HÁLKOVO MĚSTSKÉ DIVADLO
Čtvrtek 2.10.
18.00 hodin

CARMINA BURANA
Bohemia Balet

Cena 120,- Kč,
senioři a děti
80,- Kč

Světoznámá kantáta Carla Orfea Carmina Burana v choreografickém pojetí Ivanky Kubicové
a v podání Bohemia Baletu zachovává základní
myšlenku Orffova díla, není avantgardním experimentem. Taneční pohyb vychází z kořenů lidového tance a přirozeného pohybu, jeho charakter
a podoba je tvarována fascinujícími rytmickými
strukturami Orffovy hudby a texty středověkých písní potulných mnichů.. Celé dílo uvádí postava Smrtky, je za sebou vede procesí smrtelníků. Tý obraz se opakuje v závěru díla, kdy se znovu vrací úvodní
píseň. Mezi těmito dvěma procesími se odehraje celá mozaika obrazů
a nálad, v nich se objevují různé postavy – ebraví mniši, pijáci v taverně, karbaníci, trhovci, eny, báby, dívky a chlapci a ovšem Smrtka,
do její náruče, od momentu našeho zrození, pomalu spějeme… + druhé
jednání Labutího jezera
Sobota 4.10.
14.30 hodin

ŠÍPKOVÁ RŮENKA

Produkce: Divadlo Nymburk s.r.o.

Cena 60,- Kč

Klasické provedení známé a oblíbené pohádky pro děti, plné krásných
písní. Po kletbě zlou sudičkou zachraňuje spící princeznu a celé království krásný princ.
Autor a reie: A. Toman, hudba: J. Beneš
Hrají: K. Šonská, O. Kubina, M. Mejstřík, A. Stehnová, L. Toman Paclt,
P. Pištěk a další.
Středa 8.10.
18.00 hodin

Forbína č. 3

Cena 50,- Kč

Nymburské Nové divadelní studio uvádí pořad - Herci baví publikum.
V ukázkách z her účinkují: Králobraní od L.Langra - Bedřiška Rybáčková, Zdenek Havlas, Miky Mejstřík j.h., DS Jiří z Poděbrad, Dvě vdovy
- Sylva Triantafillou, Věra Dittrichová, div. Spolek Tesseris, Lakomec
od Moliera - Miky Mejstřík, Věra Dittrichová, Jarda Šturma, Maruška
Vítů, Matyáš Baláš, div. Studio Nymburk Loutka - Petr Pištěk - herec
a loutkař Tomáš Fürbacher - kytara, zpěv Dva pod mostem a zbytek na
něm - František Černý a Jiří Jeník, reie Zdenek Piskáček, DS Klicpera
Sadská.
Večerem provází Amálka Stehnová.
Sobota 11.10.
19.30 hodin

PAŠÁCI & HADI
DS Jelita

Cena 120,- Kč

Na motivy Čapkova R.U.R., podle scénáře Michala Douši a chlapců
z undergroundového plátku nazvaného ZDUŘ a v reii Oskara Holoubka uvádí DS JeLiTa novou divadelní hru -Pašáci & Hadi. Rabbi Löew,
doktor Frankenstein či průmyslník Rossum - ti všichni jsou v dějinách
literatury známí svou posedlostí stvořit umělého člověka, bytost dokonalou, absolutně poslušnou a nadlidskou svými vlastnostmi i schopnostmi. Nyní bude dějištěm zrodu nadčlověka místo,kam takový tvor
ji z podstaty věci patří - střední škola. Do práce se toti dala temná
osoba v bílém plášti, Doyle, a její největší pomocník, technická fi nesa sovětské éry dataprojektorů- MEOTAR. Z předchozích zkušeností
v klasických dílech jsme poučeni, e podobné pokusy nedopadaly dobře
a není důvod se domnívat, e tento výbušný koktejl by mohl skončit jinak...Divadelní soubor Jedinečných Lidových Taškářů vás tímto zve na
komediálně laděný horor ze střední školy, kde se blbost stala principem
a kde účel posvětil všechny prostředky.
Hrají: V. Schwarzová, A. Mýtová, F. Voskovec, D. Hanton a další.

