časopisů ve 
všech odděleních knihovny, půjčování cd a přístup k internetu. 

Přednášky
úterý 3. prosince v 17 hod.

BUDU TO PŘÍŠTĚ SNAD JÁ?
Připomínka koncentračních táborů Osvětim - Březinka.
Petr Plaňanský, Kroky, které vedly k holocaustu. Hledání odpovědi 
na otázku: Proč na tyto události nesmíme zapomínat? Promítnutí 
dokumentu s paní Dagmar Lieblovou, rodačkou z Kutné Hory, která 
prošla peklem několika koncentračních táborů.

středa 11. prosince v 15 hod.

ŽIDÉ V NYMBURCE
Mgr. Blanka Rozkošná, Další přednáška z cyklu „Já a můj region“ 
tentokrát zaměřená na historii Židů v Polabí do druhé světové války 
a židovské památky regionu. Přednáší autorka řady knih o židovství 
a židovských památkách nejen našeho regionu. Vstupné 40 Kč. 

knihovna dětem
čtvrtek 5. prosince v 9 a 10.30 hod.

Plechová Mína a Komínek & budíček
Autorské čtení a beseda se spisovatelem a diplomatem Pavlem Hrn-
čířem. Autor moderní pohádky „Plechová Mína“, dobrodružného pří-
běhu „Komínek & Budíček“ a souboru her pro děti a dospělé „Mámo, 
táto, pojďte si hrát na balón“ představí interaktivní formou dětem 
svou tvorbu. Vstupné 10 Kč.

pondělí 16. prosince ve 13 hod.

Vánoční odpoledne
Přijďte si do knihovny zkrátit čekání na Ježíška a vyrobte si v knihov-
ně vánoční překvapení pro někoho blízkého. Odpoledne si zpříjemní-
me poslechem vánočních koled a popíjením voňavého čaje.

sobota 7. prosince od 9 hod.

DEN PRO DĚTSKOU KNIHU
Bohatý program pro celou rodinu

10 hod. Marek Šolmes Srazil
  Veselý akční rychlokurz kreslení, zpívání, cvičení 

a čtení

 Hálkovo městské divadlo městská kniHovna 10 hod. Sourozenecké konstelace
  přednáška Mgr. Zory Urbánkové o tom, jak ovlivňuje pořadí sourozenců 

v rodině náš další život
11 hod. Nejmoudřejší je číslo
 Slavnostní vyhodnocení podzimní soutěže 
11.20 hod.  Vánoční výtvarná dílna

po celou dobu  Bazar dětských knih
 Andělská pošta Ježíškovi
 Napište Ježíškovi svá vánoční přání
 Hrajeme si celá rodina
 Perníková dílnička
 Ozdobte si svůj vánoční perníček s paní Tuzarovou
 Napečeno pro vás 
 Stánek Pekařství Kopecký 
 Průkazka pro dítě na rok zdarma
 Centrum pro všechny
  Prezentace práce občanského sdružení s možností 

nákupu drobných dárků

novinky

Půjčování deskových her 
V dětském oddělení nově od listopadu půjčujeme registrovaným čtenářům společen-
ské deskové hry. Doba výpůjčky je jeden měsíc. Bližší informace získáte v dětském od-
dělení. Seznam her, které si u nás můžete půjčit:

PROSINCOVÁ SOBOTA
KDY MÁME PRO VÁS OTEVŘENO

7. 12. OD 9 DO 11 HOD.

KNIHOVNA BUDE UZAVŘENA MEZI VÁNOČNÍMI SVÁTKY 
VE DNECH: 23., 27., 30. A 31. 12. 2013

NA VAŠI NÁVŠTĚVU SE OPĚT TĚŠÍME 2. LEDNA 2014.

V NOVÉM ROCE NA VÁS V ČEKÁ V KNIHOVNĚ OPĚT MNOHO ZAJÍMAVÝCH 
AKCÍ. 16. LEDNA SE MŮŽETE TĚŠIT NA SETKÁNÍ S ASTROLOGEM 

MILANEM GELNAREM.

