
VýstaVa
pondělí 2. až pátek 27. února

Centrum pro všechny Nymburk
Prezentace činnosti občanského sdružení 

Přednášky
čtvrtek 19. února v 17 hodin

Od Karibiku k mayským pyramidám Mexiko, 
Belize, Guatemala

Cestovatelé Petr Kvarda a Pavel Chlum vás provedou napříč močály a pralesy až k tisíc 
let starým mayským památkám. Navštívíme karibské ostrovy a na ostrově La Isla Bo-
nita zažijeme pravý karibský karneval. Budete se s námi moci ponořit pod hladinu ka-
ribského moře u přírodního monumentu Blue Hole, či stopovat kolonie vzácných ptáků 
na ostrůvku Half moon. Budete se s námi prodírat pralesy, prolézat podzemní jeskyně, 
anebo si zaplavete v horské řece a zaskáčete z vodopádu. Budete moci zhlédnout Gua-
temalskou provincii Petén a světoznámou památku Unesco „Tical“. Při cestě zpět na 
sever poloostrova projdeme uličkami Méridy, komplexem Chicen Itza a zdoláme vrchol 
pyramidy v Cóba.
 Vstupné 30 Kč.

AkAdemie celoživotního vzdělávání
Zdravý životní styl

Nový cyklus vzdělávacích přednášek o zdravém životním stylu z oblas-
ti psychického a fyzického zdraví. Lektory kurzu jsou specialisté z obo-
rů péče o duševní a fyzické zdraví. Informace a rady týkající se zdraví, 
výživy, sportu, vztahů, zdravého životního stylu a péče o vlastní osobu. 
Přednášky probíhají v dětském oddělení každou druhou středu v měsíci 
vždy od 15 hodin. 

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. 

 Hálkovo městské divadlo městská kniHovna 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 způsobu-
je a jak s ním bojovat nám prozradí výživová poradkyně Petra Sehnalová.
 Jednotlivé vstupné 40 Kč.
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 Gelnar. 
 Jednotlivé vstupné 50 Kč.

knihovnA dětem 
pondělí 9. února od 13 hod.
Dárek z lásky
Valentýnská výtvarná dílnička pro děti. Přijďte vytvořit dárek 
tomu, na kom vám záleží.

středa 18. února v 8,30 a v 9,45
Beseda s Andreou Popprovou
Beseda s ilustrátorkou a spisovatelkou knížek pro děti, při níž 
se dozvíte, jak vzniká kniha, jak vznikají ilustrace a jaký proces 
provází každou ilustraci, než se dostane do knihy. Výtvarnice An-
drea Popprová vám přiblíží své autorské knihy: Čekání na Vánoce, 
Jaro je tu!, Malované příběhy, Kam se ztratila rolnička?, Pavoučí 
prázdniny s Luckou, Jendou a Martínkem a Tajemství permoníků. 

Na závěr se děti naučí papírovou vrtulku z papíru, se kterou si užijí hodně legrace. Ta je 
z její poslední knížky Kutikulín. Vstupné 20 Kč.

PřiPrAvujeme 

Počítačové kurzy pro začátečníky 
a mírně pokročilé

Již nyní se můžete přihlašovat na počítačové kurzy pro začáteč-
níky i mírně pokročilé. Informace a přihlášky ve studovně.

ÚNOROVÁ SOBOTA
KDY MÁME PRO VÁS OTEVŘENO

 7. 2. 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

Středa 4.2.2015 
19.30 hodin FEDERER - NADAL Cena 290,- Kč

Dva nezničitelní hrdinové dnešní doby tak, jak je možná neznáte. Pět 
setů autorského divadla, které se nebojí metafyzického obsahu: Teni-
su!!! Bílé trenky, tvrdé údery, chytré kraťasy i halušky Rogerovy tchý-
ně. Délka představení: cca 60 min
Hrají: M. Taclík, J. Prachař, P. Kolečko

Sobota 7.2.2015 
14.30 hodin JÁJA, PÁJA A UTŘIFOUS Cena 60,- Kč

Pohádkový příběh o dvou bratrech Jájovi a Pájovi, jejich dědovi Lebe-
dovi a chamtivém Krkovičkovi. Napsal: Jaroslav a Stanislav Kříž. Hud-
ba: Vít Beneš. Režie: Jaroslav Kříž.
Hrají: Sebastian Baláš, Matyáš Baláš, Miky Mejstřík, Jaroslav Šturma 
a Petr Pištěk.

