Hálkovo městské divadlo
Pátek 5.6.2015
19.00 hodin

Vstupné
dobrovolné

KONCERT PRO MISTRA JANA

Život Jana Husa je příběhem člověka hledajícího pravdu a dobrovolně podstupujícího na cestě za ní těžké osudové zkoušky. I tento
pořad se ptá prostřednictvím Husova života a jeho historické interpretace, co je pravda?
Účinkují: Alfred Strejček a Štěpán Rak

ABONMÁ 2015/2016
Prodej abonmá pouze na pokladně divadla od 19. května do 11. září
2015. STÁVAJÍCÍM ABONENTŮM REZERVUJEME JEJICH MÍSTA
DO 19. června 2015!

CENY PŘEDPLATNÉHO:
POLOLETNÍ ABONMÁ

1.450,- Kč, cena do
19.6.2014 1.350- Kč

POLOLETNÍ ABONMÁ

1.350,- Kč

CELOROČNÍ ABONMÁ

2.500,- Kč

(říjen – prosinec 2015)
(leden – duben 2016)

(říjen 2015 – duben 2016)

PROGRAM:
KAŽDÝ ROK VE STEJNOU DOBU
Osudové setkání dvou lidí, on ženatý, ona vdaná. Brilantní komedie,
která oslovila diváky na celém světě.
Hrají: Veronika Freimanová a Zdeněk Žák

ZLOČIN V POSÁZAVSKÉM PACIFIKU
Hudební retrokomedie živě provázena originálními písněmi toužení
a dálek z první republiky.
Hrají: Bohumil Klepl / Ota Jirák, Jaroslava Kretschmerová / Anna
Polívková, Petra Nakládalová, Vojtěch Havelka, Petr Halíček, Petr
Bucháček, Miroslav Babuský, Martin Zbrožek, Jakub Šafr, Rozalie
Havelková / Denisa Barešová

NÁVŠTĚVY U PANA GREENA
Legrační i dojímavý příběh lásky a odpouštění.
Hrají: Stanislav Zindulka a Matěj Hádek

PŮLDRUHÉ HODINY ZPOŽDĚNÍ
Po třiceti letech manželství je nejvyšší čas mnoho věcí zásadně
změnit.
Hrají: Daniela Kolářová a Milan Lasica

ÚHLAVNÍ PŘÁTELÉ
Svěží francouzská komedie o tom, jak snadné je narušit dlouholeté
přátelství... aneb co způsobí neopatrné zacházení s mobilem při
cestě autem na návštěvu nejlepších přátel.
Hrají: Tereza Kostková, Miroslav Vladyka, Nela Boudová a Radek
Holub

NYMBURK

Výstava

Akryly, akvarely, olej, sochy…

Není moc dynamických komedií s překvapivými dějovými zvraty
a brilantním slovním humorem, jež se týkají problému, který znají
snad všichni rodiče, totiž základní školy.
Hrají: Petra Špalková, Igor Chmela, Linda Rybová, David Prachař,
Kateřina Winterová, Jana Janěková ml.

BOHEMIA BALET PRAHA
VŠE O MUŽÍCH: Maroš Kramár, Filip Blažek a Michal Slaný
CAVEMAN
JAZZ V DIVADLE - nový klubový pořad
PRAVIDELNÉ VEČERY V KLUBU
KONCERTY
POHÁDKOVOU SEZÓNU
DIVADELNÍ ŠKOLIČKU

Pasování prvňáčků

Do světa knih a fantazie přivítá královna Abeceda, šašek Háček
a rytíř Písmenko čerstvé čtenáře z prvních tříd. Než budou děti
pasovány na rytíře, musí své dovednosti předvést. Meč rytíře
Písmenka je pak pasuje. Za svou čtenářskou dovednost dostanou
šerpu, glejt, který pak mohou v knihovně vyměnit za čtenářský
průkaz na 1 rok zdarma. Navíc na ně čeká knížka, která je určena
právě a jenom prvňáčkům a nedá se nikde jinde sehnat. Zveme rodiče i prarodiče prvňáčků k této slavnostní ceremonii.

pondělí 1. června v 16 hodin Slavnostní zahájení výstavy
Vystoupí pěvecký sbor HLAHOL

Zdravý životní styl

středa 10. června v 15 hodin

Astrologie – vztahy a láska

Další přednáška z cyklu Zdravý životní styl tentokrát s profesionálním astrologem Milanem Gelnarem na téma vztahy
a láska. Charakteristika základních rysů jednotlivých znamení. Všechna astrologická znamení z pohledu ženy a muže.
Vstupné 40 Kč.

