
VýstaVa
od 2. do 3. ledna

Jan Drška: výstava obrazů 
a studentských projektů 

z let 2008-2014. 
Host: atelier A1 a Vize pro Nymburk

Přednášky
Život pod lupou – témata, která nás trápí
Cyklus pravidelných setkání s přednáškou a společnou diskusí s nym-
burskými duchovními o etických a morálních tématech současnosti. Na 
leden je připraveno téma: 

pondělí 12. ledna Vina a stud v našich životech
v 17 hodin  Přednáší Petr Plaňanský (Církev křesťanská společenství). Nava-

zuje společná diskuse za účasti nymburských duchovních.

AkAdemie celoživotního vzdělávání
Zdravý životní styl
Nový cyklus vzdělávacích přednášek o zdravém životním stylu z oblasti 
psychického a fyzického zdraví. Lektory kurzu jsou specialisté z  oborů 
péče o duševní a fyzické zdraví. Informace a rady týkající se zdraví, výži-
vy, sportu, vztahů, zdravého životního stylu a péče o vlastní osobu. Před-
nášky budou probíhat v dětském oddělení každou druhou středu v měsíci 

vždy od 15 hodin. Cena celého cyklu je 200 Kč. Na celý cyklus přednášek se můžete hlá-
sit již nyní nebo při první přednášce. 

středa 14. ledna v 15 hodin
Numerologie 

Přednáška prozradí, jaký vliv mají čísla na zdraví, na partnerské vztahy, profesi a jak 
nás datum narození ovlivňuje v našem životě. Možnost osobního rozboru. Přednáší nu-
meroložka Olga Krátká. Jednotlivé vstupné 40 Kč.

středa 11. února v 15 hodin
Tibetská medicína 

Základní rady pro stravu a chování, alternativní pohled tohoto tradičního učení. Sou-
částí přednášky je typologie vlastní osobnosti. Přednáší specialista na tibetskou medi-
cínu Ing. Roman Nenadl. Jednotlivé vstupné 40 Kč.

středa 11. března v 15 hodin
Aby záda nebolela

Objasnění příčin bolestí zad. Nejčastější problémy a jejich řešení. Součástí přednášky je 
i pár jednoduchých cviků proti bolesti zad. Přednáší profesionální trenér fitness Martin 
Hojda. Jednotlivé vstupné 40 Kč. 

středa 8. dubna v 15 hodin
Detoxikace – odkyselení organismu

Překyselení má vliv na náš zdravotní stav i na to, zda přibíráme na váze. Co ho způso-
buje a jak s ním bojovat nám prozradí výživová poradkyně Petra Sehnalová. Jednotlivé 
vstupné 40 Kč.

 Hálkovo městské divadlo městská kniHovna středa 13. května v 15 hodin
Grafologie – věda o osobnosti

Psychologie písma, písmoznalectví, grafologické rozbory osobnosti, partnerské roz-
bory, volby studia a povolání. „Poznej sám sebe“, nápis na delfské věštírně. Přednáší 
Ing. Štěpánka Čechová, Institut celostní grafologie v Praze. Jednotlivé vstupné 50 Kč.
 

středa 10. června v 15 hodin
Astrologie – vztahy a láska

Charakteristika základních rysů jednotlivých znamení. Schopnost milovat, jednání 
s lidmi a vkus. Všechna astrologická znamení z pohledu ženy i muže. Možnost podívat 
se na vlastnosti vašeho ideálního partnera. Přednáší profesionální astrolog Milan Gel-
nar. Jednotlivé vstupné 50 Kč.

čtvrtek 22. ledna v 17 hodin.
Astrologie - Aura a čakry aneb co udělat proto, 

abychom stále byli zdraví a krásní...
Profesionální astrolog Milan Gelnar.Jak lze v horoskopu číst informace 
o zdraví, co je to aura, čakry, meridiány a jak lze těchto znalostí využít 
ke zlepšení vlastního zdraví. V rámci přednášky máte možnost nechat si 
vyfotit a změřit svou auru a čakru, včetně krátké analýzy nejmodernější 
přístrojem vyvinutým v NASA, který vše dokáže zobrazit ve 3D provedení. 
Cena měření 199,- Kč. Pokud máte o měření a focení aury zájem, je potřeba 

přihlásit se předem v knihovně. Vstupné na přednášku 40 Kč.

