Hálkovo městské divadlo
ABONMÁ 2015 / 2016
říjen 2015

KAŽDÝ ROK VE STEJNOU DOBU
Produkce: Divadlo bez zábradlí

Osudové setkání dvou lidí, on ženatý, ona vdaná. Brilantní komedie,
která oslovila diváky na celém světě. Je v ní víc než lechtivá zápletka
a rozverné situace. Rozpětí pětadvaceti let, v němž se mění chování, oblečení i názory obou protagonistů, tvoří kalendář událostí a nálad, které
zmítaly v rozmezí let 1951 až 1975 americkou společností.
Hrají: Veronika Freimanová a Zdeněk Žák

listopad 2015

PŮLDRUHÉ HODINY ZPOŽDĚNÍ
Studio DVA

Po třiceti letech manželství je nejvyšší čas mnoho věcí zásadně změnit. Manželé
Sansieuovi se jednoho dne během devadesáti minut pokusí o sexuální renesanci,
revoltu proti zavedeným manželským stereotypům a vymetení nudy ze svého života. Podaří se jim to? „Na světě je to zařízené tak, že ženy rodí děti a muži se
starají o potravu. Je to sice nefér, ale já u toho nebyl, když se to organizovalo,“ říká
čerstvý penzista Pierre své ženě Laurence, která mrmlá, že celý život strávila jako
hospodyňka ve zlaté kleci, místo aby utvářela svět z křesla ministryně zahraničí.
Je jí šumafuk, že už dávno měli být na večeři u přátel, jí je na umření a potřebuje
si o tom promluvit. Hrdinčina trudnomyslnost odstartuje vtipné, hořké a pravdivé
povídání o utrpení monogamie, životních nespravedlnostech a o šrámech, jež na
člověku zanechá spokojený manželský život.
Hrají: Daniela Kolářová a Milan Lasica

listopad 2015

ÚČA MUSÍ PRYČ!

Divadlo Verze

Pedagogická hořce-ostrá komedie, odehrávající se v 5. třídě základní školy, kde se sešlo pět rodičů dětí a očekávají jejich třídní
učitelku. Emoce vřou, v prvním pololetí se známky dětí rapidně
zhoršily, atmosféra ve třídě je špatná, navíc čekají děti přestupové
zkoušky na osmiletá gymnázia. Kdo za známky nese zodpovědnost? Samozřejmě
učitelka! Ta však nedává svoji kůži zadarmo - nastaví rodičům zrcadlo...
Hrají: Petra Špalková, Linda Rybová, Kateřina Winterová, Igor Chmela, Jana Janěková ml., David Prachař

prosinec 2015

NÁVŠTĚVY U PANA GREENA
FDA

Legrační i dojímavý příběh lásky a odpouštění. Náhodná automobilová nehoda přivádí do styku dva muže, které rozdělují dvě generace a kteří by se jinak nikdy nesetkali. Neštěstí navždy změní jejich životy. Jejich vztah zprvu naráží na kontrast
kultur, postupně se mezi nimi hrotí problémy osamělosti, předsudky, netolerance.
Plynou však týdny, odhalují se tajemství, prověřují se lidské vztahy a vytváří přátelství...
Hrají: Stanislav Zindulka a Matěj Hádek

13. prosince
2015 15.00 hodin

továrníka, skrze četná nebezpečenství až na vltavském parníku svého bujarého
a rozjásaného štěstí dojde. Budeme trnouti a o sličnou hrdinku se obávati na pikovické dráze železniční, v opuštěném srubu osady Ontário, v obávaných peřejích
řeky Sázavy i v neprostupných lesích plných divé zvěře. Poblíž je však neohrožený
jinoch, ošlehaný větry oceánů, s vždy dobře nabroušeným tomahavkem v ruce...
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

březen - duben
2016

květen 2016

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. Lenina netypická a pozoruhodná minulost, plná vzestupů a pádů, se stává tématem a vyvstávají otázky odpovědnosti umělce za své
dílo či hranic mezi uměleckou tvorbou, posluhováním ideologii a aktivní spoluúčastí
na budování režimu... Vilma Cibulková získala za roli Leni Cenu Thálie 2014 za mimořádný jevištní výkon.
Hrají: Vilma Cibulková, Dana Syslová, Ondřej Kavan, Daniel Krejčík

únor 2016

ZLOČIN V POSÁZAVSKÉM PACIFIKU
Divadlo Kalich a Městské divadlo Mladá Boleslav

Hudební retrokomedie živě provázena originálními písněmi toužení a dálek z první republiky. Úchvatný příběh o tom, kterak vyzývavě mladá slečna Luiza, dcera

ÚHLAVNÍ PŘÁTELÉ

CENY PŘEDPLATNÉHO:
PŮLROČNÍ ABONMÁ

1.450,- Kč

PŮLROČNÍ ABONMÁ

1.350,- Kč

CELOROČNÍ ABONMÁ

2.500,- Kč

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

(říjen 2015 – květen 2016)

ŘÍJEN 2015:
15. října 2015
13. října 2015

Bohemia Balet
Jazz v divadle: první díl nového klubového pořadu s P. Maláskem

10. října 2015

Sobotní pohádky
Michal je pajdulák a další.

