Hálkovo městské divadlo
Sobota 1.11.
14.30 hodin

Příběhy včelích medvídků

Cena 60,- Kč

Produkce: DIVADELNÍ SOUBOR HÁLEK

Pohádky na motivy stejnojmenné knihy Jiřího Kahouna. Hlavními postavami jsou občas poněkud neposlušní čmeláčí kluci Čmelda a Brumda, krom nich můžeme vidět další hrdiny převážně z hmyzí říše.
Režie a úprava původní předlohy: Vítek Špinka, Uvádí: DS Hálek
Úterý 4.11.
19.30 hodin

Slavnosti sněženek

Cena 100,- Kč

Divadelní soubor Hálek Nymburk uvádí obnovenou premiéru divadelní
hry Slavnosti sněženek podle knižní předlohy Bohumila Hrabala.
100. výročí narození Bohumila Hrabala. Uvádí: DS Hálek
Čtvrtek 6.11.
19.30 hodin

OTEVŘENÉ MANŽELSTVÍ
A Produkce:
Studio DVA

Cena 360,- Kč

Zoufale jedovatá tragikomedie o odvrácené straně lásky. Brilantní tragikomedie o jednom svérázném manželském páru z pera italského dramatika Daria Fo (nositele
Nobelovy ceny za literaturu) a jeho ženy Franky Rame
je hereckou příležitostí pro dva vynikající herce – Janu
Krausovou a Karla Rodena. Komedie je věčným střetem
mužského a ženského principu a groteskním bojištěm
vztahu mezi dvěma lidmi, kteří se při komicky neohrabaném hledání lásky a souznění v partnerském životě ubíjí navzájem. Především
však diváci mohou prostřednictvím smíchu, při úzkostlivém střetávání
v konfliktních situacích, proniknout do nitra těchto postav a oblíbit si je
i s jejich slabostmi a nedokonalostmi. Autor: Dario Fo a Franca Rame,
režie: Patrik Hartl, Hrají: Karel Roden a Jana Krausová
Neděle 9.11.
15.00 hodin

Michalovi mazlíčci

Cena přízemí a lože 175,- Kč,
balkon 149,- Kč

„Michale, když máš na opasku ještě dvě volné dírky za přezkou, tak si nehraj na to, že jsi už dospělý!“ Michal si myslí, že už je moc velký na to, aby
si hrál s dětmi. Jeho „plyšáci“, největší mazlíčci, ho ale přesvědčí o tom,
že z malého kluka ještě nevyrostl a hrát si s nimi může klidně dál. ...Michal
v Mazlíčcích představuje svoje miláčky ze zvířecí říše. Děti se prostřednictvím tohoto představení na chvilku zastaví i na klidném místě v pralese
v Africe, ale pak už rychle zase zpátky do Michalova pokojíčku, kde na něj
čekají další jeho oblíbení plyšáci ... a spousta jeho vzpomínek do kterých
se vrátí spolu s dětmi v sále... Nemůže chybět legrace, soutěže ale ani
překvapení ...? Víte, koho má Michal opravdu moc rád, je jeho Miláček a vy
ho dobře znáte...? V představení uvidí děti skutečné hračky, své oblíbené
plyšáky, do kterých se zamilují nejen ony, ale také jejich rodiče.
Úterý 11.11.
19.30 hodin

Screamers

Cena 260,- Kč

Velice úspěšná česká travesti skupina SCREAMERS, účastník soutěže
Československo má talent. Opět v Hálkově divadle se zbrusu novým
podzimním pořadem.
Čtvrtek 13.11. 8.30 Šípková Růženka
a 10.00 hodin
Produkce: Divadlo Nymburk s.r.o.

Cena 60,- Kč

Dopolední pohádka pro školy a školky.
Hrají: K. Šonská, L. Toman Paclt, O. Kubina, M. Mejstřík a další.
Sobota 22.11.
14.30 hodin

O LÍNÉM HONZOVI

Produkce: Divadlo Nymburk s.r.o.