novinky nA cd 

Hudba

Shakira: 
Shakira

Miley Cyrus: 
Bangerz

ZAZ: 
Recto Verso

Bára Basiková: 
Belleville

Audioknihy

Dan Brown: 
Inferno

J.R.R. Tolkien: 
Hobit

Jo Nesbø: 
Nemesis

Jonas Jonasson: 
Stoletý stařík

CD pro děti

Hanka Luhanová: 
Lali cvičí jógu

Denisa Kirschnerová: 
Hurvínek a funící Billy

Arnošt Goldflam: 
Tatínek 007

Jeff Kinney: Deník 
malého poseroutky

LEDNOVÁ SOBOTA
KDY MÁME PRO VÁS OTEVŘENO

 3. 1. OD 9 DO 11 HOD.

Bližší informace o našich službách a konaných akcích najdete na interneto-
vých 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

Pokladna divadla bude 20.12.2014 – 7.1.2015 zavřena.
8. – 9.1.2015 bude zkrácená pracovní doba 8:00 – 15:00 hodin

Prodej abonmá do 23.1.2015 pouze na pokladně divadla!
Cena půlročního abonmá je 1350,- Kč. 

Abonmá obsahuje celkem čtyři představení
Tři muži na špatné adrese(Bob Klepl, Karel Heřmánek a další.), 

Cry baby cry (Michal Dlouhý, Petra Hřebíčková a další.), 
Molly Sweeney (Dana Batulková a další.) a Manželský poker 

(Jiří Langmajer, Daniela Šinkorová a další).

Sobota 17.1.2015 
20.00 hodin III. DIVADELNÍ GALA PLES 2015

Cena vstupenky: 
sezení 250,- Kč, 

stání 150,- Kč
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 pou-
ze na výjimečných akcích, jako je festival Cirkus Cirkus, Společenský 
ples v Lucerně, Pořady ČT a další. Připraven je i bohatý doprovodný 
program. Prodej vstupenek pouze na pokladně divadla!

Od adventu po Hromnice
pohledy, zvyky a obyčeje

výstava potrvá od 5. 12. 2014 do 1. 2. 2015
otevřeno je denně mimo pondělí, 9 – 17 hodin

Výstava představuje muzejní sbírku starých vánočních a novoročních 
pohledů z uplynulého století. Na několika desítkách vystavených pohledů 
můžeme pozorovat vývoj námětů a výrobních technik pohlednic. Připome-
neme staré lidové zvyky středního Polabí od sv. Ondřeje přes sv. Barboru, sv. 
Mikuláše, sv. Lucii, Vánoce, Tři krále až po Hromnice. Nezapomeneme ani na 
historii adventního věnce, vánočního stromku, jmelí a betlémů. Seznámíme 
Vás s tradičními vánočními koledami středního Polabí. Výstava bude doplně-
na lidovými obrázky madon, formami na perník ze sbírek muzea.

Karel Marysko
básník s absolutním sluchem

výstava potrvá od 5. 12. 2014 do 29. 3. 2015
otevřeno je denně mimo pondělí, 9 – 17 hodin
100. výročí narození básníka Karla Maryska (narodil 

se přesně o jeden rok a jeden den později než Bohumil 
Hrabal) chce muzeum připomenout výstavou o jeho 
životě a především díle. I když se stejně jako jeho 
přítel Bohumil Hrabal v Nymburce nenarodil, pro-
žil zde své dětství a mládí. Pocházel z muzikantské 
rodiny Marysků, která bydlela v Nymburce již od 
poloviny 19. století. V rodině se hrávalo na housle, 
violu, violoncello, kontrabas, klarinet, trubku a až 
do 80. let 20. století byli součástí hudebního života v Nymburce jako učitelé 
hudby a členové smyčcových a dechových sdružení. Sám Karel Marysko byl 
od roku 1944 zaměstnán jako violoncellista Národního divadla, od mládí hrá-
val v nymburském krematoriu i v místních spolcích, psal hudbu pro divadelní 
spolek Hálek.

