Hálkovo městské divadlo
Středa 4. 6.
2014 10.00 hodin

Princezna Konvalinka
Divadlo Pohádka Praha

Mimo abonmá připravujeme:
Cena 60,- Kč

Dopolední představení pro školy a školky.
Středa 4. 6.
2014 19.30 hodin

SHIRLEY VALENTINE

VYPRODÁNO

FEDERER – NADAL (Hrají: Jakub Prachař a Marek Taclík)

DEŠTIVÉ DNY

Produkce: Divadlo Ungelt

Do světa knih a fantazie přivítá královna Abeceda, šašek Háček a rytíř Písmenko čerstvé čtenáře z prvních tříd. Než budou děti pasovány na rytíře, musí své dovednosti předvést.
Meč rytíře Písmenka je pak pasuje. Zveme rodiče i prarodiče
prvňáčků k této slavnostní ceremonii.

od 2. června do 26. června

HRABAL A JEHO SVĚT

VYPRODÁNO

Americké drama je hrou o síle přátelství a zároveň kriminálním
příběhem. Drsní chlapíci Denny a Joey jsou přáteli od dětství,
které oba strávili na chicagském předměstí. Dnes jsou parťáky
u chicagské policie. V americké a zároveň světové premiéře této
hry hrály mladé policisty světové filmové hvězdy Daniel Craig
a Hugh Jackman. Richard Krajčo za ztvárnění role Dennyho získal
cenu Thálie 2012, David Švehlík se umístil v nominaci širší.
Režie: Janusz Klimata
Hrají: Richard Krajčo a David Švehlík

V následující sezóně 2014/2015
pro Vás připravujeme:
Abonentní představení do programu abonmá připravujeme:

VYHAZOVAČI (Hrají: Ondřej Brzobohatý/ Přemysl Pálek, Ernesto Čekan, Vojtěch Hájek, Petr Vágner)

VZTAHY NA ÚROVNI (Hrají: Lukáš Vaculík, Monika Absolonová/Kateřina Hrachovcová a další.)

TŘI MUŽI NA ŠPATNÉ ADRESE (Hrají: Karel Heřmánek, Bohumil Klepl, Zdeněk Žák, Jana Šulcová, Johanna Tesařová)

OTEVŘENÉ MANŽELSTVÍ (Hrají: Karel Roden a Jana Krausová)
CHARLEYOVA TETA (Produkce: Divadlo Pardubice)
Další představení jsou v jednání.
Bonusová nabídka: ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ JAKUBA JANA RYBY

Šikovné ruce

výstava a tvořivé dílny v Obecním domě.

čtvrtek 5. června od 19 hodin

Nymburský komorní orchestr

Přednášky

Knihovna nabízí svým zdravotně handicapovaným čtenářům
a seniorům knižní donáškovou službu. Knihy budou po předchozí
domluvě doručeny ZDARMA přímo těm čtenářům, kteří ze zdravotních důvodů nemohou knihovnu navštěvovat osobně. Je možno
zapůjčit také mluvené slovo, zvukové knihy a hudbu na CD. Zájemci se mohou informovat na tel. čísle 325 512 723 či na e-mailové
adrese dospele@knihovna-nbk.cz.

Půjčování čtečky

úterý 3. června 17 hodin

Čtečka „Amazon Kindle Touch“ je k dispozici registrovaným čtenářům knihovny. Nabízí Vám možnost vyzkoušet nový způsob
čtení, stahování e-knih, procházet e-poštu připojením přes WIFI.
Ve čtečce již budou nahrána některá klasická díla krásné literatury se statusem volného díla. V klidu domova tak můžete porovnat
nový druh čtení s klasickou knihou. Bližší informace v hudebním
oddělení.

Cyklovýlety po Česku

Martin Leschinger. Cestování na kole po České republice nabízí
mnoho neopakovatelných zážitků. Beseda „Na kole za krásami
Čech, Moravy a Slezska“ s Martinem Leschingerem - nakladatelem
a autorem knihy „Cyklovýlety po Česku a okolí“ - nám před prázdninovou cykloturistickou sezónou poskytne pěknou porci inspirace. Beseda klade důraz na poznávání zajímavých turistických
cílů v ČR se „sportovní“ složkou výletů: od kratších pohodových
vyjížděk pro celou rodinu, až po náročnější trasy Vstupné 30 Kč.