Premiéra nově připravované pohádky. Pohádkový příběh
o Honzovi aneb jak líný Honza ke štěstí přišel. Scénář a režie: Jaroslav Kříž. Hudba: Jiří Beneš
Hrají: O. Kubina, K. Šonská, P. Pištěk, L. Toman Paclt, M.
Mejstřík, A. Stehnová

Pondělí 24.11.
19.30 hodin

Můj báječný rozvod

Cena 350,- Kč

Monodrama Irky Aronové, v němž exceluje Eliška Balzerová, je obratně
napsaný, zábavný a hodně ironický text. Má ale i hořká a smutná místa.
Od svého uvedení ve Viole již dosáhl přes stovku repríz. Diváckou a zároveň kultivovanou inscenaci, v níž Balzerová ohromuje svou proměnlivostí, temperamentem, smyslem pro humor i nevtíravou vroucností.
Je až neuvěřitelné, jak jí role Angely, ženy ve středních letech, kterou
opustí manžel, sedne, jako by ji autorka Balzerové psala na tělo.
Hraje: Eliška Balzerová
Středa 26.11.
19.30 hodin

VEČERY V KLUBU

Městská knihovna
Výstava
od 3. do 28. listopadu

Tomáš Záborec DŘEVOMALBY
Obrazy, které můžete zažít více smysly…

Cena 120,- Kč

A CHARLEYOVA TETA

Cena 340,- Kč

Charleyova teta je jednou z nejlépe napsaných komedií všech dob a patří tak do „zlatého fondu“ tohoto žánru. Skýtá výjimečné komediální herecké
příležitosti, a to zdaleka nejen v roli Babberleyho,
obsahuje řadu velmi překvapivých situací a kromě
výrazného hereckého rozehrávání vtipných momentů vybízí k brilantní
konverzaci té nejlepší anglické tradice. Mladí spolužáci z oxfordské univerzity Charley a Jack jsou zamilovaní až po uši do Kitty a Amy. Touží
se co nejdříve zasnoubit se svými láskami. Ale problém je v tom, že jim
chybí oficiální doporučení vážené osoby, jak vyžaduje dobová etiketa.
Jako na smilování tedy oba čekají na příjezd Charleyho bohaté tety
z Brazílie, aby za její pomoci mohli dosáhnout vysněného cíle. Ovšem
teta má zpoždění a Jack s Charleym se tak dostanou do svízelné situace, neboť jejich vyvolené již mají každou chvíli přijít! Všichni začnou
být natolik netrpěliví, že realizaci odvážného nápadu již nelze odkládat:
jejich záchranou se má stát spolužák lord Babberley, který je obvykle
„pro každou špatnost“. Když tedy nakonec chtě nechtě svolí, že bude
v přestrojení představovat Charleyovu tetu, aby spolužákům pomohl,
vůbec netuší, do jak komplikovaných situací ho to přivede. A co teprve,
když se pak objeví i skutečná teta!
Hrají: Ladislav Špiner, Václav Dušek, Jan Musil, Petr Borovec, Dagmar
Novotná a další.

III. DIVADELNÍ GALA PLES 2015
Hálkovo městské divadlo Nymburk Vás srdečně zve na III. DIVADELNÍ
GALA PLES 2015, který se uskuteční v Obecním domě v Nymburce dne
17.1.2015 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. Připraven je i bohatý doprovodný
program. Vstupenky jsou v prodeji pouze na pokladně divadla!
Cena vstupenky: sezení 250,- Kč, stání 150,- Kč

DÁLE PŘIPRAVUJEME:
Pohádka s mikulášskou nadílkou
Vztahy na úrovni (A)
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Federer – Nadal
vstupenky jsou v prodeji od 3.11.2014.