VŠEM NAŠIM ČTENÁŘŮM PŘEJEME PŘÍJEMNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY 
PROŽITÉ MEZI SVÝMI BLÍZKÝMI A HODNĚ ZDRAVÍ 

DO NOVÉHO ROKU.

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

Úterý 3.12.2013 
19:30 hodin

SHAKESPEAROVY SONETY PRO 
SMYČCOVÉ KVARTETO

Cena 120,- Kč 
Senioři 100,- Kč

Pořad uvádí herec Václav Postránecký. V kontrastu k recitaci Václa-
va Postráneckého zaznějí pečlivě zvolené úryvky a věty z původních 
kvartetních děl Johanna Sebastiana Bacha, Wolfganga Amadea Mo-
zarta, Franze Schuberta, Antonína Dvořáka, Maurice Ravela, Josefa 
Suka a Leoše Janáčka v podání dámského smyčcového kvarteta Eve 
Quartet. Složení: 1. housle – Vladislava Hořovská, 2. housle – Monika 
Růžková, viola – Zuzana Peřinová, violoncello – Petra Malíšková
Účinkují: Václav Postránecký, Eve Quartet

Sobota 7.12.2013 
10:30 a 14:30 

hodin

KUBULA A KUBA KUBIKULA
S MIKULÁŠSKOU NADÍLKOU 
Produkce: Divadlo Nymburk s.r.o.

Cena 70,- Kč

Sobotní odpolední pohádka s mikulášskou 
nadílkou. Pohádka na motivy Vladislava 
Vančury s veselými písněmi. Příběh vypráví 
o medvědáři Kubovi Kubikulovi a jeho ne-
zbedném medvědovi Kubulovi, se kterým se 
toulal po světě a kterého strašil strašidlem 
Barbuchou.
Hrají: P. Pištěk, M. Mejstřík, L. Toman Paclt, 
J. Šturma a další.

Středa 11.12.2013 
19:30 hodin Večery v klubu Cena 120,- Kč

Talkshow Jardy Kříže a Davida Šitavance. Povídání s hosty a hudeb-
ním doprovodem. Hosté: Břetislav TUREČEK - novinář a dlouholetý 
zpravodaj ČRo na Blízkém východě, Jan ŘEHOUNEK - spisovatel, 
O hudební zážitek večera se postarají CZ-Bez kouře

Čtvrtek 
12.12.2013 8:30 
a 10:00 hodin

Malá čarodějnice 
Produkce: Divadlo Nymburk s.r.o.

Cena 60,- Kč

Dopolední představení pro školy a školky.
Hrají : M. Vítů, P. Pištěk , R. Lupšinová, T. Tomanová, D. Štěpánková, 
K. Výborná, E. Stehlíková, J. Čapková a další

Sobota 14.12.2013 
15:00 hodin

ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ JAKUBA 
JANA RYBY

Cena 180,- Kč 
Senioři a děti 

120,- Kč

Carl Nielsen – Suita pro smyčcový or-
chestr, účinkují: SMYČCOVÝ ORCHESTR 
ARCHI A HOSTÉ, zpěv – sólisté Státní 
opery v Praze, Diriguje Jiří Čmugr, Blan-
ka Beranová - soprán, Sylva Čmugrová 
- alt, sólistka Státní opery v Praze, On-
dřej Socha - tenor, sólista Státní opery 
v Praze, Pavel Vančura - bas, sólista 
opery v Liberci, držitel ceny Thálie za rok 2009, Vox Nymburgensis, 
Hlahol Nymburk, Vox Bohemicalis - Český Brod, Markéta Neřoldová 
– varhany, sbormistři: Jan Mikušek, Tomáš Pergel, Tomáš Charvát, 
Smyčcový orchestr Archi a hosté

Středa 18.12.2013 
19:30 hodin Crossband Vánoce Cena 120,- Kč

Koncert skupiny Crossband a Exil 51.

HÁLKOVO MĚSTSKÉ DIVADLO 

NYMBURK VÁM PŘEJE PŘÍJEMNÉ 

PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ 

A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2014.