Novinky na CD

středa 4. června 10 hodin

Saxofonový koncert

v kapli sv. Jana Nepomuckého, vstupné 40 Kč.

sobota 14. června od 18 hodin

Sbor Gymnázia Nymburk
a smíšeného studentského sboru z USA
koncert v kostele sv. Jiljí, vstupné 40 Kč.

pondělí 16. - pátek 27. června

Výstava obrazů Jarmily Kacarové

v kapli sv. Jana Nepomuckého. Vernisáž v neděli 15. června v 15 hodin.

úterý 17. června od 16 hodin

Procházka Nymburkem 19. - a 20. století

sraz u kaple sv. Jana Nepomuckého. V rámci procházky si prohlédneme hydroelektrárnu, nymburské základní školy, sokolovnu,
gymnázium, kostely, žel. kolonii, secesní vodárnu a dozvíte se více
o rozmachu Nymburka po zavedení železnice do města v roce 1870,
kdy se z menšího třítisícového města stalo správní, průmyslové
a kulturní centrum regionu s 15 tisíci obyvateli.

čtvrtek 19. června od 18 hodin

FIVE STAR CLARINET QUARTET

Přesný program pro předplatitele bude znám koncem května
2014 i s předběžnými termíny. Prodej abonentek bude zahájen
pouze na pokladně divadla od 2. června 2014 a bude probíhat do
12. září 2014. Stávajícím abonentům rezervujeme jejich místa do
pondělí 30. června 2014.

Donáška knih do domu

koncert v kapli sv. Jana Nepomuckého, vstupné 40 Kč.

středa 11. června od 180 hodin

koncert v rámci Dvořákova festivalu
v kapli sv. Jana Nepomuckého. Vstupné 50 Kč.
Vstupenky na akce je možné rezervovat a zakoupit v budově MěKS, Palackého 449,
v Obecním domě Bedřicha Smetany 55 a v Turistickém informačním centru
na Náměstí Přemyslovců.

známý a neznámý

Ostatní služby

		

úterý 3. - pátek 13 června

Bohumil Hrabal
27. 3. - 30. 11. 2014 (denně
mimo pondělí, 9 – 17 hodin)

Výstava výtvarných prací dětí ZUŠ B. M. Černohorského v Nymburce

Kontakt: Hálkovo městské divadlo, Tyršova 5
Tel. 325 512 253, 325 511 210

NYMBURK

A

Pasování prvňáčků

CAVEMAN a další.

Městské kulturní
středisko

Vlastivědné muzeum
Nymburk

pondělí 16. a úterý 17. června

Výstavy

TEREMIN (Hrají: Ivan Trojan, Tatiana Vilhelmová a další., produkce: Dejvické divadlo)
SHIRLEY VALENTINE (Hraje: Simona Stašová)

Bravurní komedie o hledání sebe sama je určena nejen ženám
středního věku, ale všem, kdo mají rádi dobrou zábavu.
O této hře se nedá mnoho napsat. To prostě MUSÍTE VIDĚT!!!
Bravurní herecký koncert Simony Stašové Vás doslova přimrazí
do sedadel. Budete s němým úžasem a otevřenou pusou zírat na
jeviště a hltat každý její pohyb, každé gesto, každé slovo. Z jeviště
na Vás bude zářit to, čemu se říká opravdový kumšt.
Hraje: Simona Stašová
Čtvrtek 5. 6.
2014 19.30 hodin

Městská knihovna

Od 3. července do 3. srpna bude divadlo zavřené
z důvodu dovolené.

Literární procházka Nymburkem

Pojďte se vydat po stopách literárních osobností, které jsou spjaty
svým životem a tvorbou s naším městem. Předpokládaná délka
procházky je 120 minut. Začíná se v knihovně v 10 hodin. Minimální počet účastníků je pět. Za nepříznivého počasí se procházka nekoná. Případní zájemci si mohou jiný termín domluvit osobně v knihovně nebo
telefonicky.