6.12.2014
11.12.2014 od 19.30 hodin
13.12.2014 od 15.00 hodin
4.2.2015 od 19.30 hodin,

Přednášky
Život pod lupou – témata, která nás trápí

Cyklus pravidelných setkání s přednáškou a společnou diskusí s nymburskými duchovními o etických a morálních tématech současnosti. Na
listopad je připraveno téma:
pondělí 10. listopadu	Násilí v našich životech a jak se s ním vyrovnat?
Přednáší Jan Kohout (Církev Československá husitská). Navazuje společná diskuse za účasti nymburských duchovních.
Dále se můžete těšit: 8. prosince na téma „Přátelství jako koření života s Jaroslavem Krajlem“ a 12. ledna „Vina a stud v našich životech a jak s nimi správně naložit“ s Petrem
Plaňanským.

Akademie celoživotního vzdělávání
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 listopadu vám nabízíme:

středa 12. listopadu Židé našeho regionu
v 15 hod. 	Mgr. Blanka Rozkošná. Židovské muzeum v Praze, autorka
řady knih s židovskou tematikou

Dále se můžete těšit 10. prosince na přednášku PhDr. Jany Hrabětové „Starobylé vánoční
zvyky a obyčeje na Nymbursku“.
Vstupné 40 Kč.

čtvrtek 13. listopadu v 17 hod.

Etiopie - země, kde vládne Bůh a přítel Kalašnikov

Saša Ryvolová. Do Etiopie vás zavede přednáška s promítáním
fotografií známé trampky a cestovatelky. Ortodoxně křesťanský
sever, země královny ze Sáby s monolitickými chrámy i kláštery
a nádherné horské planiny Simienských hor, porostlé obřími lobéliemi a obývané endemickými paviány gellada ostře kontrastuje
se životem nejdivočejších kmenů světa v údolí řeky Omo při jižní hranici, kde muži válčí
o dobytek. Ženy se zdobí obrovskými keramickými talířky ve spodním rtu, skarifikací
a směsí rudé hlinky a másla ve vlasech. 
Vstupné 30 Kč.

čtvrtek 20. listopadu v 17 hod.

Cena 60,- Kč

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

úterý 4. listopadu

LISTOVÁNÍ

Talkshow Jardy Kříže a Davida Šitavance. Povídání s hosty a hudebním
doprovodem. Hosté: P. Brukner, B. Kuba, Z. Eliáš a P. Misík
Čtvrtek 27.11.
19.30 hodin

Knihovna dětem

Božena Němcová bojující a milující

Účinkuje Stanislava Hošková. Hra jednoho herce / monodrama.
Božena Němcová vzpomíná na svou literární tvorbu a své lásky.
Hra, která přibližuje poslední dny života výrazné české spisovatelky. Hra využívá úryvky z jejích dopisů. Hra podle Čestmíra Vidmana.
Vstupné 40 Kč.

Lukáš Hejlík a Petra Bučková. Malý sál Obecního domu. Cyklus scénického čtení Divadelní vystoupení, ve kterém je přenášen děj knihy, jazyk autora a atmosféra dané literatury na obecenstvo, které se vrací zpět k tomu, co tu bylo první - knize.

