Hálkovo městské divadlo

Městská knihovna

Prodej ABONMÁ 2014/2015

Výstava

na pokladně divadla do 12.9.2014!!!
Od 15.9.2014 bude zahájen prodej vstupenek na představení
VYHAZOVAČI a OTEVŘENÉ MANŽELSTVÍ. Abonentní program je
volně k dostání na pokladně divadla nebo v Turistickém informačním centru a také na www.divadlonymburk.cz.

Jan Vorlíček – Jak šel čas Nymburkem

Středa 24.9.2014
19.30 hodin

Večery v klubu

Úterý 30.9.2014
19.30 hodin

Jakub Smolík s kapelou

Pokračování této výstavy můžete zhlédnout v Restauraci Katovna

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.

Cena 250,- Kč

Akademie celoživotního vzdělávání

DIVADELNÍ ŠKOLIČKA

Nymburáci jsou bezpochyby hrdí na dlouhou historii
města. Každá kapitola z místní historie stojí za povšimnutí! Proto jsme připravili již druhý cyklus přednášek,
které se dotknou hned několika pozoruhodných momentů v dějinách města v kontextu našich českých dějin. O přednášky byli požádáni renomovaní historikové.
Přednášky s následnou besedou budou probíhat zpravidla každou druhou středu v měsíci (až na jednu výjimku) v prvním patře Městské
knihovny Nymburk. Začátek přednášek v 15 hod. Cena celého cyklu 100 Kč. Jednotlivě
40 Kč.

Divadlo Nymburk nabízí pro Vaše děti možnost navštěvování
zájmového uměleckého kroužku – DIVADELNÍ ŠKOLIČKA, který
je zaměřen na umělecký projev (monology, dialogy, divadelní
techniky), zpěv. Kroužek je pořádán od září 2014 vždy jednou
týdně v pondělí pod vedením Petra Pištěka.
Zápis bude probíhat v pondělí 15.září 2014
v Hálkově městském divadle od 15.00 hodin.

ŘÍJEN 2014:
Bohemia Balet

2.10.2014 od 18.00 hodin

Forbína č.3

8.10.2014 od 18.00 hodin, malá scéna

Pašáci & Hadi

11.10.2014 od 19.30 hodin

Caveman

13.10.2014 od 19.30 hodin

Vyhazovači

23.10.2014 od 19.30 hodin

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

ZÁŘIJOVÁ SOBOTA,
KDY MÁME PRO VÁS OTEVŘENO:
6. 9. OD 9 DO 11 HODIN

Cena 120,- Kč

Koncertní program je připraven z největších hitů Jakuba Smolíka
(Ave Maria, Říkej mi táto a další.) a z poslední desky Neuvěřitelné
příhody Jakuba Smolíka aneb vyprávění a písničky.

Sobotní pohádky pro děti

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.

od 1. do 30. září

Talkshow Jardy Kříže a Davida Šitavance. Povídání s hosty a hudebním doprovodem.

Procházka historií regionu

17. září

Program:
Literární osobnosti našeho regionu
Jan Řehounek. Spisovatel, nakladatel, publicista, redaktor

15. října	1. světová válka – zlom moderní doby s přihlédnutím k nymburskému regionu
	Prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc. Významný český historik, univerzitní
profesor, významný publicista a expert na období 19. a 20. století
12. listopadu Židé našeho regionu
	Mgr. Blanka Rozkošná. Židovské muzeum v Praze, autorka řady knih s židovskou tematikou
10. prosince Starobylé vánoční zvyky a obyčeje na Nymbursku
	PhDr. Jana Hrabětová. Historička a vedoucí etnografka Polabského muzea v Poděbradech zabývající se národopisem Nymburska
Přihlašovat se můžete již nyní osobně, telefonicky,
e-mailem nebo na první přednášce.

Ostatní služby
Donáška knih do domu

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.

Vlastivědné muzeum
Nymburk

Půjčování čtečky

NYMBURK

Městské kulturní
středisko
sobota 6. září od 9 hodin

Nymburské posvícení a jarmark

Na Rejdišti, pod hradbami, na náměstí.
Během odpoledního programu, který připravilo
rádio Blaník vystoupí Crossband, Standa Hložek,
Kamélie, Janek Ledecký, Petr Kolář a skupina Jelen. Dopolední program: pohádka Ferda Mravenec,
písničkový pořad Pískomil se vrací, hudební show
Nábor šašků, vystoupení Polabské Blaťanky. Více
na www.meks-nbk.cz
pondělí 1. - pátek 12. září

Výstava obrazů Kateřiny Krausové a Blanky Bihelerové
v kapli sv. Jana Nepomuckého. Otevřeno ve všední dny od 10-16 hodin.
středa 17. září od 19 hodin

Mobil story

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

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.

kontakt:
Vlastivědné muzeum,
Tyršova 174
Tel. 325 512 473
www.polabskemuzeum.cz

divadelní komedie v Obecním domě. Hrají: Valerie Zawadská
a Pavel Nový. Cena vstupenky 190 Kč.