Pokladna divadla bude 21.12.2013 – 8.1.2014 zavřena.
9. – 10.1.2014 bude zkrácená pracovní doba 8:00 – 15:00 hodin

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

RUR – Od rádia k robotovi
(21. 11. 2013 – 12. 2. 2014, denně mimo pondělí, 9 – 17 hodin)

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

Spisovatel Bohumil Hrabal prožil své dětství a mládí v ulicích a ulič-
kách Nymburka, od příjezdu s rodiči a bratrem do pivovaru v roce 1919 
z Polné, až do ukončení Právnické fakulty Univerzity Karlovy v roce 1946, 
kdy se odstěhoval do Prahy. V roce 2014 slavíme 100. výročí narození tohoto 
velkého českého spisovatele, jako malou ochutnávku toho, na co se můžete 
těšit v chystané nově upravené expozici i na dlouhodobé výstavě o Hrabalo-
vě Nymburce, jsme pro Vás připravili vitrínu v prostorách radnice. Pozná-
te Hrabalova strýce z matčiny strany Bohuslava Kiliana? Známý brněnský 
novinář a vydavatel byl učitelem Bohumila v době prázdnin, když pobýval 
u babičky Kilianové. Do kterých jazyků byl Hrabal přeložen? Odkud dostával 
pohledy od Jiřího Menzla? Poznáte na fotografiích jeho manželku Pipsi?

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

městské kulturní 
střediskoNYMBURK

pátek 6. prosince

Vánoční jarmark
od 9 do 18 hodin na Náměstí Přemyslovců 

neděle 8. prosince

Adventní koncert Hlaholu
od 17 hodin v evangelickém kostele.

středa 11. prosince

Vánoční koncert
Andrea Kalivodová - od 19 hodin v Obecním domě, 

vstupné 50 Kč.

čtvrtek 19. prosince

Vánoční písně a koledy
od 18 hodin v kapli sv. Jana Nepomuckého vystoupí skupina Suchá větev.

čtvrtek 26. prosince

Česká mše vánoční
od 16 hodin v kostele sv. Jiljí vystoupí pěvecký sbor Hlahol.

PřiPravujeme na leden:
1. ledna 2014 od 18 hodin

Novoroční ohňostroj
odpalovaný z Parku Na Ostrově. 

Kontakt:  Městské kulturní středisko, Palackého třída 449, 
tel.: 325 512 123, www.meks-nbk.cz



14. sobota
16:00
dabovaná verze

19:00
titulková verze

USA / Nov. Zél./ fantasy, dobrodružný / české znění / titulky
HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ POUŠŤ 
Druhý díl trilogie Petera Jacksona na motivy knih J. R. R. Tolkiena. 
Thorin a jeho společníci musí překonat nástrahy Temného hvozdu bez 
Gandalfovy pomoci, Bilbo Pytlík se musí dostat k pokladu, který stře-
ží drak Šmak…

120 min. 110,- Přístupný

15. neděle
19:00
titulková verze

USA / Nov. Zél./ fantasy, dobrodružný / titulky/
HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ POUŠŤ 
Druhý díl trilogie Petera Jacksona na motivy knih J. R. R. Tolkiena. 
Thorin a jeho společníci musí překonat nástrahy Temného hvozdu bez 
Gandalfovy pomoci, Bilbo Pytlík se musí dostat k pokladu, který stře-
ží drak Šmak…

120 min. 110,- Přístupný

16. pondělí
17. úterý
19:00

ČR / drama / české znění
ROZKOŠ 
Posedlost je stěžejním tématem fi lmu. Posedlost láskou, posedlost 
uměním, posedlost originalitou, posedlost úspěchem, posedlost iluzí 
vztahu. Každá posedlost nás vede k zániku, pokud nad ní ztratíme 
racionální nadhled, pokud se jí necháme uvláčet. 

120 min. 110,- Do 12 let nevhodný

Městské kino Sokol přejem všem krásné 
a klidné prožití vánočních svátků.
Nashledanou v novém roce 2014!