Čtvrtek 12.2.2015
8.30 a 10.00 hod.

Kubula a Kuba Kubikula 
Produkce: Divadlo Nymburk s.r.o. 

Cena 60,- Kč

Dopolední pohádka pro školy a školky.
Hrají: P. Pištěk, M. Mejstřík, L. Toman Paclt a další.  

Sobota 14.2.2015 
14.30 hodin

Budulínek, Červená Karkulka 
Produkce: DS Halek

Cena 60,- Kč

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

Úterý 17.2.2015 
19.00 hodin NYMBURSKÝ OTÍK

Vstupné 
dobrovolné

Kromě vyhlášení pěti základních fanouškovských kategorií bude vyhláše-
na Hudební osobnost 2014, kterou se stane muzikant tělem i duší Yan-
nick Tevi. Ten je původem z ostrova Vanuatu v Oceánii, přes dva roky žije 
v Nymburce. A už se nesmazatelně zapsal do srdcí fanoušků. „Vystupuje 
se skupinami Storian, Švihadlo, Lena Yellow či Forestless. Jeho příchod 
sem by se dal přirovnat k výbuchu reggae bomby,“ říká Lukáš Trejbal, 
tvůrce programu. Do Síně slávy vstoupí další tři hudebníci z Nymburska. 
Jsou z oblasti bigbítu, popu i klasické hudby. Na slavnostním vyhlášení vy-
stoupí mladé kapely Nespoutaní hoši a Inoscolution. Představí se dvě vy-
nikající zpěvačky, jmenovitě Lucie Janková a Zuzana Janiššová. Na závěr 
zahraje rocková skupina Infinity, složená z ostřílených harcovníků žánru, 
kterému se říká pompézní rock. V průběhu večera připomeneme několi-
ka klipy novinky dalších zajímavých kapel z regionu. Moderátorem večera 
bude ostřílený matador, Pepa Podolák z nymburského Rádia Patriot.
Účinkují: Nespoutaní hoši, Inoscolution a další.

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, prožil zde své dětství a mládí. Pochá-
zel z muzikantské rodiny Marysků, která bydlela 
v Nymburce již od poloviny 19. století. V rodině se 
hrávalo na housle, violu, violoncello, kontrabas, kla-
rinet, 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 hrával 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.

Historické pohledy na Nymburk
výstava potrvá od od 5. 2. do 29. 3. 2015

otevřeno je denně mimo pondělí, 9 – 17 hodin

Výstava představuje muzejní sbírku starých historických pohledů a fo-
tografií. 

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

Čtvrtek 19.2.2015 
19.30 hodin A TŘI MUŽI NA ŠPATNÉ ADRESE 

Produkce: Divadlo Bez zábradlí
Cena 340,- Kč

Zlý sen? Fantasmagorická představa? Skutečnost? Halucinace? Hro-
madné šílenství? Jsou zde tři dospělé osoby mužského pohlaví a všech-
ny tři si spletou adresu. Je to normální? V této vynikající italské kome-
dii není normální skoro nic. Ale téměř vše se dá vysvětlit!
Režie: Boris Štědrin
Hrají: K. Heřmánek, B. Klepl, Z. Žák a další.

Sobota 21.2.2015 
19.30 hodin 10 LET SKUPINY LÁŽO PLÁŽO Cena 100,- Kč

Koncem roku 2014 oslavila folková kapela LÁŽO PLÁŽO z Lysé nad La-
bem již 10 let své existence. Postupně se dostala nejen do podvědomí 
posluchačů z oblasti folk & country ale i dosáhla výrazných úspěchů 
v různých hudebních soutěžích. V současné době je již tradičním hos-
tem na známých folkových festivalech po celé republice (Folková růže, 
Prázdniny v Telči, Porta atd.) Své první kulaté jubileum oslaví 21. února 
2015 od 19.30 hod. ve foyer Hálkova divadla v Nymburce. Se skupinou 
Lážo Plážo tentokrát vystoupí i bývalí členové kapely. Hosty večera 
budou Zdeněk Vřešťál a Vít Sázavský ze skupiny NEŘEŽ (dříve NE-
REZ), kteří mají k Lysé nad Labem a Nymburku taktéž velmi blízko. 
Překvapením večera jistě bude závěrečné vystoupení folkrockového 
uskupení TŘETÍ FÁZE, což je společný projekt muzikantů z kapel Lážo 
Plážo a Passage.
 