8 hod

Faktor Merde: Stephen Clarke

Angličan Paul West touží žít svůj pařížský sen a opravdu se přitom snaží zbytečně nedráždit Francouze. Jenže ne zrovna úspěšně. Jeho byt je tak malý, že si musí bagety
krájet napůl, aby se mu vešly do kuchyně, a jeho průzkum francouzské cuisine málem
vyústí ve všeobecnou stávku. Navíc to vypadá, že jej pronásleduje bývalá přítelkyně.
A zatímco Paulovi hrozí vystěhování, ztráta práce a bankrot, postupně mu dochází, že
jeho osobní faktor merde může vyvolat pořádný poprask.
9 hod.
Eliáš a babička z vajíčka: Iva Procházková
Šestiletý Eliáš má úžasné, ale neustále zaneprázdněné rodiče, a naopak nemá žádnou
babičku ani dědečka, i když od kamarádů ví, že s prarodiči se dá užít spousta legrace.
A tak tráví celé dny doma sám a je mu smutno. Když už si začíná zoufat, stane se něco
podivného. Při hledání zakutáleného míče najde Eliáš v parku zvláštní, žluté vajíčko.
Vezme je domů a čeká, že se z něj vylíhne ptáče. Ale místo ptáčka se z vajíčka vyklube
malinkatá babička s křídly...
10 hod.
Holčička a cigareta: Benoît Duteurtre
Proti světu plovoucímu v katastrofálně znečištěném vzduchu a zavalovanému všemožnými zákazy, proti vládě nevychovaných emancipovaných dětiček se hrdina knihy, čtyřicátník zaměstnaný na magistrátě, dětinsky bouří: v práci si chodí na záchod potají
vykouřit cigaretu. Je přistižen pětiletou holčičkou a tím pro něj začíná pekelná spirála
vyšetřování, věznění a marné snahy obhájit se účastí v apokalyptické televizní reality
show.
Akce probíhá za finanční podpory Středočeského kraje.

sobota 29. listopadu od 9 do 12 hodin

Den pro dětskou knihu

Program pro celou rodinu, který bude probíhat ve všech odděleních knihovny. Na co se
můžete těšit: Divadlo pro děti, Výtvarná dílna pro děti, Bazar dětských knih, Andělská
pošta Ježíškovi, Hry a soutěže pro rodiče s dětmi, Průkazka pro dítě na rok zdarma,
A spousta dalších aktivit. Na programu se pracuje.

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.

LISTOPADOVÁ SOBOTA,
KDY MÁME PRO VÁS OTEVŘENO:
1. 10. 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

Končící výstava je věnována životu a osobnosti spisovatele Bohumila
Hrabala (1914-1997) při příležitosti stého výročí jeho narození. V posledních
15 letech nasbíralo Vlastivědné muzeum Nymburk mnoho artefaktů, spojených se spisovatelem, jež nyní představuje široké veřejnosti. Velká část z nich
je prezentována vůbec poprvé.
Návštěvníci se mohou seznámit nejprve s Nymburkem v době, kdy tu mladý spisovatel vyrůstal, s rodinou a prostředím pivovaru, které ho obklopovaly. Zmiňuje i zdejší reálku, na níž studoval, a také jeho velkou zálibu – fotbalu. Návštěvníci uvidí např. mladého Bohumila ve fotbalovém dresu místního
Polabanu. Není zapomenuto ani na přátele, se kterými se Hrabal v Nymburce
stýkal a které jej ovlivnili na celý život, včetně jeho nejbližšího – hudebníka
a básníka Karla Maryska (1915-1988).
Druhá část výstavy, týkající se především Hrabalovy
tvorby, seznamuje s různými vlivy, jež na něj zapůsobily
(Jiří Kolář a jeho tvorba) a představuje také samotný proces psaní, stříhání rukopisů a jejich nové uspořádávání.
Návštěvníci zde mohou shlédnout dosud neznámé unikátní rukopisy stejně vzácné strojopisy nebo samizdatová
i oficiální vydání jeho knih i řadu překladů Hrabalových
textů.
Organickou součástí výstavy jsou grafické listy jeho přátel, bez nichž si
nelze spisovatelův život a dílo představit – v prvé řadě Vladimíra Boudníka,
dále pak Oldřicha Hamery a Jiřího Anderleho. Výstavu Bohumil Hrabal známý
a neznámý ilustrují stovky fotografií, spojených s jeho životní poutí od Brna,
přes Polnou, Nymburk, Libeň a Kersko.
Srdečně zveme do muzea na derniéru výstavy ve čtvrtek 27. listopadu.
Slavnostním zakončením výstavy se chceme rozloučit i s celým rokem 2014
věnovaným osobnosti Bohumila Hrabala. Představíme knihu Bohumil Hrabal známý a neznámý, která obsahuje neznámé texty z pera tohoto světoznámého spisovatele a také korespondenci a vzpomínky jeho přátel (K. Marysko,
S. Roth, J. Jíra, V. Merhaut, M. Jankovič nebo A. Branald) a doprovází ji množství dosud nepublikovaných nebo méně známých fotografií. Pozvání přijali
a na Hrabala budou vzpomínat pamětníci „starých časů“.
kontakt: V
 lastivědné muzeum, Tyršova 174
Tel. 325 512 473, www.polabskemuzeum.cz