1. neděle
19:00

ČR / animovaný, komedie / české znění
HUSITI 
Animovaná komedie režiséra Pavla Koutského, která boří mýty o hu-
sitské éře. Dva neskuteční popletové Mlhoš a Záboj se stanou proti své 
vůli hrdiny své doby. Hus, Žižka i celé dějiny se mají na co těšit.

85 min. 100,- Přístupný

3. úterý
19:00

Něm. / komedie / s titulky 
VLHKÁ MÍSTA ART KINO 
Osmnáctiletá Helen ráda experimentuje. Zvláště v sexu. Spolu se svou 
kamarádkou Corinnou porušuje jedno společenské tabu za druhým až 
do doby, kdy po neobvyklé nehodě skončí v nemocnici. Nejtajnější 
aspekty ženského světa se všemi bizarnostmi a skrývanými touhami 
s nevídanou otevřeností a humorem.

109 min. 90,- Do 15 let nepřístupný

5. čtvrtek
6. pátek
19:00

ČR / romantický / české znění
PŘIJDE LETOS JEŽÍŠEK? PREMIÉRA 
Šarmantní šedesátník José se po třicetiletlé emigraci vrací do Prahy 
spolu s mexickou manželkou Dolores a akrásnou dcerou Penelopé. Ta 
se marně snaží otěhotnět a její věřící matka je přesvědčena, že pomoci 
může jen zázrak, který by mohlo splnit slavné Pražské jezulátko. Brzy 
se ukazuje, že v Praze je i řada dalších bytostí, které jsou schopné 
konat zázraky. 

100 min. 110,- Přístupný

7. sobota
8. neděle
17:00

USA / animovaný, dobrodružný / české znění
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ DĚTSKÝ 
Pohádka podle Hanse Christiana Andersena o nebojácné Anně, která 
se s pomocí odvážného horala Kristoffa, jeho soba Svena a legračního 
sněhuláka Olaffa vydává zachránit svou sestru Elsu, uvězněnou ledo-
vými kouzly do věčné zimy. 

109 min. 130,- Přístupný

9. pondělí
10. úterý
19:00

ČR / Finsko/ komedie / české znění
KLAUNI 
Tři klauni - Oskar, Max a Viktor spolu kdysi vystupovali ve skupině 
Busters. Jejich klauniády představovaly ostrůvky svobody v komunis-
tickém režimu bývalého Československa. Pak se však mezi nimi ode-
hrálo cosi vážného a jejich cesty se rozešly. Po dlouhé odmlce jim osud 
jim nabídne ještě jednu šanci, jak to naposledy pořádně roztočit.

120 min. 110,- Přístupný

12. čtvrtek
00:01 

USA / Nov. Zél./ fantasy, dobrodružný
půlnoční premiéra / nutná rezervace! / titulky
HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ POUŠŤ 
Druhý díl trilogie Petera Jacksona na motivy knih J. R. R. Tolkiena. 
Thorin a jeho společníci musí překonat nástrahy Temného hvozdu bez 
Gandalfovy pomoci, Bilbo Pytlík se musí dostat k pokladu, který stře-
ží drak Šmak…

120 min. 110,- Přístupný

13. pátek
17:00

Něm./ Fin. / animovaný / české znění
NIKO 2 DĚTSKÝ 
Sobík Niko vydává na záchranou misi svého nevlastního bratra, který 
je unesen zlými orly. Na své cestě potkává spoustu nových přátel, se 
kterými není nouze o legraci. Podaří se jim zdolat všechny překážky?

75 min. 110,- 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 77. vyšlo 29. 11. 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 

ostatní akCe

neděle 1. prosince od 16.30 do 18 hodin

Čertovské rejdění
pořádá TJ Sokol Nymburk, vstup 50 Kč/dítě. Děti si mohou přijít zasko-
tačit s čerty a po splnění několika úkolů dostanou od Mikuláše balíček. 

Účast je nutné objednat na tel. 731 730 292
nebo na info@sokolnymburk.unas.cz.