Připravujeme na říjen:
středa 1. října

Večer ke Dni seniorů s Josefem Zímou
Obecní dům od 18 hodin, vstupné 80 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.

Kulturní měsíčník vychází 1x měsíčně. Místo vydání: Tisk Devera, Třebestovice
Číslo 84. vyšlo 28. 8. 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

ProGram kina sokol
2. úterý

Něm. / komedie / s titulky

3. středa

FAKJŮ PANE UČITELI

19:00

Zeki Müller nemá na vybranou. Přímo nad místem se zakopanými
ukradenými penězi, postavili tělocvičnu. A tak, aby se po propuštění z basy dostal ke své kořisti, musí se vydávat za učitele na
gymnáziu.
Do 12 let nevhodný
120,-

118 min.
4. čtvrtek

USA/ drama / s titulky

5. pátek

CHLAPECTVÍ

19:00

Příběh o dospívání jednoho obyčejného kluka natáčený po dvanáct
let. Každý rok, na tři až čtyři natáčecí dny, se sešla tatáž sestava
herců a tvůrců, aby natočila další díl do jedné životní mozaiky.
Výsledkem je snímek, který je neobyčejný svou obyčejností a také
svojí emotivní výpovědí.
do 12 let nevhodný
100,-

166 min.

Island / komedie / s titulky

19:00

O KONÍCH A LIDECH

Art kino

81 min.

Debut islandského režiséra Benedikta Erlingssona je velkolepým
příběhem vyprávěným z pohledu koně. Jaký vliv mají lidé na koně
a koně na lidi? Jsou věci skutečně takové, jaké jsou, když se na ně
podíváte očima koně?
Do 15 let nevhodný
90,-

19. pátek

Angl. / animovaný / české znění Dětský

20. sobota

POŠŤÁK PAT

17:00

Pošťák Pat zažije dobrodružství v pěvecké soutěži, zatímco jeho
městečko ohrožují roboti, kteří vypadají jako on. Ještě že má Freda, věrného kocoura. Pošťák Pat spolehlivě doručí všechna psaní
a zábavu pro celou rodinu.
Přístupný
100,-

88 min.

21. neděle USA / romantický / s titulky
19:00
LEPŠÍ TEĎ NEŽ NIKDY
Diane Keaton v romanci, v níž jí ke sblížení s Michaelem Douglasem pomůže jeho vnučka, o níž neměl dopsud ani tušení….
94 min.
Do 12 let nevhodný
110,-

6. sobota

ČR / pohádka / české znění

17:00

TŘI BRATŘI

23. úterý

USA / fantasy, sci-ﬁ / s titulky

24. středa

DÁRCE

19:00

90 min.

Bratři Vojtěch Dyk, Tomáš Klus a Zdeněk Piškula při svém putování jako kouzlem vstupují do slavných pohádek, ve kterých je
čeká mnoho nástrah, nečekaných příhod a možná také láska...
Přístupný
110,-

7. neděle

ČR / dokument / české znění

19:00

STOLETÍ MIROSLAVA ZIKMUNDA

75 min.

Miroslav Zikmund - fenomenální cestovatel, fotograf, spisovatel
a publicista. Málokdo ví, že si tento bezmála stoletý muž již sedmdesát let denně píše deník. A nyní odtajnil své celoživotní osobní
vzpomínky…
Přístupný
90,-

Brenton Thwaites žije ve společnosti, kde existuje pouze štěstí.
Kdesi žije i jediný strážce pravdivých vzpomínek lidstva – Jeff
Bridges. Jeho prostřednictvím poznává pravdu a čelí tak rozhodnutí nejen o jeho vlastním životě, ale o budoucnosti celého světa...
Do 12 let nevhodný
110,-

9. úterý

USA / komedie / s titulky

10. středa

SEX TAPE

19:00

Jason Segel a Cameron Diaz potřebují ozvláštnit vztah a natočí
lechtivé video. Skvělý nápad – než zjistí, že jejich soukromá nahrávka už jaksi není soukromá. Nastává honba za navrácením videa, při které toho o sobě zjistí mnohem víc.
Do 15 let nevhodný
120,-

95 min.