Knihovna dětem
středa 3. června od 9 do 11 hodin

Z důvodu rekonstrukce elektroinstalace v celé budově divadla
bude pokladna zavřena od 20.června do 30. srpna 2015.
Změna možná dle probíhající rekonstrukce.

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

v 15:05 hodin
Vystoupení hudební kapely „Kdo mohl v neděli“
od 15:20 do 16:10 hodin Kniha, co mě vzala
	Blok veřejného čtení mladých nymburských osobností
z knihy, která je v jejich životě ovlivnila
od 16:30 do 16:45 hodin Vystoupení hudební kapely „Kdo mohl v neděli“
od 16:10 do 16:25 hodin
Jan Kašpárek autorské čtení
v 16:45 hodin
Maraton čtení
Zapojit do veřejného čtení se může každý příchozí.

čtvrtek 11. a pátek 12. června

MIMO ABONENTNÍ SEZÓNU PŘIPRAVUJEME:
SHIRLEY VALENTINE: Simona Stašová

úterý 2. června

Moderátorem celého odpoledne Radek Čech.
Občerstvení Čajovna na Valech

Další představení je nyní v jednání.
Celé znění programu bude uvedeno
na webových stránkách divadla!

PIKNIK V TRÁVĚ S KNÍŽKOU
POD VODÁRENSKOU VĚŽÍ

Park U Vodárenské věže. V rámci projektu „Celé Česko čte dětem“ budou dětem předčítat osobnosti a představitelé města
Nymburk. S našimi hosty v pohádkových kostýmech se vydáme do říše fantazie, pohádek a příběhů. Záštitu nad celou
akcí převzal starosta města Ing. Tomáš Mach. Mezinárodní
týden čtení probíhá od 1. do 7. června v městech a obcích po
celé České republice. Podpořte myšlenku o důležitosti čtení
dětem a přijďte.

středa 3. června

ODPOLEDNÍ PIKNIK V TRÁVĚ KNÍŽKOU
ve 14 hodin
Zahájení odpoledního pikniku
od 14 do 14:50 hodin 	Listování Lukáše Hejlíka
Život k sežrání
Účinkují: Alan Novotný, Lenka Janíková a Jakub Zedníček

Městské kulturní
středisko
Zábavné odpoledne pro děti
v rámci týdne ,,Radnice dětem“

od pondělí 1. do úterý 30. června

PETR ŠVARC JUBILEJNÍ VÝSTAVA

ÚČA MUSÍ PRYČ!

LENI
Původní slovenská hra o fiktivním setkání dvou skutečných lidí legendárního moderátora Johnnyho Carsona a kontroverzní Leni
Riefenstahl, fotografky, tanečnice, herečky a v neposlední řadě
i mimořádně nadané filmařky, která se stala „dvorní režisérkou“
Adolfa Hitlera.
Hrají: Vilma Cibulková, Dana Syslová, Ondřej Kavan, Daniel Krejčík
Vilma Cibulková získala za roli Leni Cenu Thálie 2014 za mimořádný jevištní výkon.

Městská knihovna

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.

ČERVNOVÁ SOBOTA,
KDY MÁME PRO VÁS OTEVŘENO
6. 6. OD 9 DO 11 HOD.
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.

od 14 do 19 hodin v Parku Pod Hradbami.

sobota 6. a neděle 7. června

Mezinárodní festival Polabská vonička

v sobotu od 14 do 18 hodin v Parku Pod Hradbami. Průvod městem se uskuteční
od 13 hodin. V případě nepříznivého počasí se festival koná v Obecním domě.
V neděli od 13 do 15 hodin v Lázeňském parku kolonáda v Poděbradech.

úterý 9. června

Irské balady v podání Ireny Kláskové
od 17 hodin v kapli sv. Jana Nepomuckého.

čtvrtek 11. června

Koncert Nymburského komorního orchestru

od 17 hodin v kapli sv. Jana Nepomuckého. S novým sbormistrem Arnoldem Smrtkou.

čtvrtek 18. června

Slavné maličkosti

od 18 hodin v kapli sv. Jana Nepomuckého. Koncert v rámci Dvořákova festivalu.