Pondělí 13.10.
19.30 hodin

CAVEMAN

Cena 350,- Kč

Máte chuť se rozesmát a k slzám? Přijďte se podívat na slavnou one
man show o tom, co dělá mue muem a enu enou, o rozdílech mezi
námi, o lásce, partnerství a vtipně utajených kvalitách obou pohlaví. 4. +
5.řada přízemí a 3. + 4.řada balkon jsou v prodeji v síti TICKETPRO.
Hraje: J. Holík / J. Slach
Čtvrtek 16.10.
PRINC BAJAJA
8.30 a 10.00 hod. Produkce: Divadlo Nymburk s.r.o.

Cena 60,- Kč

Dopolední pohádka pro školy a školky.
Hrají: L.Toman Paclt, T. Tomanová, P. Čech a další.
Sobota 18.10.
14.30 hodin

Čert a Káča

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Týden knihoven

pondělí 6. – neděle 12. října proběhne 18. ročník

VÝSTAVA
Cena 60,- Kč

Úsměvné představení o hubaté Káče, chytrém ovčákovi a napálených
čertech s písničkami Antonína Hlavičky.
Scénář: Jiří Teper, hudba: Antonín Hlavička, reie: Adolf Toman
Hrají: T.Tomanová, L.Toman Paclt, J.Šturma, J.Vetešník, M.Mejstřík

od 2. do 30. října

Letem a světem

Výstava výtvarných prací žáků Základní umělecké školy
B. M. Černohorského v Nymburce

úterý 21. října v 17 hod.

Na skok do Vietnamu za přírodou, čajem, kávou a lidmi

Přednáška s promítáním fotogra�ií spojená s degustací vybraných čajů
a kávy. Každý účastník má možnost ochutnat všechny připravované
čaje a vyzkoušet přípravu čaje.
Vstupné 40 Kč.

čtvrtek 30. října v 17 hod.

Sibiř

Tomáš Kubeš. Drsná výprava divočinou východní Sibiře. Cesta nabízí
dvě tváře, panenskou přírodu v kontrastu s budhistickým Burjatskem.
Na promítání uvidíte město Jakutsk, velkolepé oslavy slunovratu Ysyakh, Jakuty, pastevce sobů, šamany, řeku Lenu a její Stolby, silnici koster, Magadan, gulagy, spousty vodky, Burjatsko, Ulan Ude a znovu oživený buddhismus. Jednoduše to nejlepší ze Sibiře
během hodiny a půl.
Vstupné 30 Kč.

Od pondělí 6. do pátku 10. října

Čtenářská amnestie

Ve všech odděleních knihovny odpouštíme během Týdne knihoven
všem čtenářům jejich upomínky.

KNIHOVNA DĚTEM
Středa 22.10.
19.30 hodin

Večery v klubu

Talkshow Jardy Kříe a Davida Šitavance. Povídání s hosty a hudebním
doprovodem.
Čtvrtek
23.10.2014
19.30 hodin

A

VYHAZOVAČI

Produkce: Divadlo Radka Brzobohatého

Cena 340,- Kč

Představení (nejen) pro mladé...Neuvěřitelně vtipný a nesmírně lidský příběh, především pro mladší
publikum, se točí kolem disco clubu Cinders. Čtyři
vyhazovači, na první pohled tvrdí a ostřílení chlapíci, kteří se musí pohotově rozhodnout, náctiletí hoši
připravující se na svůj velký večer, roztomilé nakadeřené slečny uívající si narozeninovou párty, 1 kněz, 2 rapeři a mnoho dalších postav ztvárněných čtyřmi zpívajícími herci. Komická paleta lidských
charakterů, z nich ovšem kadý nabízí svůj osobitý příběh. Energií sršící
hudební komedii doplňuje skvělá hudba a písně Ondřeje Brzobohatého.
Autor: John Godber, reie: Marián Kleis, hudba: Ondřej Brzobohatý,
Hrají: Ondřej Brzobohatý/Přemysl Pálek, Ernesto Čekan, Vojtěch Hájek, Petr Vágner
Sobota 25.10.
19.00 hodin

10 let skupiny CROSSBAND

Cena 120,- Kč

Výroční koncert

LISTOPAD:
SLAVNOSTI SNĚENEK – obnovená premiéra: 4.11. od 19.30 hod. (produkce: DS Hálek)
OTEVŘENÉ MANELSTVÍ – abonentní představení: 6.11. od 19.30 hod.
(produkce: Studio DVA)
MICHAL NESVADBA – MICHALOVI MAZLÍČCI: 9.11. od 15.00 hod.
O LÍNÉM HONZOVI – premiéra nové pohádky: 22.11. od 14.30 hod. (produkce: Divadlo Nymburk s.r.o.)
CHARLEYOVA TETA – abonentní představení: 27.11. od 19.30 hod. (produkce: Východočeské divadlo Pardubice) a další.