Dílo Karla Maryska je rozsáhlé, za života však téměř nepublikoval, k sou-
bornému vydání jeho básní a prózy došlo až po jeho smrti. Mnoho let rozdával 
své básně přátelům jako PF, často doprovázené provokativními kolážemi či 
fotografiemi.

Na výstavě se můžete těšit jak na rodinné fotografie a dokumenty, tak na 
ukázky jeho tvorby včetně originálních „menhirů“, které si přivezl ze svého 
hostování v norském Stavangeru.

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

Středa 21.1.2015 
19.30 hodin Večery v klubu Cena 120,- Kč

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

Čtvrtek 22.1.2015 
8.30 a 10.00 hod.

Kousky brouka Pytlíka 
Produkce: DS Tesseris

Cena 60,- Kč

Dopolední pohádka pro školy a školky. Kdo z nás se nesetkal s brou-
kem Pytlíkem? Známý kamarád Ferdy Mravence a tak trochu popleta se 
v naší pohádce pokouší o malířskou a hudební osvětu na hmyzí loučce.

Sobota 24.1.2015 
14.30 hodin

BUDULÍNEK, ČERVENÁ KARKULKA 
Produkce: DS Hálek

Cena 60,- Kč

PREMIÉRA Dvě mini muzikálové pohádky s písničkami Zdeňka Svěráka 
a Jaroslava Uhlíře.
Hrají: K. Ulrychová, J. Štychová, J. Vetešník a další. 

Neděle 25.1.2015 
14.30 hodin FORBÍNA č. 4 Cena 25,- Kč

DS – FORBÍNA č. 4 uvádí pro důchodce představení na malé scéně Hál-
kova městského divadla. Madame de Pompadour – divadlo jedné hereč-
ky, hraje p. Hošková. Misantrop od Moliera – v ukázce se představí Miky 
Mejstřík a Pavel Douděra. Hudební vstupy Tomáš Fülbacher. Předsta-
vení uvádí Amálka Stehnová
Účinkují: M. Mejstřík, P. Douděra a další. 

Pondělí 26.1.2015 
19.30 hodin 

TEREMIN 
Produkce: Dejvické divadlo

Cena 420,- Kč

Příběh člověka, který 
navždy změnil tvář mo-
derní hudby. Věnováno 
Robertu Moogovi. Hra 
vychází z osudů sku-
tečné postavy, ruského 
vědce, hudebníka, ale 
také tajného špiona 
Lva Sergejeviče Tere-
mina, muže, o kterém 
prohlásil Robert Moog, 
že nebýt jeho, nikdy by 
nedokázal sestrojit syntezátor. Nominace na Cenu Alfréda Radoka za 
nejlepší inscenaci roku. Ivan Trojan Cena Divadelních novin za nejlepší 
herecký výkon sezony 2005/2006 Ivan Trojan nominace na cenu Thá-
lie 2005. Ivan Trojan významné umístění v anketě i-divadla o nejlepší 
herecký výkon roku 2005.
Hrají: Ivan Trojan, David Novotný, Jiří Bábek j.h., Martin Myšička, Ven-
dulka Křížová j.h./Zuzana Stivínová, Lenka Krobotová/ Klára Melíško-
vá, Eliška Boušková j.h., Jaroslav Plesl, Pavel Šimčík, Václav Jiráček 
j.h. a Petr Koutecký j.h. 

ÚNOR 2015:
FEDERER – NADAL (Jakub Prachař, Marek Taclík): 4.2.2015, 

cena vstupenky 290,- Kč
TŘI MUŽI NA ŠPATNÉ ADRESE (Karel Heřmánek, Bohumil Klepl, 

Zdeněk Žák a další.): 19.2.2015

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



20. úterý
21. středa
17:00 

Rus. / animovaný / české znění Dětský
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA
Příběh natočený na motivy pohádky od H.Ch. Andersena. Sně-
hová královna uvalí na zemi kletbu a všude zavládne nekonečná 
zima. Děvčátko Gerda spolu s fretkou Lutou a skřítkem Ormem se 
vydají musí vysvobodit zemi z věčného sněhu a mrazu.