L. Vondráčková:
Oheň

Verona:
Den otevřených dveří

Nightwish:
Best of Nightwish

Scooter:
Music For a Big Night Out

Divokej Bill:
15

H. Shore:
Hobbit (soundtrack)

L. Kepler:
Svědkyně ohně

L. de Berniéres: Mandolína kaplitána Corelliho

Historie Nymburka
Každá kapitola z místní historie stojí za povšimnutí! Proto jsme
pro vás připravili soubor přednášek, které se dotknou hned několika pozoruhodných momentů v dějinách města. V měsíci červnu
Vám nabízíme:
středa 11. června Město na Labi a dlouhá válka.
15 hodin	Nymburk v rámci české urbánní sítě první poloviny 17. století.
PhDr. Marek Ďurčanský, Ph. D., vědecký pracovník Ústavu dějin
a archivu Univerzity Karlovy.
Vstupné 40 Kč

středa 4. června 10 – 12 hodin

Park U Vodárenské věže. V rámci projektu „Celé Česko čte dětem“ budou dětem předčítat osobnosti a představitelé města
Nymburk. S našimi hosty v pohádkových kostýmech se vydáme do říše fantazie, pohádek a příběhů. Záštitu nad celou
akcí převzal starosta města Ing. Miloš Petera. Mezinárodní
týden čtení probíhá od 1. do 7. 6. ve městech a obcích po celé
České republice.

kontakt:
Vlastivědné muzeum,
Tyršova 174

J.Spyri:
Heidi, děvčátko z hor

Buchty a loutky:
Popeláři jedou

Z. Svěrák:
Pohádky

Čtyřlístek ve službách
krále

Tel. 325 512 473
www.polabskemuzeum.cz

ČERVNOVÁ SOBOTA,
KDY MÁME PRO VÁS OTEVŘENO
7. 6. OD 9 DO 11 HOD.

Knihovna dětem
PIKNIK V TRÁVĚ S KNÍŽKOU

Přijďte se podívat do
nové expozice a na výstavu Bohumil Hrabal známý
a neznámý. Nahlédněte do
jeho pracovny v Kersku,
poznejte jeho biologického
otce a seznamte se s jeho
nymburskými přáteli. Fotografie vás provedou starým
Nymburkem, očima Hanuše Bohmana blíže poznáte
Marju Hrabalovou, zavzpomínáte na FC Polaban a na
vlastní oči uvidíte strojopisné originály a samizdatová i oficiální vydání jeho
děl. A kdo si troufne, může
si vyplnit kvíz.

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.

ProGram kina sokol

17. úterý
18. středa
19:00
96 min.

1. neděle
15:00

ČR/ animovaný / české znění

POHÁDKY PRO KOČKU

Odpolední dětské představení

70 min.

Pásmo krátkých pohádek o kočičkách, kocourcích a koťátkách pro
nejmenší diváky a divačky ke Dni dětí.
20,Přístupný

1. neděle

ČR/ dokument / české znění

19:00

Art kino

TRABANTEM AŽ NA KONEC SVĚTA

98 min.

Cestovateli Danu Přibáňovi a jeho partě nestačilo, že dokázali nemožné, když přejeli Trabantem Afriku a natočili o tom nezávislý
ﬁlm.
80,Přístupný

3. úterý

USA / komedie/ s titulky

4. středa
19:00
96 min.
6. pátek
19:00

139 min.
7. sobota
8. neděle
17:00
97 min.
11. středa
19:00

110 min.

114 min.
13. pátek
14. sobota

Exkluzivní koncertní show největších hvězd seriálového hitu TV
stanice Disney Channel – Violetta.
100,Přístupný

19. čtvrtek USA / komedie, western / s titulky
20. pátek
19:00
116 min.

VŠECHNY CESTY VEDOU DO HROBU
Když Albert vycouvá ze souboje, vyvázne sice se zdráv, ale opustí
ho snoubenka, která se srabem nechce žít. Ztracenou odvahu nalezne díky záhadné krásce, která se ve městě objeví.
120,Do 15 let nevhodný

21. sobota USA / animovaný / české znění
22. neděle

JAK VYCVIČIT DRAKA 2

Dětský

90 min.