POHÁDKOVÁ PERMANENTKA
Permanentka zahrnuje 10 vstupů na sobotní odpolední pohádky. Po
předloení permanentky na pokladně divadla Vám bude vystavena
vstupenka na vybranou pohádku. Platnost permanentky do 30.5.2015!
Permanentka je přenosná, můete ji zapůjčit jiné osobě. Prodej permanentek pouze na pokladně divadla od 8.září . Cena 500,- Kč.
Kontakt: Hálkovo městské divadlo, Tyršova 5,
Tel. 325 512 253, 325 511 210

Od středy 1. do pátku 31. října

Cena 120,- Kč

Přiveď kamaráda

AKADEMIE CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
středa 1. října v 10 hod.

Literární procházka Nymburkem

Pojďte se vydat po stopách našich literárních osobností, které jsou
s Nymburkem spjaty svým životem a tvorbou. Navštivte s námi literární zákoutí našeho města. 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.

BESEDY, PŘEDNÁŠKY, SETKÁNÍ
středa 8. října v 17 hod.

Recitál písní a autorské čtení

Tereza Brdečková a Jiří Dědeček. Básník, písničkář, fejetonista, překladatel a předseda Českého centra Mezinárodního PEN klubu Jiří Dědeček a spisovatelka, �ilmová kritička a novinářka Tereza Brdečková
se představí ve svém komponovaném literárně-hudebním pořadu.
Vstupné 50 Kč.

Život pod lupou – témata, která nás trápí

Cyklus pravidelných setkání, kde budeme společně diskutovat nad
základními otázkami života. Úvodní přednášku obstarají nymburští
duchovní, kteří vycházejí z knihy knih.

pondělí 13. října v 17 hod.

Vztahy – „To je oč tu běží aneb rodina včera dnes a… zítra?“

Přednáší Kateřina Roskovcová (farářka Českobratrské církve evangelické), navazuje
společná diskuse za účasti nymburských duchovních. Další setkání proběhnou v listopadu, prosinci a lednu, vždy druhé pondělí v měsíci ve stejný čas.

Procházka historií regionu

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. V měsíci říjnu vám nabízíme:

středa 15. října v 15 hod.

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
Dále se můžete těšit: 12. listopadu na přednášku Mgr. Blanky Rozkošné „Židé našeho
regionu“ a 10. prosince na přednášku PhDr. Jany Hrabětové „Starobylé vánoční zvyky
a obyčeje na Nymbursku“. Cena celého cyklu 100 Kč. Jednotlivě 40 Kč.

Pokud máš kamaráda, který ještě není čtenářem knihovny, můžeš ho během října přihlásit. Nově přihlášený čtenář získává průkaz do knihovny
na rok zdarma a ty získáš odměnu zdarma.

středa 8. října dopoledne

Jiří Dědeček

Autorské čtení a koncert. Setkání se známým písničkářem, spisovatelem, básníkem, překladatelem a předsedou českého centra Mezinárodního PEN Klubu. Autorské čtení a povídání doplní svými známými písněmi. Více
o Jiřím Dědečkovi na www.dedecek.cz. Akce probíhá za �inanční podpory Středočeského kraje.

úterý 14. října dopoledne

Nehulíme, kreslíme

Veselý a akční rychlokurz kreslení Adolfa Dudka. Kreslíme pomocí
základních geometrických tvarů s humorem a vědomím, že to každý
zvládne. Zároveň se děti dozvědí, co se skrývá pod pojmem ilustrátor,
jaká je jeho náplň práce a proces tvorby skrývající se za hotovými knihami, které mají
doma. Vystoupení je zakončeno kreslenými hádankami, které rozvíjí fantazii a představivost. Akce probíhá za �inanční podpory Středočeského kraje.

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.

Půjčování čtečky

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.

