Hálkovo městské divadlo
Pokladna divadla bude 2. - 8. 1. 2014 zavřena.
9. - 10. 1. 2014 bude zkrácená pracovní doba
8:00 - 15:00 hodin
Prodej abonmá do 31.1.2014 pouze na pokladně divadla!
Abonmá obsahuje celkem čtyři představení
Koule (Pavla Tomicová a další), Rande s duchem (Eva Holubová, Oldřich Vízner a další.), Kutloch (Bob Klepl a další) a Deštivé dny (Richard Krajčo a David Švehlík).
Cena je 1.350,- Kč.
Sobota 11. 1. 2014
14.30 hodin

FERDA MRAVENEC

Aneb škola jízdy na kolečkových bruslích

Cena 60,- Kč

Dobrodružství Ferdy Mravence, který s pomocí brouka Pytlíka přechytračí zlého pavouka a založí úspěšnou školu jízdy na kolečkových
bruslích.
Produkce: Ds Hálek, Režie: Vít Špinka, Napsal Jiří Teper
Hrají: S. Koukol, K. Ulrychová, M. Kubát, J. Štychová, P. Kurtiš a další.
Sobota 18. 1. 2014
20.00 hodin

II. DIVADELNÍ GALA PLES 2014

Cena:
sezení 250,- Kč
stání 150,- Kč

Hálkovo městské divadlo Nymburk Vás srdečně
zve na II. DIVADELNÍ GALA PLES 2014, který
se uskuteční v Obecním domě v Nymburce dne
18.1.2014 od 20:00 hodin. O hudební doprovod
večera se opět postará jedinečné seskupení
GOLDEN BIG BAND PRAGUE, které vystupuje
pouze na výjimečných akcích jako je festival
Cirkus Cirkus, Společenský ples v Lucerně, Pořady ČT a další. Pozvání přijal herec Braňo Polák. Připraven je i bohatý doprovodný program
a pestrá tombola. Prodej vstupenek na pokladně divadla!
Úterý 21. 1. 2014
19.30 hodin

TŘI MUŠKETÝŘI
Ďáblovi drobečci Loučeň

Cena 200,- Kč

Hudební zpracování Třech Mušketýrů v podání amatérského souboru Ďáblových drobečků,vám nastíní Francii ve 13.století za vlády krále Ludvíka, pod vlivem mocného kardinála Richeliua. Nebude chybět
napínavý příběh , scéna plná světelných efektů a známých melodií.
Muzikál		
Středa 22. 1. 2014
19.30 hodin

VEČERY V KLUBU

Cena 120,- Kč

Talkshow Jardy Kříže a Davida Šitavance. Povídání s hosty a hudebním doprovodem.
Čtvrtek 23. 1. 2014 KOCOUR V BOTÁCH
8.30 a 10.00 hod. Produkce: Divadlo Nymburk s.r.o.

Cena 60,- Kč

Dopolední pohádka pro školy a školky. Autor: Jiří Teper, Režie: Adolf
Toman, hudba: Jiří Beneš
Hrají: K. Šonská, L. Toman Paclt, A. Stehnová, J. Bohata a další.

Pátek 24. 1. 2014
19.30 hodin

A

PRACHY!!!

Produkce: Divadlo Palace

Městská knihovna
Cena 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. Ponechat si evidentně špinavé peníze je však
těžší než k nim přijít. Jakmile se na scéně objeví dva policisté, přátelé Vic a Betty a drzý taxikář Bill, rozpoutá se zběsilá hra na kočku
a myš plná nečekaných zvratů, v níž se oba manželské páry snaží
pomocí falešných identit za každou cenu peníze udržet. Brilantní
fraška se s obrovským úspěchem hrála po celém světě.
Hrají: Vanda Hybnerová, Ondřej Vetchý, Richard Trsťan, Michal Novotný, Jiří Štrébl, Nela Boudová, Pavel Kikinčuk, Zdeněk Košata
Sobota 25. 1. 2014
14.30 hodin

BROUČCI

Cena 60,- Kč

Sobotní odpolední pohádka. Nádherný příběh na motivy knížky Jana
Karafiáta o nezbedném Broučkovi a hodné Berušce.
Autor:Jiří Teper
Hrají: A. Toman, L. Toman Paclt, T. Tomanová, S. Trantafillou a další.
Středa 29. 1. 2014
17.30 a 20.00 hod.