ZÁPIS DO DIVADELNÍ ŠKOLIČKY
Divadlo Nymburk nabízí pro Vaše děti možnost navštěvování zájmového uměleckého kroužku – DIVADELNÍ ŠKOLIČKA, který je zaměřen na umělecký projev (monology, dialogy, divadelní techniky), zpěv. Kroužek je pořádán od září 2015 vždy jednou
týdně v pondělí od 15:00 do 17:00 hodin pod vedením Petra Pištěka.
Zápis proběhne v pondělí 14. září 2015 od 15.00 hodin.
Kontakt: H
 álkovo městské divadlo, Tyršova 5, Tel. 325 512 253, 325 511 210

věku nebo osoby kategorie 50+. Poplatek studenta činí 300,- Kč. Předpokládá se min.
80% účast na společné výuce. Pro studium se předpokládá využití PC nebo notebooku. Maturita není podmínkou. Termíny videopřednášek jsou vždy jednou za 14 dní ve
středu od 9:30 do 11:00 hodin. Výuka bude probíhat v prostorách dětského oddělení
v prvním patře knihovny. Kontakty a bližší informace naleznete na webu https://esenior.czu.cz. Přihlašovat se můžete ve studovně u Dany Šafářové nebo na telefonním
čísle 325 515 264.
LEKCE

DATUM

ČAS

1. lekce

7. 10. 2015

9:30 – 11:00

2. lekce

21. 10. 2015

9:30 – 11:00

3. lekce

4. 11. 2015

9:30 – 11:00

4. lekce

18. 11. 2015

9:30 – 11:00

5. lekce

2. 12. 2015

9:30 – 11:00

6. lekce

16. 12. 2015

9:30 – 11:00

Ostatní služby
Donáška knih do domu

Akademie celoživotního vzdělávání

Divadlo v Rytířské

PRODEJ ABONMÁ POUZE NA POKLADNĚ DIVADLA do 11. září 2015.

LENI

Divadlo v Řeznické

Divadlo Nymburk

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. Pierre a Marie jedou za svými dlouholetými přáteli Charlesem
a Carole, kteří žijí v půvabném venkovském domě. Cesta je dlouhá a Pierre s Marií
si krátí čas svou oblíbenou zábavou - pomlouváním. Není těžké uhodnout, kdo je
v centru jejich pozornosti a na kom nenechají nit suchou. Bohužel víc než drobným
nedostatkem se ukáže nepatrný detail. Pierre nezamkl klávesnici na svém jinak
úžasném mobilu a omylem vytočil číslo svých hostitelů. Charles a Carole díky tomu
v přímém přenosu poslouchají vše to, co si o nich jejich nejlepší přátelé myslí... Jsou
šokovaní a taky naštvaní. Ačkoli by bylo jednodušší návštěvu zrušit, rozhodnou
se, že si se svými „nejlepšími přáteli“ trochu pohrají. Bez servítek a ohledů využijí
všech pravdivých i nepravdivých informací, které se o sobě dozvěděli, aby Pierrovi a Marii ukázali, že pomlouvat se opravdu nevyplácí! Výsledkem je samozřejmě
skvělá zábava.
Hrají: Tereza Kostková, Miroslav Vladyka, Nela Boudová a Radek Holub

2. pololetí
leden 2016

Výstava

KAŽDÉMU JEHO PSYCHOTERAPEUTA

Psychoterapie je stále vyhledávanějším oborem. I u nás stoupá počet lidí, kteří trpí
poruchami nejrůznějších duševního života a vzhledem k tomuto stavu vzrůstá i počet psychoterapeutických ordinací a také počet léčebných praktik a teorií. Žádný
div, že se na trhu, vedle seriózních psychoterapeutů především z řad psychiatrů
a psychologů, objevuje i nemálo šarlatánů. A právě do tohoto prostředí zabloudí Felix Bollmann, zlodějíček „pracující“ v obchodních domech. Muž, který se ve
svém pohnutém životě může prokázat i studiem několika semestrů zvěrolékařství.
Bollmann - podvodníček s otevřeným srdcem a s nesmírnou pohotovostí. On je tím,
koho člověk potkává jen zřídka kdy: počestný podvodník... Co se všechno může
stát, když takovýhle typ zabloudí do psychoterapeutické praxe a když je „vpuštěn“
na pacienty? Něco, co se stává i v životě: cosi docela pozoruhodného - v psychodžungli se najednou rozjasní a Bollmann slaví terapeutické triumfy! Jak podivné
se zdají být jeho metody, tak obdivuhodné jsou výsledky. Laik žasne, odborník se
diví! A tak se Bollmann stává „kavalírem neurotiků“, který připomíná starou medicinskou moudrost: existenci uzdravující síly člověčenství. Že si při tom i Bollmann
„přijde na své“, to je věcí cti - ale vlastně je to vedlejší.
Na své si ale rozhodně přijde především publikum.
Režie: Jaroslav Kříž

ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ JAKUBA JANA RYBY

VÁNOČNÍ KONCERT. BONUSOVÁ NABÍDKA PRO ABONENTY! Své sedadlo si každý
majitel abonentní vstupenky musí potvrdit do 30. 10. 2015. Jinak bude jeho vstupenka na toto představení dána do volného prodeje.
Účinkují: SMYČCOVÝ ORCHESTR ARCHI A HOSTÉ, zpěv – sólisté Státní opery v Praze

Městská knihovna

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

Další cyklus vzdělávacích přednášek o zdravém životním stylu z oblasti psychického a fyzického zdraví. Lektory kurzu jsou specialisté
z oborů péče o fyzické a duševní zdraví. Informace a rady týkající se
zdraví, výživy, zdravého životního stylu a péče o vlastní osobu. Přednášky s následnou besedou budou probíhat každou druhou středu
v měsíci (s výjimkou první a poslední přednášky) v prvním patře
Městské knihovny Nymburk vždy od 15 hodin. Přihlašovat se můžete již nyní.
Program:
středa 23. září
Homeopatie – cesta ke zdraví
Základní informace o homeopatii, způsoby vyšetření a léčby, práce s pacientem, homeopatické léky. Přednáší specialista – homeopat Mgr. Adam Havlín, absolvent Homeopatické akademie v Praze.
středa 14. října
Grafoterapie
Jak lze změnou rukopisu změnit sebe sama. Náš rukopis je mapou psychologie, pocitů,
strachů, potřeb, nadání, postojů, emocionality, mentálních schopností, pravé podoby
a pohledu na život každého z nás. Přednáší Ing. Štěpánka Čechová, Institut celostní grafologie v Praze.
středa 11. listopadu
Arteterapie
Pozitivní síla umění je základem pro arteterapeutickou metodu. Uměleckou činnost přitom používáme v celé její škále od výtvarných technik po tvůrčí psaní. Metoda pomáhá
účastníkům procházet cestou sebepoznání, uvolnění, radosti z rozmanitosti a vlastních
schopností. Přednáší Ing. Štěpánka Čechová, Institut celostní grafologie v Praze.
středa 2. prosince
Trénování paměti
Vědecké průzkumy opakovaně prokázaly, že pravidelný trénink zvyšuje výkon mozku.
Zlepšuje paměť, pozornost a rychlost reakce, pomáhá v boji proti stresu nebo piluje
verbální dovednosti. Přednáší trenérka paměti Mgr. Ilona Drahotová.
Cena celého cyklu 120 Kč / jednotlivě 40 Kč

Virtuální univerzita třetího věku
Čínská medicína v naší zahrádce

Studujte virtuální univerzitu třetího věku v knihovně! Od října
pro vás připravujeme ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze virtuální kurzy pro seniory. Zúčastnit se mohou
posluchači se statutem důchodce, invalidní důchodci bez rozdílu

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.

Tematické kufříky

V dětském oddělení si můžete zapůjčit tematické kufříky.
Připravili jsme pro vás tyto kufříky:
Dopravní kufřík
Koleje, silnice, voda, vzduch – všude můžete narazit na dopravní prostředky. A tyto dopravní prostředky se řídí přísnými dopravními pravidly. Staňte se na chvilku výpravčím nebo průvodčím na železnici. Otevřete kufřík a vydejte se s ním na bezpečnou cestu
autem, vlakem a letadlem.
Vesmírný kufřík:
Tajemný svět nad námi. Noční obloha. Vesmír. Objevené i neobjevené planety, kde možná žijí bytosti podobné lidem. Ale možná taky ne. Vydejte se v raketě objevovat tajemství vesmíru. Otevřete kufřík a odhalte některá tajemství vesmíru.
Hudební kufřík:
Otevřete kufřík a ponořte se do světa hudby. Vyzkoušejte hudební nástroje, přečtěte si
hudební pohádky, pusťte si CD plné rozličných zvuků a zkuste si jaké je to být hudební
hvězdou a zpívat do mikrofonu.

ZÁŘIJOVÁ SOBOTA,
KDY MÁME PRO VÁS OTEVŘENO:
5. 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
Výstava 130 let nymburského muzea
výstava potrvá od pátku 24. dubna do neděle 4. října 2015,
otevřeno je denně mimo pondělí, 9 – 17 hodin

V probíhající 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

program kina sokol
2. středa
19:00

ČR / horor / komedie / české znění

NENASYTNÁ TIFFANY

80 min.