Kulturní měsíčník vychází 1x měsíčně. Místo vydání: Tisk Devera, Třebestovice
Číslo 86. vyšlo 28. 10. 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
1. sobota
2. neděle
17:00
98 min.
4. úterý
5. středa
19:00

ITA / animovaný / české znění

Dětský

WINX CLUB – V TAJEMNÝCH HLUBINÁCH

Winx jsou zpět! Skupina náctiletých víl, které pomocí kouzel brání magický svět…
110,Přístupný
ČR/ romantický / české znění

INTIMITY

104 min.

Sedm příběhů o lásce, které se vzájemně prolínají. Zamilované
páry nám nechávají nahlédnout do svého intimního soukromí
v okamžiku, kdy řeší určitý citový milostný problém úměrný jejich věku a povaze.
100,Do 12 let nevhodný

6. čtvrtek
19:00

ZMIZENÍ ELEONOR RIGBYOVÉ - ON

89 min.
7. pátek
19:00

100 min.
7. pátek
9. neděle
17:00
79 min.
8. sobota
19:00

18. úterý
19. středa
19:00

Film věnovaný životu a osudu zpěváka a hudebního skladatele Jamese Browna, který měl zásadní vliv na vývoj soulové a funkové
hudby.
110,do 12 let nevhodný

Newyorčané Conor a Eleanor byli šťastným párem, dokud do jejich životů nevstoupila osobní tragédie, na kterou nebyli připraveni. Část On vypráví o snaze muže opět se spojit s milovanou, ale
odcizenou ženou.
110,- /při zakoupení vstupenky i na Do 12 let nevhodný

20. čtvrtek USA / válečný / s titulky
21. pátek ŽELEZNÁ SRDCE
Duben 1945. Zatímco se spojenecká armáda pokouší o ﬁ nální
19:00
ofenzívu na evropské frontě, ujímá se Brad Pitt velení tanku a vydává se s jeho posádkou na vražednou misi.
135 min. 120,Do 12 let nevhodný

část ONA 80,- / lístek

USA / drama / s titulky

ZMIZENÍ ELEONOR RIGBYOVÉ - ONA

Newyorčané Conor a Eleanor byli šťastným párem, dokud do jejich životů nevstoupila osobní tragédie, na kterou nebyli připraveni. Část Ona pojednává o mladé ženě, která se snaží znovu nalézt
samu sebe.
110,Do 12 let nevhodný
Něm. / animovaný / české znění

VČELKA MÁJA

Dětský

Příběhy oblíbené malé včelky a jejích přátel z louky i lesa.
120,Přístupný
ČR / dokumentární / české znění

SNĚŽENEK & HRABALOVY MILIONY

Kan. / psychologický / s titulky

MAMI!