ŘÍJNOVÁ SOBOTA,
KDY MÁME PRO VÁS OTEVŘENO:
4. 9. OD 9 DO 11 HODIN
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
Bohumil Hrabal známý a neznámý

výstava potrvá do 30. 11. 2014, otevřeno je denně mimo pondělí, 9 – 17 hodin

Nově otevřená expozice si zachovala své tradiční rozdělení na 3 části –
hospoda, umění a pracovna. Pracovní stůl s židlí a křesílkem je doplněn na
stěnách předměty a obrazy, které podle vystavené fotogra�ie Bohumil Hrabal,
skutečně v kerské chatě měl. Jako vzpomínku na strýce Boba, významného
brněnského intelektuála, vystavujeme knihu Robinson Crusoe, kterou daroval svému synovci k Vánocům. Nezapomínáme na jeho strýce z otcovy strany
– Pepina, kromě typické námořnické čepice si můžete prohlédnout i spisek
páně Batisty o pohlavní zdravovědě. Uvidíte umělecká díla Hrabalových přátel, např. Jiřího Anderle, Milana Albicha, Josefa Hlinomaze či Josefa Hampla.
Na výstavě vás okouzlí kresby Vladimíra Boudníka, originálního výtvarníka a tvůrce explozionalismu a monotypy jeho jediného žáka Oldřicha Hamery. Pohlednice, obrazy, knihy nám připomenou jeho přátele z Nymburka – Karla Marysku, Antonína Frýdla, Vlastimila Zakouřila nebo Gerharda Holečka.
Bohumil Hrabal jako spisovatel je představen v další části výstavy, ve vitrínách na vás čekají rukopisy, samizdaty, překlady i česká vydání tohoto výjimečného spisovatele, který v Nymburce prožil téměř 30 let, později se sem
vracel za svými rodiči, přáteli a ve svých textech.
Pro všechny je připraven kvíz o Bohumilu Hrabalovi, pokud ho správně vyplníte, dostanete od nás DVD Pábitelé z Libně. Pro menší návštěvníky
máme výtvarnou dílnu – tvorba koláží a explozionalistické kresby na zdi. Odměnou za odevzdaný obrázek bude dárek z naší pokladnice.
Novinkou je kniha Bohumil Hrabal známý a neznámý, kterou vydalo Polabské muzeum. Obsahuje většinou
neznámé Hrabalovy dopisy zaslané rodině (dopisy z vojny,
milostný dopis budoucí ženě Elišce), dopisy Karla Marysky
včetně vršovského rukopisu, jiné kapitoly obsahují korespondenci s Josefem Jírou nebo Susanne Roth. Vzpomínání Vladislava Merhauta je doplněno unikátními kresbami
Vladimíra Boudníka, za zmínku stojí i dopis z února 1964, ve kterém Václav
Havel, jako dramaturg divadla Na Zábradlí, nabízí bohužel nerealizovanou
spolupráci s divadlem. Samozřejmě doplněné desítkami méně známých fotogra�ií ze sbírek Vlastivědného muzea v Nymburce.
Kniha stojí 210,- Kč a je k dispozici v pokladnách Polabského muzea v Nymburce, v Poděbradech, v Lysé nad Labem, v Přerově nad Labem,
v e-shopu muzea (www.polabskemuzeum.cz), v knihkupectvích v Poděbradech a v Nymburce, v Lesním ateliéru Kuba v Kersku a v budoucnu na portálu
Kosmas.
kontakt: Vlastivědné muzeum, Tyršova 174
Tel. 325 512 473, www.polabskemuzeum.cz
Kulturní měsíčník vychází 1x měsíčně. Místo vydání: Tisk Devera, Třebestovice
Číslo 85. vyšlo 28. 9. 2014 Počet výtisků: 1200 ks. Evidenční číslo: MK ČR E 15799
Vydává Město Nymburk , náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk, IČO: 00239500
Odpovědný redaktor: Oddělení propagace a cestovního ruchu - Městský úřad Nymburk,
tel. : 325 501 104, e-mail: infocentrum@meu-nbk.cz

PROGRAM KINA SOKOL

21. úterý
22. středa
19:00

2. čtvrtek
3. pátek

USA / thriller / s titulky

92 min.

EQUALIZER

132 min.

Denzel Washington je bývalý člen elitní vojenské jednotky, který
se kvůli záchraně mladé dívky ocitá tváří v tvář ruským gangsterům.
130,Do 15 let nevhodný

4. sobota

Něm./ animovaný / české znění

19:00

5. neděle

7 TRPASLÍKŮ

Dětský

88 min.

Jeden ze sedmi trpaslíků nešťastnou náhodou píchnul princeznu
Růženku do prstu a naplnil kletbu zlé čarodějnice. On i jeho šest
kamarádů musí chybu napravit. Ale jak? Přece polibkem z pravé
lásky!
120,Přístupný

7. úterý

USA / thriller / s titulky

17:00

8. středa

10. pátek

ČR / komedie / české znění

19:00

97 min.