Jazzový týden:

pondělí 22. června	Nostalgie jazz kvartet
od 19 hodin v kapli sv. Jana Nepomuckého.
úterý 23. června 	Kvartet Petra Maláska
od 18 hodin v kapli sv. Jana Nepomuckého.
čtvrtek 25. června	Jazzové trio Tomáše Sýkory
od 18 hodin v kapli sv. Jana Nepomuckého.

pondělí 29. června – pátek 10. července

Výstava RNDr. Heleny Grocholové
výstava obrazů vždy pondělí až pátek
od 10 do 16 hodin v kapli sv. Jana Nepomuckého.

Připravujeme na červenec:
úterý 7. července

Saxharem

od 18 hodin v kapli sv. Jana Nepomuckého. Saxofonový koncert.

Od pondělí 13. do neděle 26. července bude Městské kulturní
středisko z důvodu dovolené ZAVŘENO.
Poslední možný výlep je v pátek 10. července.

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

program kina sokol
1. pondělí USA / katastrofický / s titulky
2. úterý
SAN ANDREAS
19:00
Po ničivém zemětřesení v místě tektonického zlomu San Andreas
v Kalifornii nastává boj o život….
114 min. 110,Do 12 let nevhodný
3.středa
4.čtvrtek

60 min.
5. pátek
6. sobota
7. neděle
17:00
97 min.
9. úterý
19:00
98 min.

ČR / pohádky / české znění

16. úterý
19:00
95 min.
17.středa
18:00

ČR / pohádka / české znění

Dětský

Dětský

SEDMERO KRKAVCŮ

Pohádka Alice Nellis na motivy příběhu Boženy Němcové o nešťastné matčině kletbě a trnité cestě nejmladší dcery za osvobozením svých bratrů….
120,Přístupný
Francie / romantický / s titulky

LÁSKA NA PRVNÍ BOJ

Příběh o lásce a přežití, ale i o cestě z reality do světa snů a fantazie.
90,Do 15 let nepřístupný

10. středa USA / komedie / s titulky
11.čtvrtek ŠPIÓN
19:00
Susan Cooper (Melissa McCarthy) má klidnou a nenáročnou práci
u CIA, je totiž analytičkou, která jen málokdy opustí svůj psací
stůl s počítačem. Přesto se stane neohroženou hrdinkou, která se
vydá na nejnebezpečnější misi v historii této špionážní agentury. Ale když ji její partner (Jude Law) nedobrovolně opustí a další
špičkový agent (Jason Statham) je v ohrožení, musí Susan v utajení proniknout hluboko do smrtícího světa obchodníků se zbraněmi
a zabránit tak globální katastrofě.
120 min. 120,Do 12 let nevhodný
12. pátek USA / dobrodružný / české znění
13. sobota JURSKÝ SVĚT
19:00
„Připadá vám T-Rex malý? Vyrobíme vám větší zvíře,“ tak zní
hezký reklamní slogan zábavního parku, ale jen do té doby, než se
ohromná zvířata doslova utrhnou ze řetězu...
127 min. 120,Přístupný
14. neděle Rakousko / dobrodružný / s titulky
19:00
KŮŇ NA BALKÓNĚ
Desetiletý Mika, trpící mírnou formou autismu, zaslechne jednoho večera na sousedním balkónu řehtání koně. Tajné vloupání do
bytu s balkónem je jen začátek velkého dobrodružství.
93 min.
90,Do 12 let nevhodný

Ondřej Vetchý a Simona Stašová jako manželský pár řeší milostné
a životní eskapády svých tří dcer, ale především svoje vlastní.
110,Do 12 let nevhodný
Prezentace / projekce / www.meks-nbk.cz

DO KINA ZA ARCHITEKTUROU

Prezentace a diskuze se studenty ateliéru Architektury A1, Jana
Šépky a Mirky Tůmové z Vysoké školy uměleckoprůmyslové
v Praze o finálních návrzích na kulturní dům a o kultuře v Nymburce.

PROMÍTÁNÍ POHÁDEK PRO DĚTI

Toto promítání se koná pod záštitou akce Radnice dětem. Příběhy
a oblíbené postavičky z večerníčků na velkém plátně. Projekce v obou
dnech. Ve středu od 13 do 17 hodin a ve čtvrtek od 8:30 do 15:30
hodin. Každé pásmo trvá 60 minut a obsahuje jiné pohádky. Kompletní program naleznete v prostorách kina, v Turistickém informačním
centru nebo na webových stránkách města v sekci Kalendárium.
zdarma