Středa 25.2.2015 

19.30 hodin VEČERY V KLUBU Cena 120,- Kč

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

Sobota 28.2.2015 
14.30 hodin

KRKONOŠSKÁ POHÁDKA 
Produkce: DS HÁLEK

Cena 60,- Kč

Sobotní odpolední pohádka.
Hrají: M. Kubát, J. Vetešník, I. Špinková a další.

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



19. čtvrtek
19:00

USA / sci-fi, horor / s titulky Premiéra
VETŘELEC 
Kultovní monstrum Ridleyho Scotta se vrací na plátna kin v digi-
tálně restaurované verzi a v režisérském sestřihu. Vychutnejte si 
filmovou klasiku na velkém plátně.

116 min. 100,- Do 12 let nevhodný
20. pátek
21. sobota
19:00

ČR / komedie / české znění
HODINOVÝ MANŽEL 
Přidáváme další projekce o oblíbené partě nymburských hodino-
vých manželů. Bavte se!

100 min. 100,- Do 12 let nevhodný
22. neděle FR / drama / s titulky Art kino
19:00 TŘI SRDCE 

Příběh o osudovém setkání, o lidských citech, o lásce, o shodě 
okolností, o zvláštním milostném trojúhelníku.

106 min. 90,- Do 12 let nevhodný
24. úterý
25. středa
19:00

VB / akční komedie / s titulky
KINGSMAN: TAJNÁ SLUŽBA 
Colin Firth, tajný agent organizace Kingsman, v boji se Samue-
lem L. Jacksonem, který se chystá zachránit Zemi tím, že ji zbaví 
lidské rasy.

129 min. 120,-  Do 15 let nepřístupný
26. čtvrtek VB / životopisný / s titulky Premiéra
19:00 TEORIE VŠEHO 

Výjimečný a neuvěřitelný životní příběh atrofyzika Stephena 
Hawkinga, který na svém velmi nemocném těle nosí jednu z nej-
chytřejších hlav, jakou kdy lidstvo poznalo.

123 min. 120,- Do 12 let nevhodný

27. pátek USA / animovaný / české znění Dětský
28. sobota ZVONILKA A TVOR NETVOR 

Další ze strhujících dobrodružství Zvonilky a jejích vílích kama-
rádek. A pamatujte: Netvor nemusí být vždy jen zlý….

17:00

76 min. 110,- Přístupný

čtvrtek 19. února
Mafie a city

od 19 hodin ve velkém sále Obecního domu. Česká premiéra francouzské komedie. 
Hrají Ivan Vyskočil, Lukáš Langmajer, Veronika Nová, Karel Zima. Vstupné 180 Kč.

pondělí 23. února
Nepál očima Radky Tkáčikové

od 19 hodin v Městském kině Sokol. Autentické vyprávění s promítáním. 
Vstupné 50 Kč.

dále PřiPrAvujeme:
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.

1. neděle
19:00 

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

103 min. 130,- Přístupný
3. úterý 
19:00

USA / drama, válečný / s titulky
KÓD ENIGMY 
Příběh matematického génia, který díky svému úžasnému talentu 
pomohl zkrátit 2. světovou válku a zachránil tak tisíce lidských 
životů

114 min. 120,- Do 12 let nevhodný
4. středa
5. čtvrtek
19:00

USA / akční, krimi / s titulky
HACKER
Hackeři, kterým stačí pár kliknutí k tomu, aby vám zničili život. 
Zatím neznámý počítačový machr si s námi rozhodl hrát a zdá se, 
že neexistuje nikdo, kdo by ho zastavil.

132 min. 120,- Do 12 let nevhodný
6. pátek 
19:00

USA / hudební drama / s titulky
WHIPLASH
Andrew Neiman je devatenáctiletý jazzový bubeník, který sní 
o slávě, ale není si jistý tím, zda se jeho sny někdy naplní. Pomoci 
může jeden výjimečný koncert.

107 min. 110,- Přístupný
7. sobota
8. neděle 
19:00

ČR / road movie / české znění
BURÁCENÍ 
Drama založené na pravdivé události, která se stala v roce 2004. 
Domácí násilí, sebeobrana před násilníkem, či obrana a pomoc 
blízkému člověku v nouzi. To vše v prostředí motorkářského svě-
ta, rockové hudby a sochařské komunity. 

93 min. 100,- Do 12 let nevhodný
10. úterý
11. středa
19:00

USA / životopisný / s titulky
NEZLOMNÝ
Životní příběh Louise Zamperiniho, vrcholového sportovce a také 
válečného zajatce v režijním debutu Angeliny Jolie.