SOUSEDI

24. úterý

ČR / drama / české znění

Sousedská válka mezi spořádanou rodinkou a nevázanými vysokoškoláky se naplno rozhoří a vše je dovoleno!
110,Do 15 let nevhodný

26. čtvrtek

17:00

19:00

USA / sci-ﬁ, akční / s titulky

DIVERGENCE

Ve světě budoucnosti jsou lidé rozděleni na pět frakcí podle svých
dobrých vlastností. Kdo se liší, znamená hrozbu. A hrozbu je třeba
zlikvidovat.
100,Do 12 let nevhodný

98 min.

Příběh podle předlohy bratří Grimmů vypráví, proč se srdce královny z klasické pohádky Šípková růženka proměnilo v kámen.
V hlavní roli Angelina Jolie.
130,Přístupný
Nizozemí/ thriller / s titulky

LOFT

19:00

27. pátek
19:00

Art kino

Pět přátel, z nichž všichni jsou ženatí, se rozhodne společně obývat podkrovní byt. Sem si každý z nich může přivést milenku
a s ní trávit čas. Všechno je perfektní, dokud se zde nenajde tělo
zavražděné neznámé ženy.
90,do 15 let nevhodný

NA HRANĚ ZÍTŘKA

Tom Cruise a Emily Blunt zachraňují Zemi před ataky nelítostných mimozemských vetřelců.
100,Do 12 let nevhodný
ČR / komedie / české znění

ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ

15. neděle Komedie Jana Hřebejka o únosu nevěsty, který se dost nepovedl,
o důležitém hokejovém utkání a koktejlu, který si holky nalejou,
19:00
až když je ten správný čas.
77 min.
110,Do 12 let nevhodný

Životní peripetie dvou bratrů, jejichž cesty se v mládí rozešly
a v jejich zralém věku se k sobě opět blíží. Jeden je sám, druhý se
snaží udržet pohromadě svou rodinu. A oba své potíže řeší až za
hranicí možného…
110,Do 12 let nevhodný

25. středa Cestopisná projekce a přednáška

USA / pohádka / české znění

ZLOBA – KRÁLOVNA ČERNÉ MAGIE

VŠIVÁCI

120 min.

KŘIČÍCÍ PRALES – SUMATRA 2013
Promítání fotograﬁí a povídání Marka Velechovského o nevšední
cestě, o záchraně zvířat a fotografování na Sumatře
Chorvatsko / komedie / s titulky Art kino

KNĚZOVY DĚTI

28. sobota USA / akční, sci-ﬁ / české znění
29. neděle
19:00

140 min.

TRANSFORMERS: ZÁNIK

Premiéra

Akční fenomén Michael Bay natočil další díl akční sci-ﬁ Transformers. Díl se zlověstným podtitulem „Zánik“ je sice pokračováním
úspěšné série, v mnoha ohledech ale bude úplně jiný než předchozí
části.
120,Přístupný

Hurá na prázdniny

pondělí 2. června od 11. 30 hodin

Tour 4 Change

start v Parku Pod Hradbami. Cyklistické turné napříč Českou a Slovenskou
republikou, kterého se zúčastní 2 týmy handicapovaných, zdravých a VIP
osobností.
Více na www.tour4change.cz

úterý 3. června od 17 hodin

Koncert žáků ZUŠ B. M. Černohorského
v Husově sboru.

Dance revolution

ve sportovní hale Gymnázia Nymburk, vystoupení studia Promodance.

pátek 6. června od 20 hodin

Červnový rukopis

hudebně - poetické čtení básníků ve Strejda Burgeru (Palackého 238). Vystoupí Aleš
Misař, Přemysl Krejčík, Kamil Princ, David Mareš, Tomáš Jireček, kytarový doprovod Duo
Robin a Dusty.

sobota 7. června od 10 hodin

Dragon fest

10. ročník tradičních závodů dračích lodí s doprovodným programem
a večerní dragon párty s kapelou Kabát revival Na Přístavě. Vstup volný.

sobota 7. a neděle 8. června

Nymburk Cup

4. ročník oficiálních i neoficiálních agility závodů v areálu Základní
kynologické organizace Nymburk. Více na www.zkonymburk.cz.