ČR / komedie / české znění

ŽIVOT JE ŽIVOT

18. čtvrtek Norsko / drama / s titulky
Art kino
19:00
SLEPÁ
Po ztrátě zraku objevuje Ingrid zákoutí vlastní představivosti.
Láska, touha i obavy se zhmotňují s intenzitou, která si nezadá
s vnějším světem. Kde je hranice mezi fantazií a realitou?
96 min.
80,Do 18 let nepřístupný
19. pátek Brazílie / životopisný / s titulky
20. sobota POUTNÍK – NEJLEPŠÍ PŘÍBĚH PAULA COELHA
19:00
Životopisný snímek o jednom z nejznámějších a nejúspěšnějších
světových spisovatelů, jehož životní dráha je plná zákrut a nečekaných událostí.
112 min. 110,Do 12 let nevhodný
21. neděle Francie / thriller / s titulky
19:00
TEMNÉ KOUTY
Sedmiletá Libby je svědkem brutální vraždy matky a sester během rituálního satanského obřadu. Po letech se opět ocitá tváří
v tvář vrahovi z minulosti.
124 min. 120,Do 15 let nevhodný
23. úterý ČR / komedie / české znění
24. středa ANDÍLEK NA NERVY
19:00
Komedie o mladé dívce, která se učí žít na venkově a nachází zde
i první lásku.
105 min. 110,Přístupný
25.čtvrtek Chorvatsko / komedie / s titulky Art kino
19:00
OSTROV LÁSKY
Minulosti se člověk nezbaví ani na slunném Jadranu. Komedie
o neobvyklém milostném trojúhelníku.
90 min.
90,Do 15 let nevhodný
26. pátek USA / animovaný / české znění Dětský
27. sobota MIMONI
28. neděle Mimoni odjakživa sloužili největšímu padouchovi široko daleko.
17:00
Když nikoho takového nemají, vyrazí na sraz zločinců, aby se dali
do služeb nejhorší gaunerky všech dob – Scarlet Odkráglové.
75 min.
115,Přístupný
30. úterý
19:00

100 min.

USA / komedie / s titulky

VINCENTŮV SVĚT

Filmová hvězda Vincent Chase se svými kámoši je zpět. A s novým byznysem. Některé jejich ambice se změnily, ale pouto mezi
nimi je stále silné.
110,Do 12 let nevhodný

OSTATNÍ AKCE
pondělí 1. června

Dětské dopoledne s Krejčíkem Honzou pro školy

od 8 do 11 hodin v Parku Pod Hradbami. Dětské divadelní představení Krejčíka Honzy
„Abeceda slušného chování“, dětské písničky v podání žáků ZUŠ Nymburk, soutěže o
ceny a mnohé další. Vstupné zdarma. Akce v rámci týdne Radnice dětem.

čtvrtek 4. června

Volejbalový turnaj

od 16 hodin v areálu Sportovního centra Nymburk (kurty TJ Lokomotiva). Startovné
30 Kč na osobu. Občerstvení možno zakoupit na místě. Včasné potvrzení účasti na
tel. čísle 724 067 741 (Karel Kašpar) nebo na emailu karel.kaspar@centrum.cz.

sobota 27. června

25. výročí založení školy SZŠ a VOŠZ Nymburk

od 9 do 12 hodin v prostorách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné
školy zdravotnické Nymburk. Škola bude otevřena pro širokou veřejnost
a absolventy školy. Oficiální část slavnosti bude zahájena ve 14 hodin v restauraci penzionu Panorama. K této příležitosti připravují žáci školy hudební a taneční vystoupení. S historií a současností školy se budou moci přítomní seznámit
v připravovaném almanachu.

sobota 27. června

4P U Gregorů - Páteční Prosecco Po Práci

města Nymburka

Začátek prázdnin v Modelovém kolejišti

od 10 do 17 hodin Drahelická 181, Nymburk. Příjemně strávené odpoledne s bohatým
programem jak pro dospělé, tak pro děti. Občerstvení zajištěno od kavárny Luna.
Modelové kolejiště je otevřené každý víkend od 10 do 17 hodin.
Více na www.mknbk.cz nebo na facebooku - Modelové kolejiště.

úterý 30. června

pátek 5. – 26. června

každý pátek v červnu od 13 do 21 hodin ochutnávka (nejen) Prosecca
před restaurací U Gregorů.

K U LT U R N Í
M ĚSÍČN Í K

Den otevřených dveří

od 9 do 14 hodin v Sociálně terapeutické dílně v Nymburce (Komenského
15) naproti VZP. Pořádá Fokus Mladá Boleslav. Na programu je možnost
vyzkoušet si činnosti, kterým se v dílně klienti i terapeuti pravidelně věnují
a ochutnat domácí koláče v přátelském kolektivu.