Dětský

16. úterý

Art kino

11. čtvrtek Něm., PL/ válečný / s titulky
12. pátek BĚŽ, CHLAPČE, BĚŽ
Srulikovi je devět let, když v roce 1942 uteče z varšavského ghet19:00
ta. Schová se v lesích, kde se se snaží přežít do konce války. Příběh
o cestě jednoho chlapce, který musel ze dne na den dospět, aby
přežil.
112 min. 80,Do 12 let nevhodný
13. sobota USA / Akční, krimi / s titulky
14. neděle SIN CITY: ŽENSKÁ, PRO KTEROU BYCH VRAŽDIL
V pokračování kultovního snímku Sin City se v několika propo19:00
jených povídkách vracíme do města hříchu, plného kriminálníků,
zkorumpovaných policistů, zabijáků a sexy žen.
103 min. 110,Do 15 let nevhodný

89 min.

25. čtvrtek ČR / drama / české znění
26. pátek MÍSTA
Drama o lásce, ztrátě a pomstě. Příběh devatenáctiletých mladíků
19:00
v 90. letech na malém městě, kde nelze dělat nic, ale zároveň i tak
trochu všechno.
90 min.
Do 12 let nevhodný
110,27. sobota USA / sci-ﬁ / s titulky
28. neděle VÝCHOZÍ BOD
Biolog Ian Gray učiní objev, který zpochybní jeho neotřesitelnou
19:00
víru ve vědu a jeho skepticismus vůči mystickým silám. Potvrdit či
vyvrátit novou teorii však může jen cesta na druhý konec světa.
90 min.
Přístupný
110,30. úterý

ČR / dokument / české znění

19:00

ZTRACEN 45

Art kino

Nevšední drama lidských vztahů v jedné z nejvýznamnějších českých uměleckých rodin 20. století. Do tohoto dramatu nám dávají
nahlédnout osobní a cestovní deníky ženy Josefa Čapka.
Přístupný
80,-

ostatní akCe
pátek 5. - neděle 7. září od 9 do 17 hodin

Výstava exotického ptactva

na moštárně. V sobotu otevřeno do 18 hodin.
Výstavu pořádá ZO ČSCH Krchleby.

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

sobota 13. září od 10 do 16 hodin

Dny evropského dědictví

své dveře otevírají běžně nepřístupné památky. Volně přístupné tentokrát
budou: Kaplanka, kostel sv. Jiljí, kaple sv. Jana Nepomuckého, pravěká mohyla, vila mlýna Bašta, hydroelektrárna (nutná rezervace), Letní Sokolovna, secesní vodárna, dům č. p. 326 v Hradební ulici.

sobota 13. září od 13 do 18 hodin

Pohádkový les

pořádá agentura Velká dobrodružství. Start před hotelem Ostrov, vstupné
50 Kč. Na dvoukilometrové trase na děti čeká spousta princů a princezen,
v cíli pak každý dostane dáreček. Více informací a registrace na www.veldo.cz

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ

pondělí 15. - úterý 23. září

Podzimní a zimní burza dětského, těhotenského
oblečení, kočárů a sportovních potřeb

pořádá Mateřské centrum Svítání. Burza oblečení ve dnech od 15. 9. - 23. 9.
2014 (15. - 16. 9. - příjem oblečení, 17. 9. - prodej oblečení, 18. - 19. 9. - třídění, 22. - 23. 9. - výdej peněz a oblečení. Burza kočárů ve dnech 22. 9. - 25.
9. 2014 (22. - 23. 9. - příjem kočárů a sportovních potřeb, 24. 9. - prodej, 25.
9. - výdej peněz a věcí.

sobota 20. září od 11 hodin

Běh pro všechny

v lesoparku Na Ostrově. Charitativní běžecký závod pořádá Centrum pro
všechny. Běhat a chodit se bude po celém Ostrově, vítáni jsou všichni bez
rozdílu věku. Symbolickým příspěvkem pomůžeme opravit hřiště. Více na
www.behprovsechny.cz

neděle 21. září od 14 hodin

Bohoslužba

a oslava 20. letého výročí založení Křesťanského společenství Nymburk
– v sídle Společenství (ul. Komenského 1254)

pátek 26. září od 19 hodin

koncert Víta Andršta a Štěpánky Škochové
v kavárně Strejda Burger. Francouzské skladby 19. a 20. století
v podání flétny a kytary. Více informací www.strejda-burger.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

sobota 13. září od 10 do 16 hodin
volné zpřístupnění nymburských památek

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.

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

ZÁŘÍ

www.mesto-nymburk.cz