pondělí 9. - pondělí 30. června

Negativ

Satira o knězi, v jehož farnosti je úmrtnost příliš vysoká a porodnost příliš malá. S heslem „i papež je proti používání kondomů“ se
pokusí zlomit místní trend. Brzy se dostaví výsledky a těhotenský
boom začíná.
90,Do 12 let nevhodný

pátek 27. června od 11 do 16 hodin
pod hradbami, zábavné sportovní odpoledne pro děti do 10 let,
soutěže, odměny, jízdy na člunu a jiná překvapení.

pátek 6. června od 18 hodin

Znovu se vracíme do světa Vikinga Škyťáka a jeho draka Bezzubky. Nerozlučné duo se musí postarat o mír na Zemi a zachránit
budoucnost lidí a draků před mocichtivým Dragem.
110,Přístupný

12. čtvrtek USA / akční sci-ﬁ / s titulky
19:00

ostatní akCe

Argentina / koncert / s titulky

VIOLETTA KONCERT

v restauraci U Gregorů. Výstava negativů z interaktivní instalace
camery obscury na nádvoří nymburského gymnázia.
Výstava u příležitosti 111. výročí založení školy. Vstup volný.

čtvrtek 12. června od 16 hodin

pátek 27. června - neděle 31. srpna

Pošli pohled

soutěž na letní prázdniny vyhlašuje Dům dětí a mládeže Nymburk. Pošlete pohled
z prázdnin na adresu DDM Nymburk, připojte jméno, věk, svou adresu a telefon. Slosování výherců proběhne v září a čekají vás věcné ceny. Více na www.ddm-nymburk.cz.

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

sobota 28. června od 10 do 16 hodin

KIT SALOON 2014

tradiční soutěžní výstava plastikových modelů v Obecním domě. Burza,
prodej modelů a literatury, doprovodný program. Vstupné 30 Kč, děti do
15 let zdarma.

sobota 28. června od 9 hodin

NBK Street Tournament

FIVE STAR CLARINET QUARTET

10. ročník basketbalového turnaje v areálu letního sportoviště Na Remanenci. Registrace od 9 hodin, startovné 400 Kč/ tým. Předběžné registrace na
tel. 603 800 114.

neděle 29. června od 9 hodin

Mírový běh

v Parku Pod Hradbami. Mezinárodní běh s pochodní míru, běžet s pochodní
nebo jen ujít několik kroků může každý a navíc do ní může vložit své přání.

30. června - 29. srpna

Letní příměstský tábor

pro děti od 7 do 15 let, pořádá DDM Nymburk. Výlety, soutěže, hry v přírodě,
koupání. Termíny: 30. 6. - 4. 7., 7. - 11. 7., 14. - 18. 7., 18. - 22. 8. a 25. - 29. 8.,
cena 1000 Kč. Bližší informace a přihlášky v DDM Nymburk, tel. 325 514 671,
e-mail: ddm@ddm-nymburk.cz

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

Den se zvířátky

čtvrtek 19. června od 18 hodin v kapli sv. Jana Nepomuckého

na zahradě evangelického kostela. Zábavné odpoledne se zvířátky
pořádá Mateřské centrum Svítání, více na www.mcsvitani.cz.

koncert v rámci Dvořákova festivalu

sobota 14. června

Hálkovo městské divadlo
Městské kulturní středisko
Vlastivědné muzeum
Městská knihovna
Kino Sokol

111. výročí založení Gymnázia Nymburk

celodenní akce ke špičatému výročí založení školy v areálu gymnázia.
Více informací na www.gym-nymburk.cz

sobota 21. června od 10 hodin

Den postřižinského piva

19. ročník tradiční celodenní akce v nymburském pivovaru
s bohatým doprovodným programem.

neděle 22. června od 12 hodin

Krasobruslařská exhibice

na zimním stadionu. Představí se členové nymburského
krasobruslařského klubu a děti ze školičky bruslení.
Vstup volný.

Sazba a tisk Janova dílna

Tiskárna, CTP - Železniční 123, 289 12 Třebestovice, tel. : 731 489 767, janovadilna@licanet.cz, ctp@janovadilna.cz
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Aktuální informace o akcích naleznete na
www.mesto-nymburk.cz v sekci kalendárium.
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