PARTIČKA

Cena 430,- Kč

PRODEJ VSTUPENEK POUZE PŘES TICKETSTREAM!
PARTIČKA - Richard Genzer a Michal Suchánek
poprvé spolu na jevišti! Zdá se to neuvěřitelné,
ale divadlo dohromady opravdu ještě nehráli.
Donutila je k tomu až Partička - improvizační
show, kde je zábava tak hustá, že by se dala
krájet. Nenechte si ujít jedinečnou příležitost
vidět, jak si konečně dělá někdo srandu ze `Suchoše a Geni‘, konkrétně tedy jejich kolegové
Igor Chmela, Ondřej Sokol a Daniel Dangl. A jak
takové trápení bavičů vypadá? Uvidíte na vlastní oči v představení
Partička!
Účinkují: O. Sokol, R. Genzer, O. Chmela, M. Suchánek a další

Výstava
od 3. do 31. ledna

Zapálená čtenářka …a jiné obrazy
MgA. Alexandra Jiříčková

21. května Hříšní lidé Království českého
PhDr. Vlastimil Vondruška, CSc.
	Historik, publicista a spisovatel, autor především historických románů
a vědecké nebo populárně naučné literatury
			
11. června 111. výročí gymnázia v Nymburce. Od počátku k dnešku.
PhDr. Pavel Fojtík
Historik a místostarosta města Nymburk
Cena celého cyklu 200 Kč. Jednotlivě 40 Kč
(50 Kč: Hříšní lidé království českého, Vlastimil Vondruška).

Knihovna dětem
středa 22. ledna 9.30 a 11 hod.

Přednášky
čtvrtek 16. ledna 17 hod.

Astrologie pro život

Milan Gelnar
Profesionální astrolog, který vypracovává horoskopy a vyjadřuje se k událostem v médiích např. MF DNES, TV Nova,
Blesk, časopisy Vlasta, Moje astrologie, Blesk pro zdraví,
Blesk pro ženy, a další), má svou astrologickou školu, astrologické semináře, napsal knihu „Astrologická předehra“. Po přednášce si můžete za
mírný poplatek 99 Kč nechat vytisknout svůj horoskop plus určení tzv. „Karmického
životního úkolu“ aneb smyslu tohoto života. 
Vstupné 40 Kč.

Jiří Dědeček

Novinky
Půjčování deskových her

V dětském oddělení nově půjčujeme registrovaným čtenářům společenské deskové
hry. Doba výpůjčky je jeden měsíc. Bližší informace získáte v dětském oddělení.
Seznam her, které si u nás můžete půjčit:

Město Nymburk a Městská knihovna Nymburk připravili pro veřejnost cyklus přednášek zaměřený na historii našeho města.
Nymburáci jsou bezpochyby hrdí na dlouhou historii města. Každá kapitola z místní
historie stojí za povšimnutí! Proto nabízíme
soubor přednášek, které se dotknou hned několika pozoruhodných momentů v dějinách
města. O přednášky byli požádáni renomovaní historikové, kteří v Nymburce žijí. Přednášky s následnou besedou budou probíhat
každou druhou středu v měsíci od 15 hodin
v prvním patře Městské knihovny Nymburk. Přihlášky můžete podávat osobně, telefonicky, e-mailem nebo na první přednášce v knihovně.
Čarodějnické procesy na Nymbursku v letech 1602-1617
PhDr. Petr Kreuz, Dr.
Archiv hlavního města Prahy, archivář (oddělení fondů státních orgánů)

12. února

Letecká válka nad Nymburskem 1939-1945
Michal Plavec
Národní technické muzeum, kurátor sbírky letectví

12. března	Občané s erbem. Cesty české šlechty 20. století s přihlédnutím k nymburskému regionu
Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.D.
Ústav pro studium totalitních režimů, 1. náměstek ředitele ústavu
9. dubna

Sjezdy stavu podobojí v Nymburce v 15. století
Mgr. Silvie Vančurová
	Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, doktorandka na Ústavu
českých dějin
14. května	Město na Labi a dlouhá válka. Nymburk v rámci české urbánní sítě
první poloviny 17. století
PhDr. Marek Ďurčanský, Ph.D.
Vědecký pracovník Ústavu dějin a archivu Univerzity Karlovy

RUR - Od rádia k robotovi

(2. 1. - 12. 2. 2014, denně mimo pondělí, 9 - 17 hodin)
Výstava představí zlaté časy české, respektive československé elektrotechniky. Je zaměřena především na přehled radiotelevizní techniky většinou 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. Zavzpomínejte na někdejší československé počítače, např. ZX
Spekturum ad. Výstavu budou uzavírat ukázky robotiky.

Autorské čtení a koncert
Ze svých knížek, zvláště pak z poslední své knihy pohádek
„Malá tlustá víla“, bude dětem předčítat spisovatel, básník
a písničkář Jiří Dědeček. Zahraje též pár písniček z nového
CD Zabili trafikantku. Více informací o Jiřím Dědečkovi na
www.dedecek.cz. 
Vstupné 30 Kč.