80 min. 110,-  Do 12 let nevhodný

22.čtvrtek
19:00 

Rus. / drama / s titulky Art kino
LEVIATHAN
V krásném přímořském prostředí severozápadního Ruska roze-
hrává Andrej Zvjagincev tragédii jedné rodiny a odhaluje nepěk-
ný stav současné (nejen ruské) společnosti a církve. 

141 min. 90,- Do 15 let nevhodný

23. pátek
24. sobota
19:00 

ČR / tragikomedie / české znění
FOTOGRAF 
Film, inspirovaný životními osudy Jana Saudka, poodkrývá ta-
jemství Janovy tvorby, ponořuje se do bizarního a sugestivního 
světa žen, které ho obklopují.

133 min. 120,- Do 15 let nevhodný

27.úterý
19:00 

USA / komedie / s titulky
BIRDMAN 
Černá komedie režiséra Alejandra Iñárritu vypráví příběh herce 
Riggana Thomsona (Michael Keaton), který se v minulosti prosla-
vil fi lmovou postavou kultovního superhrdiny Birdmana a nyní se 
s vypětím sil snaží o svůj divadelní debut na Broadwayi.

119 min. 120,- Do 15 let nepřístupný

28. středa
29. čtvrtek
17:00 

USA / animovaný / české znění Dětský
VELKÁ ŠESTKA 
Komediální a akční dobrodružství o malém geniálním konstruk-
térovi robotů jménem Hiro Hamada, který s přáteli bojuje proti 
hrozící zkáze města.

108 min. 120,- Přístupný 

30. pátek
31. sobota
19:00 

ČR / komedie / české znění
BABOVŘESKY 3 
Další pokračování svérázných peripetií hrdinek v komedii Zdeňka 
Trošky.

103 min. 130,- Přístupný

čtvrtek 1. ledna
Novoroční ohňostroj

od 18 hodin odpalovaný z Parku na Ostrově.

pátek 9. ledna
Ples města

od 19:30 hod v sále Obecného domu.
K tanci a poslechu hraje Miniband Praha a Trioda.

dále PřiPRAvUJeme:

čtvrtek 19. února
Ma�ie a city

česká premiéra francouzské komedie v Obecním domě.

čtvrtek 26. března
Život reportéra

Josef Klíma – diskuzní pořad v Obecním domě.

pátek 10. dubna
Večer s dobrým vínem

III. ročník ochutnávky 20 druhů vín z vinařství Stanislava Žůrka v Obecním domě.

10. sobota
11. neděle
19:00 

ČR/ komedie / české znění
HODINOVÝ MANŽEL 
Komedie o partě kamarádů, kteří začínají s podnikáním jako ho-
dinoví manželé, což se brzy přestává líbit jejich partnerkám. Že 
takto podnikají v Nymburce a okolí, jistě všichni víte.

100 min. 100,- Přístupný

13. úterý
14. středa
19:00 

USA / dobrodružný / české znění
NOC V MUZEU: TAJEMSTVÍ HROBKY 
Připravte se nejdivočejší a nejdobrodružnější Noc v muzeu všech 
dob. Ben Stiller pracuje v přírodovědném muzeu v New Yorku. 
A právě zde každou noc ožívají muzejní exponáty…

89 min. 120,- Přístupný

15. čtvrtek
19:00 

USA / životopisný / s titulky Art kino
HLEDÁNÍ VIVIAN MAIER
Příběh záhadné ženy nás zavádí do ulic New Yorku a Chicaga, kde 
Vivian Maier od roku 1950 až do své smrti v roce 2009 nafotila 
více než 100 000 dechberoucích fotografi í. 

83 min. 80,- Přístupný
 
16. pátek
17. sobota 
19:00 

USA / historický / české znění
EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ
Vyrostli jako bratři, ale stali se z nich nepřátelé na život a na smrt 
– egyptský faraón Ramses a Mojžíš, nalezenec, který se stal le-
gendou. Velkofi lm Ridleyho Scotta.

142 min. 120,- Do 12 let nevhodný

18. neděle 
17:00 

Angl. / komedie / české znění Rodinný
PADDINGTON 
Paddington není jen tak obyčejný medvídek. Pochází z Peru, nosí 
červený klobouček a miluje marmeládové sendviče. Když země-
třesení zničí jeho domov, pošle ho teta Lucy do Londýna, aby zde 
našel novou rodinu. 