NICK CAVE: 20 000 DNÍ NA ZEMI

USA / sci-ﬁ / s titulky

LABYRINT: ÚTĚK

Několik mladých lidí v podivném labyrintu , kteří si nepamatují
nic ze své minulosti. Najít cestu ven, i k sobě samým, však nebude
snadné.
110,Do 12 let nevhodný

17. pátek
19:00

DIVOKÉ HISTORKY

122 min.

Cynicky láskyplná encyklopedie žárlivosti, vzteku a pomsty se
skládá ze šesti dějově izolovaných epizod - situace z běžného života, které všichni známe a nad kterými tisíckrát mávneme rukou…
80,Do 12 let nepřístupný

25. sobota Angl. / hudební
19:00

97 min.

19:00

89 min.

BJÖRK: BIOPHILIA LIVE

Alternativně v kině

Imaginativní záznam koncertu Björk z Londýna k turné k desce
Biophilia. Exkluzivní projekce vyjímečné osobnosti světové hudby na pouhý týden v několika kinech v ČR.
200,Přístupný

Argentina / komedie / s titulky

pátek 3. října

Boganovy stromy

od 16 hodin u posezení U Tří koček před vilou Hrabalových a od 16.45 hodin
u kamenného mostu pod veřejným parkovištěm, proběhne zasazení stromů
na počest Bohumila Hrabala.

Art kino

POD ZEMÍ

V pařížských katakombách se ukrývá zcela neznámý prostor,
lákající mnoho badatelů ze všech koutů světa. Vstoupit lze, ale
nakonec můžete zaplatit i cenu nejvyšší. Zvlášť, když zabloudíte
do říše mrtvých….
110,Do 15 let nepřístupný

MĚSTSKÉ KULTURNÍ
STŘEDISKO
středa 1. října

Večer s Josefem Zímou

zábavný pořad od 18 hodin, Obecní dům Nymburk.
Cena vstupenky 80 Kč.

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

pondělí 13. až středa 15. října

Děti zvířátkům

od 9 do 15 hodin v DDM Nymburk. Soutěž ve sběru kaštanů a žaludů. Příjem
suchých plodů. Nejlepší sběrači budou vyhodnoceni a oceněni.

úterý 14. října

Když šla vrána do světa

od 17 hodin v prostorách Husova sboru (Havlíčkova ulice),
vstupné ZDARMA – dary vítány.

Divadelní vánoce

od 17 hodin v prostorách Husova sboru (Havlíčkova ulice),

pondělí 13. až čtvrtek 16. října

Burza podzimního a zimního oblečení a sportovních
potřeb pro děti i dospělé v Obecním domě
Příjem – pondělí 13. října (8 - 17 hodin)
Prodej – úterý 14. října (8 - 17 hodin)
Výdej – čtvrtek 16. října (8 - 16 hodin)
Přijímat budeme max. 25 ks na osobu
Co můžete přinést: podzimní a zimní oblečení, obuv (kozačky, sněhule, přezůvky,…), sportovní potřeby (lyže, brusle, boby, saně,
jízdní kola), kojenecké potřeby, hračky, knížky, kabelky.

vstupné ZDARMA – dary vítány.

Co nebudeme přijímat: letní oblečení, spodní prádlo, dětské kočárky, věci poničené, špinavé, děravé.

čtvrtek 30. října

Nevyzvednuté věci propadají. Z každé věci se platí poplatek a z prodeje 10% z celkové částky připadá MěKS. Podrobné informace na
www.meks-nbk.cz

od 13 až 15.30 hodin v DDM Nymburk. Dlabání a zdobení dýní na Halloween.
Cena: 50 Kč

TÝDEN KNIHOVEN

Formuláře k vyzvednutí v budově MěKS nebo v Obecním domě.

DNY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

26. neděle Ukr. / drama
19:00

130 min.
28. úterý
29. středa
19:00
97 min.

Art kino

KMEN

Hluchoněmý mladík je nucen přijmout drsná pravidla místních
chovanců v internátní škole. Nečekané citové vzplanutí vůči jedné z konkubín vůdce bandy jej však vžene do situace, z níž není
úniku. Režisér komunikuje s publikem výhradně prostřednictvím
znakové řeči, způsobem fascinujícím a novým i pro zkušeného
diváka.
90,Do 15 let nepřístupný

19:00

102 min.

pondělí 6. až pátek 17. října
Výstava poskytovatelů sociálních a návazných služeb
Proběhne v hlavní budově Městského úřadu Nymburk.
středa 8. října od 14 hodin
Odpoledne pro seniory
Bezpečně doma i na ulici - Koná se v sále Obecního domu
Vstupné zdarma, občerstvení zajištěno.
čtvrtek 9. října od 8 do 15 hodin
Den s poskytovateli
Stánky jednotlivých organizací na náměstí Přemyslovců.