Historie Nymburka

8. ledna

Vlastivědné muzeum
Nymburk

Spisovatel Bohumil Hrabal prožil své dětství a mládí v ulicích a uličkách 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 Hrabalově Nymburce, jsme pro vás připravili vitrínu v prostorách radnice. Poznáte 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?

LEDNOVÁ SOBOTA,
KDY MÁME PRO VÁS OTEVŘENO
4. 1. 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.

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

ProGram kina sokol
8. středa
9. čtvrtek
19:00
106 min.
10. pátek
11. sobota
17:00
81 min.
12. neděle
19:00

85 min.
14. úterý
15. středa
17:00

114 min.

22. středa
19:00

USA / s titulky / akční

ostatnÍ akCe

ZPÁTKY DO RINGU

Dva vysloužilí boxeři Sylvester Stallone a Robert De Niro mezi sebou
mají třicet let starý konﬂikt. Teď dostali pánové šanci srovnat skóre
a utkat se v posledním zápase.
100,Do 12 let nevhodný

USA / s titulky / dobrodružný

120 min.

Robert Redford jako osamělý mořeplavec čelící zkouškám, které prověří jeho schopnosti a donutí ho dotknout se skutečného dna lidských
možností.
100,Do 12 let nevhodný

23. čtvrtek ČR / české znění / komedie
24 .pátek
VEJŠKA
PREMIÉRA
19:00
Volné pokračování divácky nejúspěšnějšího ﬁlmu Tomáše Vorla Gympl. Hlavní hrdinové Tomáš Vorel jr. a Jiří Mádl se tentokrát potýkají
s nástrahami vysokoškolského studia.
110 min.
120,Do 12 let nevhodný

VŠE JE ZTRACENO

USA / české znění / rodinný, akční

PUTOVÁNÍ S DINOSAURY

DĚTSKÝ

Dobrodružství mezi dinosaury, prožijte dobu těchto obrů v největším
příběhu za posledních 100 miliónů let, který byl inspirován úspěšným
seriálem televize BBC.
110,přístupný

25. sobota
19:00

Dán. / s titulky / drama, erotický

NYMFOMANKA (část 1)

ART KINO

Otevřená studie ženské sexuality podle kontroverzního dánského režiséra Larse von Triera ve dvou dílech. Druhý díl ﬁlmu bude uveden
v únoru 2014.
80,Do 18 let nepřístupný

ČR / české znění / historický

110 min.

Příběh z 9. století ve strhujících obrazech líčí počátky šíření křesťanství na Velké Moravě a v našich zemích. Příchod Cyrila a Metoděje je
jednou ze zásadních událostí, která položila kořeny naší společnosti
i české státnosti.
90,Přístupný

26. neděle USA / s titulky / akční
27. pondělí 47 RÓNINŮ
19:00
Rónin je samuraj, který ztratil svého pána a tím i svou čest. Ještě mnohem níž však stojí lidé smíšené rasy, mezi něž patří i nalezenec Kai
(Keanu Reeves). Cesta za spravedlivou odplatou bude trnitá
119 min.
120,Do 12 let nevhodný

CYRIL A METODĚJ APOŠTOLOVÉ SLOVANŮ

USA / s titulky / dobrodružný, komedie

WALTER MITTY A JEHO TAJNÝ ŽIVOT

Walter Mitty (Ben Stiller), nesmělý snílek a fotoeditor se musí rozhodnout k zásadnímu kroku: aby zabránil svému vyhazovu, musí najít
ztracený negativ fotograﬁe, která má být na titulní stránce časopisu.
To znamená vydat se na dobrodružnou pouť do neznáma.
110,Přístupný

28. úterý
19:00

77 min.

ČR / české znění / dokument

DOBRÝ ŘIDIČ SMETANA

Film Víta Klusáka a Filipa Remundy o olomouckém řidiči autobusu
Romanu Smetanovi, který se do boje s nespravedlností a nevkusem
české politiky vyzbrojil lihovým ﬁxem.
80,Přístupný

16. čtvrtek USA / s titulky / horor
19:00
PARANORMAL ACTIVITY: PROKLETÍ
Volné pokračování slavné hororové série. Hrdinové předchozích dílů
série nebyli jediní, koho terorizovaly nadpřirozené síly…
120 min.
110,Do 15 let nevhodný
17. pátek
18. sobota
19. neděle
19:00
103 min.
19. neděle
17:00

80 min.
21. úterý
19:00

68 min.

FR / české znění / animovaný

SHOW!

Cesta dívčí kapely 5Angels za slávou a na první stránky bulváru.
Autentický až šokující pohled do života teenagerské kapely, která je
realizací byznys-plánu otce jedné z Andílků. Jsou rodiče schopní pro
naplnění svých vlastních neuskutečněných ambicí obětovat dětství
svých potomků?
80,Přístupný

3. 1.