RADNICE DĚTEM

pátek 5. a sobota 6. června

Večery francouzských velikánů

od 21 hodin na zahradě Starého děkanství. Promítání francouzských filmů pod širým
nebem, občerstvení zajištěno. Vstupné 55,- Kč (zahrnuje sklenku vína).

sobota 6. června

XXV. Slet letadel Nymburk 2015

od 9 hodin na letišti v Nymburce. Jubilejní 25. ročník Sletu letadel
s leteckým dnem. Více na http://www.letistenymburk.cz/akce.htm.

sobota 13. června

Dragonfest 2015

od 10 hodin v Parku Pod Hradbami. 11. ročník tradičních závodů dračích lodí s doprovodným programem. Více na www.dragonteam.cz.

neděle 14. června

Závěrečné exhibiční vystoupení

od 13 do 15 hodin na Zimním stadionu Nymburk. Nutné se přihlásit předem na
kknymburk@volny.cz. Se svým vystoupením se představí děti ze školičky a školy
bruslení, a všichni členové včetně mistra České republiky, v kategorii žáci mladší,
Daniela Mrázka. Vstup volný. Pořádá Krasobruslařský klub Nymburk.
Více informací na http://krasonymburk.webnode.cz.

čtvrtek 18. června

Párty Prázdninová

od 15 do 17 hodin v Centru pro všechny ve vile Tortuga.
Miniden otevřených dveří neboli Párty.
Více na www.centrumprovsechny.cz.

čtvrtek 18. června

Dance Revolution

od 18 hodin ve Sportovním centru Nymburk – (vchod od Labe). Vystoupí všechny
skupiny tanečního studia PROMODANCE. Dále je připravena závěrečná show,
kde bude tančit 160 dětí najednou.

sobota 20. června

Den postřižinského piva

od 9 hodin v areálu nymburského pivovaru. 20. ročník tradiční
celodenní akce s bohatým doprovodným programem.

neděle 21. června

Artíkův den - Těšíme se na prázdniny

od 10 do 17 hodin v Centru pro všechny ve vile Tortuga. Přihlášky nutné předem
u Zuzany Martínkové, mob. 732 261 512, e-mail: zuzmartin@seznam.cz.
Více na www.centrumprovsechny.cz.

Vlastivědné muzeum
Nymburk
Výstava 130 let nymburského muzea
výstava potrvá od pátku 24. dubna do neděle 27. září 2015,
otevřeno je denně mimo pondělí, 9 – 17 hodin

V právě otevřené výstavě objevíte předměty, které dosud jen málokdy
nebo vůbec neopustily prostory depozitářů. Zavedeme Vás do počátků prostřednictvím starých muzejních instalací, prvních sbírkových předmětů, které byly spíše nahodilým příjmem darů (např. sbírka australských domorodých
předmětů zaslaná Josefem Polákem).
Uvidíte středověký železný loket, který byl upevněn na vratech dnešní
radnice (sundán při rekonstrukci v roce 1937), rychtářská práva, dřevěný intarzovaný loket pocházející z rodiny Kynčlů a vyrobený v roce 1882. Bohatá je
sbírka textilu a módních doplňků – dracounové bohatě zdobené čepce, vyšívané ubrusy, dětský textil i botičky.
V další místnosti vstoupíte do pracovny Ing. Emila Zimmlera, nahlédnete
do budoáru ve mlýně Bašta a užasnete nad cechovními památkami (sekery,
pohřební štíty, číše, ferule, pokladnice).
Na chodbě můžete zavzpomínat na otevření expozice přírody (1963) a železnice (1965) v budově bývalé synagogy, zpřístupnění věže Kaplanky (1958)
s expozicí středověkého Nymburka a na vernisáž expozice Nymburk v proměnách věků a Bohumila Hrabala (1999).
Jste srdečně zváni!
kontakt: V
 lastivědné muzeum, Tyršova 174
Tel. 325 512 473, www.polabskemuzeum.cz

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
Kulturní měsíčník vychází 1x měsíčně. Místo vydání: Tisk Devera, Třebestovice
Číslo 93. vyšlo 28. 5. 2015 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. : 325 512 433, e-mail: infocentrum@meu-nbk.cz

od soboty 30. května do čtvrtka 4. června
pestrý program pro děti

Městské kulturní středisko
Hálkovo městské divadlo
Vlastivědné muzeum
Městská knihovna
Kino Sokol
Aktuální informace o akcích naleznete na
www.mesto-nymburk.cz v sekci kalendárium.
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