PŘIPRAVUJEME NA LISTOPAD:
16. 11.

Diskotéka Oldies hitů

se světelnými efekty- již v předprodeji

Vstupenky na akce je možné rezervovat a zakoupit v budově MěKs (Palackého 449,
tel. 325 512 123), v Obecním domě (B. Smetany 55) a v Turistickém informačním
centru (Náměstí Přemyslovců).

6. října – 12. října

TÝDNY DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ

FR / komedie / s titulky

CO JSME KOMU UDĚLALI
Komedie o křesťanských rodičích, jejichž první dcera si vzala muslima, druhá Žida a třetí Číňana. Poslední nadějí mají u nejmladší
dcery, která potkala Charlese, spořádaného katolíka. Jenže...
110,Do 12 let nevhodný

30. čtvrtek Estonsko / drama / s titulky

18. sobota USA / horor / s titulky
19. neděle

Mladý hrdina strávil většinu svého života v podzemí. Nebyl tam
ale sám. Vychovávali ho skřítci. A právě ti teď od něj potřebují
pomoc, protože s jejich domovem to nevypadá zrovna nadějně...
100,přístupný

Alternativně v kině

14. úterý

114 min.

97 min.

Dětský

Lidem, kterým život uniká mezi prsty, přicházejí na pomoc andělé. Budou se snažit, aby dnešní večer byl tím správným životním zlomem. Nový snímek Alice Nellis podle předlohy Michala
Viewegha.
120,Do 12 let nevhodný

95 min.

19:00

17:00

ŠKATULÁCI

NYMBURK

Halloweenská dýně

Důmyslně a lyrickou ódou opěvovaná lidská tvořivost hudebníka
a kulturní ikony Nicka Cavea. Záznam dvaceti čtyř hodin v životě
rockové hvězdy přináší důvěrné zachycení procesu umělecké tvorby na pozadí kombinace reality a ﬁ kce.
80,do 12 let nevhodný

15. středa

24. pátek

ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE

12. neděle Angl. / dokument / s titulky
19:00

23. čtvrtek USA / animovaný / české znění

ZMIZELÁ

145 min.
11. sobota

Příběh hraběte, který obětoval svou duši, aby zachránil své blízké
a svůj lid před tureckými nájezdníky.
120,Do 12 let nevhodný

OSTATNÍ AKCE

úterý 28. října

Rosamund Pike zmizela a její muž Ben Afﬂeck byl obviněn z její
vraždy, avšak prohlašuje, že nic nespáchal. Pokud je nevinný, kam
se poděla Rosamund?
120,Do 15 let nepřístupný

19:00

USA / fantasy / s titulky

DRÁKULA: NEZNÁMÁ LEGENDA

Art kino

FREE RANGE / BALADA O PŘIJETÍ SVĚTA
Fred je spisovatel, který je donucen zamyslet se nad tím, jak naložit se svým životem a jak přijmout nečekanou zodpovědnost.
Snímek, natočený na 16mm ﬁlm a opatřený retro soundtrackem,
vzdává hold francouzské nové vlně.
90,Do 15 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

pořádá Fokus Mladá Boleslav, středisko Nymburk:
pondělí 8. září až pondělí 13. října
Výstava obrazů
pacientů Psychiatrické nemocnice Sadská (2. část). Výstava je přístupná ve všední
dny od 7.30 do 18.00 hodin v kavárně Strejda Burger.
pátek 10. října od 20 hodin
Autorské čtení „Říjnobraní“
vystoupí: Aleš Misař, David Mareš, Přemysl Krejčík, kytarový doprovod: Duo Robin
a Dusty, zpěv: Kamila Svobodová.
Vstupné dobrovolné – v kavárně Strejda Burger.
středa 15. října od 9.00 do 15.00 hodin
Den otevřených dveří služeb o. s.
Fokus Mladá Boleslav, středisko Nymburk.
Více informaci na www.fokus-mb.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

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.

ŘÍJEN

www.mesto-nymburk.cz