BCM Nymburk : ČR U16 od 15 hod.,

pátek 10. ledna od 19 hodin

Ples města

v Obecním domě. K tanci i poslechu hraje Miniband Praha a Trioda.

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

Japonsko U16 : Maďarsko U16 od 17.30 hod.
4. 1.

Maďarsko U16 : BCM Nymburk U18 od 16 hod.,
ČR U16 : Japonsko U16 od 18.30 hod.

5. 1.

BCM Nymburk U18 : Japonsko U16 od 9 hod.,

Od ledna fungují nová předprodejní místa kina: Městské kulturní středisko,
Palackého 449 a Obecní dům, Smetanova 55.

Maďarsko U16 : ČR U16 od 11.30 hod.
Vyhlášení výsledků a předání cen proběhne ve Sportovním centru
5. ledna v 16.45 hod. Více na www.basket-nymburk.cz

sobota 11. ledna od 19.30 hodin

Kýchání do sazí

poeticko-hudební večer v kavárně U Strejčka. Autorská čtení
místních i přespolních autorů, o hudební část večera se postarají
Labutě a Krysy, Mongolovy městské sady.

DIVADELNÍ GALAPLES
PřiPravuJeme na Únor :
20. února od 19 hodin

Dva na kanapi

v Obecním domě, cena vstupenky 140 Kč.
Francouzská komedie hraná snad na všech pódiích světa, která ovládla pařížské
publikum v 1800 reprízách. Humor nám všem velice blízký, který je umocněn výkony
herců a velice citlivou režijní prací.

čtvrtek 16. ledna od 17 do 19 hodin

Léčebná síla tělových svící

přednáška v kavárně Luna (Jízdecká 97/2, Nymburk). Michal Ježek přednáší o účinné alternativní metodě odstranění bolestí různých druhů.
Vstupné 140 Kč včetně jedné svíce. Kapacita míst je omezena, nutná rezervace: tel. 325 515 497 nebo lunacafe@email.cz

Svatby, párty, oslavy

Nová komedie Jiřího Vejdělka. Vojta je nesmělý a miluje spolužačku
Elu, okouzlující akvabelu, která už v listopadu odjede do vysněné Paříže. Jestli ale nepodnikne něco zásadního, zmizí mu Ela navždy za
železnou oponou. Píše se totiž rok 1989…
130,Přístupný

ČR / české znění / dokument

mezinárodní basketbalový turnaj mládeže. Všechny zápasy se konají
v hale ZŠ Komenského. Rozpis zápasů:

v salonku restaurace U Gregorů. Nevíte
si rady s přípravou rodinné oslavynebo
svatby? Přijďte si pro inspiraci k profesionálům, kteří vám poradí, jak si bez stresu
užít váš den D. Čeká vás např. ochutnávka
svatebních koláčků, dortíků, práce kadeřnice, vizážistky apod. Vstup volný.

NĚŽNÉ VLNY

Na malém lesním paloučku vznikne spor mezi černými a rezavými
mravenci Vydejte se na cestu plnou dobrodružství, přátelství a fantazie - do světa těch nejdrobnějších Mrňousků.
110,Přístupný

pátek 3. - neděle 5. ledna

Crystal Bohemia Cup 2014

městské kulturnÍ
stŘedisko

pátek 17. - sobota 18. ledna
od 10 do 18 hodin

ČR / české znění / komedie

DĚTSKÝ
MRŇOUSKOVÉ ÚDOLÍ ZTRACENÝCH MRAVENCŮ

NYMBURK

30. čtvrtek USA / s titulky / komedie
31. pátek
FRAJEŘI VE VEGAS
19:00
Celoživotní přátelé Michael Douglas, Robert De Niro, Morgan Freeman a Kevin Kline se na stará kolena rozhodnou zapomenout na svá
stará kolena, a ve jménu slavných společných mejdanů to ještě jednou
roztočí. Cíl? Las Vegas.
105 min.
100,Do 12 let nevhodný

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

pátek 24. ledna od 20 hodin

Hasičský ples

ve velkém sále Obecního domu. K tanci a poslechu hraje CONTO,
předtančení CREW EL´DANCE. Vstupné + místenka 150 Kč.
Předprodej vstupenek v infocentru na náměstí Přemyslovců.

sobota 18. ledna od 20 hodin v Obecním domě
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
Kulturní měsíčník vychází 1x měsíčně. Místo vydání: Tisk Devera, Třebestovice
Číslo 78. vyšlo 23. 12. 2013. Počet výtisků: 1200 ks. Evidenční číslo: MK ČR E 15799
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