úterý 3. prosince od 14 do 18 hodin

Dobrá pohoda
taneční odpoledne v sále Dělnického domu, k tanci

a poslechu hraje skupina Rail Band.

středa 4. prosince od 17.30 hod.

Kurz pletení z pedigu
v Domě dětí a mládeže Nymburk. Vstupné 250 Kč,

přihlášky na 607 813 553.

čtvrtek 5. prosince od 16.30, 17.15 a 18 hod.

Mikuláš
mikulášská nadílka v Domě dětí a mládeže. Nutné předem

nahlásit zvolený čas nadílky na tel.: 325 514 671,
e-mail: ddm@ddm-nymburk.cz. Poplatek 50 Kč.

čtvrtek 5. prosince od 15 do 17 hodin

Mikulášská párty
pořádá Centrum pro všechny ve vile Tortuga. Vstupné: 80 Kč

(pro členy Centra), 100 Kč (ostatní), více informací na
tel.: 325 511 762, 602 294 429, e-mail: kupcova.cpv@seznam.cz.

pátek 6. prosince od 17 hodin

Mikulášská besídka
v Mateřském centru Svítání. Vstupné: jeden dospělý
+ dítě 80 Kč (v ceně balíček), jednotlivý vstup 30 Kč,

nutná předchozí rezervace na 604 512 293. 

středa 11. prosince od 18 hodin

Česko zpívá koledy
celorepubliková akce na Náměstí Přemyslovců.

Akce proběhne pod záštitou Nymburského deníku.

čtvrtek 12. prosince od 13 do 16 hodin

Autogramiáda Jana Řehounka
v Turistickém informačním centru na Náměstí

Přemyslovců, známý regionální spisovatel vám podepíše
svou novou knihu „Uvěřitelné k neuvěření“.

čtvrtek 12. prosince od 15 do 18 hod.

IV. sídlištní vánoční jarmark
před Základní školou Letců R. A. F

sobota 14. prosince od 9. 30 hodin

Polabský pavouk
závody v lezení na obtížnost v nymburské sokolovně.

Vstupné pro diváky 50 Kč.

POŘÁDÁTE V NYMBURCE AKCI
PRO VEŘEJNOST?

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. 

VÁNOČNÍ JARMARK

PROSINEC 2013

pátek 6. prosince od 9 do 18 hodin na Náměstí Přemyslovců

neděle 15. prosince od 17. 30 hodin

Adventní koncert
v Husově sboru vystoupí saxofonové kvarteto Saxharem.

 pondělí 16. prosince od 15.30 hod.

Zpívání na schodech
žáci ZUŠ B. M. Černohorského zazpívají vánoční písničky a koledy

na schodech bývalého městského úřadu (Palackého třída 449).

středa 18. prosince od 18 hod.

Koncert žáků ZUŠ B. M. Černohorského
vánoční vystoupení žáků umělecké školy v kostele sv. Jiljí.

čtvrtek 19. prosince od 18 hodin

Adventní zpěvy
v kostele sv. Jiljí. Vánoční písně z renesančních a barokních kancio-
nálů v podání vokálního instrumentálního souboru Ludus musicus. 
Vystaven bude i adventní betlém W. Moraka. Vstupné dobrovolné.

sobota 21. prosince od 10 hod.

Skautské vánoční zpívání
na Náměstí Přemyslovců, vánoční koledy

v podání skautů z Modré flotily a Krahujce. 

Rozpis vánočních bohoslužeb:
Církev československá husitská

Bohoslužba Štedrého dne
úterý 24. prosince od 15.30 hodin v Husově sboru v Havlíčkově ulici

Bohoslužba na Boží hod vánoční
středa 25. prosince od 9 hodin v modlitebně farního úřadu

(ul. B. Smetany 711)

Církev římskokatolická
Štědrovečerní bohoslužba

úterý 24. prosince v 16 a 22 hodin v kostele sv. Jiljí
Boží hod vánoční

Středa 25. prosince v 9. 30 hodin v kostele sv. Jiljí

Turistické informační centrum přeje všem 
krásné a klidné svátky vánoční a šťastné 
vykročení do nového roku. Nashledanou 

v roce 2014!