137 min. 120,- Do 12 let nevhodný
12.čtvrtek
13. pátek
14. sobota
19:00

USA / erotický / s titulky Premiéra
PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI
Filmová adaptace bestselleru E.L. Jamesové o nesmělé Anastasii, 
která poznává třináctou komnatu Christiana Greye.

124 min. 130,- Do 15 let nepřístupný
15. neděle
17:00

USA / animovaný / české znění Dětský
SPONGEBOB VE FILMU: HOUBA NA SUCHU 
Jedna z nejžlutějších, nejhranatějších a hlavně nejoblíbenějších 
animovaných postaviček konečně našla cestu na filmové plátno 
a bojuje v nevídaných dobrodružstvích s piráty.

85 min. 115,- Přístupný
17.úterý
18. středa
19:00

USA / životopisný / s titulky
BIG EYES 
Film Tima Burtona o jednom z nejkolosálnějších uměleckých pod-
vodů v historii. Na sklonku čtyřicátých a počátku padesátých let 
dosáhl malíř Walter Keane neuvěřitelného úspěchu se záhadnými 
obrazy tváří s velkýma očima. 

106 min. 110,- Přístupný

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

úNoR 2015

5. února - 29. března

út - ne od 9 do 17 hodin

MuzeuM

Historické poHledy 
na nyMburk

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

čtvrtek 5. února 
Farmářské trhy

od 9 do 15 hodin každý čtvrtek, další farmářské trhy se konají 12., 19., 26. února
 na Náměstí Přemyslovců. Více informací www.polabskefarmarsketrhy.cz.

pátek 6. února
Ples pro domov

od 20 hodin ve Sportovním centru Nymburk. Zveme všechny, kteří chtějí 
podpořit Dětský domov v Nymburce. Předprodej vstupenek - Základní škola, 
Palackého třída 515. Vstupné 150,- Kč. Více informací: 325 513 946.

sobota 7. února
Pivovarský ples

od 19:30 hodin v Obecním domě. Více informací na www.postriziny.cz.

neděle 8. února
Artíkův den - Valentýnské tvoření

 od 10 do 17 hodin v Centru pro všechny ve vile Tortuga. Přijďte si zavýtvarničit a užít 
spousty zábavy. Vhodné pro děti od 5 let.  Vstupné 200 Kč pro členy CPV, pro nečleny 

300 Kč. Rezervace na prochazkova.cpv@seznam.cz.

čtvrtek 12. února
Párty Valentýnská

od 15 - 17 hodin v Centru pro všechny ve vile Tortuga. Miniden otevřených dveří 
neboli Párty. Zveme Vás na tématicky laděné odpoledne plné naučně-zábavných a vý-

tvarných stanovišť. Vstupné 80 Kč pro členy sdružení, pro nečleny 100 Kč.

čtvrtek 12. února
Kurzy tance pro pokročilé

 každý čtvrtek od 19:30 do 21:30 hodin v malém sále Obecního domu. Kur-
zovné: 1400 Kč. Přihlášky - prodejna hudebních nástrojů K-music (Malé 
Valy 220). Více na www.hudebninastroje-nymburk.cz. 

čtvrtek 12. února - úterý 31. března
Výstava studentských prací

Vize pro Nymburk - od 18 v Obecním domě. Výstavu studentů zahájí 
přednáška architekta Jana Šépky.

sobota 21. února
Společenský ples Sdružení obcí Kersko

od 20 hodin v Obecním domě. Předprodej vstupenek MěKC Sadská, OÚ Třebestovice, 
OÚ Hradištko, Lesní ateliér Kuba, TIC Nymburk. Vstupné 250 Kč

sobota 14. února
Rybářský ples

od 20 hodin v Obecním domě. Předprodej lístků v prodejně rybářských potřeb (Hra-
dební 143/2).

pátek 20. února
1. ochutnávka vín

od 17 hodin v nově otevřené vinotéce U Hroznů (Boleslavská tř. 416). Srdečně zveme 
na ochutnávku vín za přítomnosti vinaře p. Osičky z Vel. Bílovic. Prodej vstupenek na 

ochutnávky ve vinotéce.

sobota 21. února
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.

čtvrtek 26. února
Veřejná prezentace a diskuze 

od 18 hodin v Obecním domě. Veřejná prezentace prací a diskuze se studenty ateliéru 
Jana Šépky a Mirky Tůmové na UMPRUM.
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