Art kino

Drama o soužití vdovy a jejího agresivního a nezvladatelně výbušného syna jde za hranici konvenčních vztahů. Film byl oceněn
na festivalu v Cannes a byl nominován na Oscara.
90,Do 15 let nepřístupný

22. sobota Filmový festival
17:00
SNOW FILM FEST
Zimní tvář ﬁlmového festivalu Expediční kamera – náplní jsou
outdoorové snímky s tematikou zimních sportů.
Více info na www.meks-nbk.cz  www.facebook.com/eknymburk
23. neděle Nor. / pohádka / české znění
Rodinný
17:00
MAGICKÉ STŘÍBRO – HLEDÁNÍ KOUZELNÉHO ROHU
Po dlouhém podzimním spánku se modří skřítci probudili do té
nejchladnější zimy, jakou kdy zažili. Královna věří dávné pověsti
o magickém modrém rohu, který dokáže změnit počasí a skřítkové se tak vydají na výpravu za legendárním rohem.
84 min.
90,Přístupný
25. úterý
19:00

Cestopisná přednáška

KANÁRSKÉ OSTROVY

Promítání obrazů a vyprávění příběhů z cest po Kanárských ostrovech.
Vstupné dobrovolné

26. středa USA / krimi komedie / s titulky
19:00
FALEŠNÍ POLDOVÉ
Když si velcí kluci hrají na policajty a zloděje….může to být i dost
fajn. Ale může jít i o život.
104 min. 110,Do 12 let nevhodný
28. pátek
18:00

ostatnÍ akCe
NYMBURK

úterý 11. listopadu

Den válečných veteránů

od 11 hodin uctění památky padlých v Parku hrdinů u Husova sboru.

úterý 11. listopadu

Pečení svatomartinských rohlíčků

od 13 do 15 hodin v Domě dětí a mládeže Nymburk (2. května 968,
Nymburk), cena 20 Kč. Více na www.ddm-nymburk.cz

USA / životopisný / s titulky

GET ON UP – PŘÍBĚH JAMESE BROWNA

138 min.

11. úterý Kan. / drama / s titulky
12. středa MAPY KE HVĚZDÁM
Moderní gotický příběh z Hollywoodu, který zobrazuje hollywo19:00
odskou rodinu, jejíž členové se ženou za slávou, jdou si po krku
a snaží se zahnat zlé duchy minulosti.
111 min. 110,Do 15 let nepřístupný

139 min.

16. neděle Nor. / krimi komedie / s titulky Art kino
19:00
BOJ SNĚŽNÉHO PLUHU S MAFIÍ
Vyhrát spor s maﬁí není lehké, avšak Nils má v záloze silnou zbraň
– sněžný pluh. Příběh “spravedlivé“ pomsty s pořádnou dávkou
černého humoru na pozadí zasněžených drsných norských hor.
115 min. 90,Do 12 let nevhodný

USA / drama / s titulky

Projekce dvou ﬁlmů mapující hry B. Hrabala v podání DS Hálek
Nymburk. Sněženek, dokument z roku 2010 o vzniku představení
Slavnosti sněženek k 150. výročí založení Divadelního souboru
Hálek Nymburk. Hrabalovy miliony, premiéra dokumentu z roku
2014 o tvorbě představení Harlekýnovy miliony v podání DS Hálek Nymburk k 100. výročí narození B. Hrabala. Kamera, střih: J.
Vetešník, režie: V. Špinka.
2x 60 min. Vstupné dobrovolné
Přístupný

13. čt
19:00

14. pátek ČR / romantický / české znění
15. sobota POHÁDKÁŘ
Strhující příběh o osudové lásce a nemilosrdné lži. Film podle kni19:00
hy Barbary Nesvadbové v režii Vladimíra Michálka.
90 min.
130,Do 15 let nepřístupný

Performance
Multimediální show světoznámého legendárního komika Strejdy
Dutche opět v nymburském kině! Festival Strejdy Dutche divá29. sobota kům představí divadelní i ﬁlmové komedie, pohádky, umění vkus14:00
né i nevkusné. Na festivalu vystoupí divadelní spolky Divadelní
studio Mlejn, DS Hálek Nymburk, DS Jelita, DS Černý Petr Bran30.neděle dýs nad Labem, součástí programu bude i projekce nezávislých
14:00
ﬁlmů „Ztracené podpisy“ a „Hrabalovy miliony“.
Více info na www.strejdadutch.cz / www.meks-nbk.cz

DUTCH FEST

úterý 11. listopadu

Posviťme si na Nymburk

od 17:30 hodin lampionový průvod městem, který pořádá TJ Sokol
Nymburk. Start na hasičském hřišti pod zimním stadionem, konec
průvodu s malým ohňostrojem v Parku Pod Hradbami.

středa 12. listopadu

Světýlka ve Svítání

od 16:30 hodin u evangelického kostela. Akce je pro širokou
veřejnost. Děti světýlko s sebou na kouzelnou cestičku.