98 min. 110,- Do 12 let nevhodný

ProGram kina sokol ostatnÍ akCe

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

www.mesto-nymburk.cz

KULTUR NÍ
M Ě S ÍČ N Í K

města Nymburka

LEDEN 2015

sobota 10. a neděle 11. od 19:00 hodin

HODINOVÝ MANŽEL

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. 

městské kulturnÍ
stŘediskoNYMBURK

Sazba a tisk Janova dílna
Tiskárna, CTP - Železniční 123, 289 12 T řebestovice, 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

sobota 10. ledna
Svatební inspirace v Nymburce

od 10 do 18 hodin v 1. patře restaurace U Gregorů. Svatební proměny se 
zkouškou svatebních šatů, ukázky floristického umění, kosmetické hýčkání 
a další. Vstupné ZDARMA. Více na www.ugregoru.cz,
www.svatby-party-oslavy.cz. 

úterý 13. ledna
Taneční ALFA 2015

od 8 hodin zahájení zápisu do tanečních kurzů v Obecním domě. Kurzovné 
2500 Kč, garde 700 Kč. Více na www.hudebninastroje-nymburk.cz.  

sobota 17. ledna
Integrace je IN

jednodenní víkendová aktivita pro děti z centra s postižením, které se díky 
ní mohou zúčastnit společně se svými zdravými kamarády sportovních či 
kulturních akcí pro veřejnost. Kontaktní osoba: Kristýna Heralová, e-mail: 
heralova.cpv@seznam.cz, mob.:721 459 330.

sobota 17. ledna
6. Staročeský myslivecký ples

od 20 hodin v sále Dělnického domu v Nymburce. K tanci a poslechu hraje 
skupina DESECT, zpívá Jana Šafaříková. Bohatá tombola. Vstupné 200 Kč 
(slosovatelné). Předprodej vstupenek v Turistickém informačním centru 
nebo na tel. 604 962 127. Hlavní cena divoké prase.

čtvrtek 22. ledna
Šmoulí párty

od 15 do 17 hodin v Centru pro všechny ve vile Tortuga. Zveme vás na tema-
ticky laděné odpoledne plné naučně - zábavných a výtvarných stanovišť, 
vhodné pro rodiny s dětmi. Určeno těm nejmladším až po malé školáky. 
Vstupné 80 Kč pro členy sdružení, pro nečleny 100 Kč.

pátek 23. ledna
Hasičský ples

od 20 hodin v sále Obecního domu. K poslechu a tanci hraje CONTO (E. 
Kochmanová – zpěvačka divadla Broadway, H. Vávra, V. Havlas, V. Beneš, L. 
Čepička), předtančení CREW EL’DANCE. Předprodej vstupenek v Turistickém 
informačním centru. Vstupné + místenka 150 Kč.

pátek 23. ledna
Viviente 

od 19:30 hodin v kavárně Strejda Burger, Palackého tř. 238, Nymburk. Jaz-
zové trio hrající směs brazilských bossanov a tradičních jazzových písní pod 
taktovkou Olgy Kovaříkové. Vystoupí: Olga Kovaříková (zpěv, kontrabas), 
Ondřej Černohorský (piano), Vendula Šmejkalová (alt saxofon).
Vstupné 50 Kč. Více na http://www.strejda-burger.cz.

sobota 24. ledna
Společenský večer

od 19 hodin v sále Obecního domu. Oslava 10. narozenin Centra pro 
všechny. Společenský večer sdružení Centrum pro všechny a OS Přístav 
Poděbrady. Vystoupí CROSSBAND a Fortuna 77. Více informací na tel. čísle 
604 788 181, nebo na e-mailu hajkova.vera@email.cz.

pátek 30. ledna
Buřty na sněhu

od 8:30 do 13 hodin v DDM Nymburk. Netradiční opékání buřtů.
Cena 100 Kč (v ceně: buřty, materiál na herní činnosti, pedagogický dozor). 
Přihlášky a platby do středy 28. ledna v DDM Nymburk.
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Lístky na akce Městského kulturního střediska 
k dostání v Městském kulturním středisku (Palackého 
449), v Obecním domě (Smetanova 55) a v Turistickém 

informačním centru (Náměstí Přemyslovců 165). 