čtvrtek 13. listopadu

Oslava 25. let od pádu komunistického režimu
a od svatořečení Anežky Přemyslovny
od 19 hodin v kostele sv. Jiljí Nymburk. Pořádá
Římskokatolická církev a pěvecký sbor Hlahol.

čtvrtek 20. listopadu

Pirátská párty

městské kulturnÍ
stŘedisko
neděle 16. listopadu

Diskotéka Oldies hitů se světelnými efekty
od 20 hodin v Obecním domě. Vstupné 70 Kč.

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

pondělí 17. listopadu

Koncert v rámci festivalu B. M. Černohorského

od 19 hodin v kostele sv. Jiljí. Vystoupí: Vox Nymburgensis a Krkonošské Collegium Musicum, Maurice Durufle Requiem, Sólisté: Daniela Čermáková
(mezzosoprán), Stanislav Předota (baryton), Vít Mišoň (varhany), Jitka
Malátková (violoncello). Vstupné 30 Kč

úterý 18. listopadu

Zahájení prodeje lístků na Ples města
ples se uskuteční v pátek 9. ledna od 19:30 hodin.
Vstupné: 250 Kč

POSVIŤME SI NA NYMBURK

pátek 28. listopadu

Rozsvěcení vánočního stromečku
od 17 hodin na Náměstí Přemyslovců.
Stánkový prodej od 16 hodin.

Dále připravujeme:

Vánoční jarmark - pátek 5. prosince
Vánoční koncert Petra Rezka s kapelou – středa 17. prosince
Předprodej vstupenek na akce MěKS: Městské kulturní středisko (Palackého
třída 449, tel.: 325 512 123), Obecní dům (Bedřicha Smetany 55,
tel.: 325 541 789), TIC (Náměstí Přemyslovců 165, tel.: 325 512 433)

od 15 do 17 hodin, pořádá Centrum pro všechny o.s. ve vile
Tortuga. Zábavné odpoledne plné her a výtvarných stanovišť,
vstupné 80 Kč (pro členy Centra), ostatní 100 Kč.

sobota 22. listopadu

Svatební den

od 11 do 16 hodin v hotelu Ostrov. Svatební den je určen především pro
ty, kteří plánují svatbu. Během celého dne je zajištěn bohatý program.
Vstup ZDARMA.

úterý 11. listopadu od 17:30 hodin
lampiónový průvod městem

neděle 23. listopadu

VEM - BER

od 14 do 19 hodin v Obecním domě Nymburk. Prodejní akce na podporu
Klub Nemocných Cystickou Fibrózou. Více informací na facebooku nebo na
zenklova.ivet@gmail.com či na tel. čísle 721381810.

sobota 29. listopadu

Den otevřených dveří

od 9.30 do 15 hodin v Dětském domově Nymburk (Resslova 612).
Přijďte se podívat na adventní jarmark, a jak to u nás vypadá.

neděle 30. listopadu

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

Nymburské deskohraní

od 10 do 18 hodin, pořádá Město Nymburk ve spolupráci s firmami MINDOK a DINO ve velkém sále Obecního domu. Nejnovější i starší stolní hry
si s námi můžete nejen zahrát a vyzkoušet, ale také na místě za zvýhodněné ceny rovnou zakoupit.

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

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.

LISTOPAD

www.mesto-nymburk.cz