Zloděj Pepa vykrádá chaty a náhodou objeví starou videokameru
se záznamem, který odhaluje cestu k netušenému pokladu. Nebude to však snadné.
100,Do 12 let nevhodný

3. čtvrtek
19:00

BEZ KALHOT XXL

115 min.
4.pátek
5.sobota
19:00
106 min.
6. neděle
19:00

96 min.
8. úterý
9. středa
19:00
96 min.

USA / komedie / s titulky
Komedie o pánských striptérech, kteří chtějí skončit. A rozloučit
se chějí opravdu nezapomenutelným vystoupením.
110,Do 15 let nevhodný
USA / sci-fi / české znění

PIXELY

Když si mimozemšťané chybně vyloží záznamy klasických videoher jako vyhlášení války, zaútočí na Zemi. Pomoci může jen
nepřekonatelný hráč videoher!
120,Přístupný

20. neděle FR / drama / s titulky
Art kino
19:00
LOVE
LÁSKA je změněný stav vědomí. LÁSKA je duševní choroba.
LÁSKA je mocenská hra. LÁSKA přesahuje lidské já. LÁSKA je
sperma, tekutiny a slzy. LÁSKA je vzrušující sexuální melodrama
o chlapci, dívce a DALŠÍ DÍVCE.
130 min. 80,Do 18 let nepřístupný
22. úterý
19:00

IRACIONÁLNÍ MUŽ

Profesor Joaquin Phoenix je labilní a se sklonem k alkoholu. Jeho
život se navždy změní po vyslechnutí zvláštní konverzace neznámých lidí. Film Woodyho Allena.
100,Do 15 let nevhodný
FR / akční / s titulky

KURÝR: RESTART

Profesionální kurýr Frank Martin se musí proti své vůli spojit
s nájemnou vražedkyní Annou, aby dostali skupinu bezcitných
ruských překupníků s lidmi.
120,Do 12 let nevhodný

Premiéra
11. pátek ČR / thriller / české znění
12. sobota GANGSTER KA
13. neděle Varování ministerstva vnitra: Peníze jsou silně návyková látka.
19:00
Gangsteři umírají předčasně. Kriminálka Jana Pachla podle námětu a scénáře Jaroslava Kmenty.
100 min. 130,Do 12 let nepřístupný

120 min.

18. pátek USA / drama / s titulky
19. sobota NIKDY NENÍ POZDĚ
19:00
Kytaristka Meryl Streep se ve snaze splnit si své sny o slávě dopustila řady životních chyb. Po návratu domů dostává tváří v tvář
své rodině šanci tyto chyby napravit.
101 min. 120,Do 12 let nevhodný

USA / drama / s titulky

10. čtvrtek USA / hudební / drama / s titulky
19:00
WE ARE YOUR FRIENDS
Příběh o hledání vlastního stylu zasazený do světa elektronické
hudby a hollywoodského nočního života, ve kterém Zac Efron
a Wes Bentley chtějí udělat díru do dvěta.
93 min.
110,Do 12 let nevhodný

15. úterý
19:00

16. středa USA / horor / s titulky
17. čtvrtek SINISTER 2
19:00
Vrací se Bagul, děsivý pohanský démon požírající dětské duše.
Rodina, která se nastěhovala do venkovského domu brzy zjistí, že
nejsou mezi stěnami domu asi až tak úplně sami.
97 min.
110,Do 15 let nepřístupný

Angl. / komedie / s titulky

107 min.

DÁREK

Můžete projít celým životem a nikdy nikomu neublížit? Někdy si
toho totiž ani nemusíte všimnout… Ale někde může být někdo,
kdo vám nikdy nezapomene ani neodpustí.
110,Do 12 let nevhodný

23. středa USA / sci-fi / s titulky
24. čtvrtek LABYRINT: ZKOUŠKA OHNĚM
19:00
Když Thomas a jeho kamarádi dokázali uniknout z vražedného
labyrintu, doufali, že se dokážou vrátit ke svým starým životům.
Nemohli se ale splést víc!
129 min. 110,do 12 let nevhodný
Divákem ve větru Himálaje
25. pátek USA / drama / s titulky
26. sobota EVEREST
19:00
„Podaří se nám horu zdolat?“ střídá otázka mnohem zásadnější:
„Dokážeme přežít?“ Mrazivé drama pod vrcholem nejvyšší hory
světa začíná.
122 min. 120,Do 12 let nevhodný
27. neděle ČR / dokument / české znění
Divákem ve větru Himálaje
19:00
CESTA VZHŮRU
Cesta horolezce Radka Jaroše vypráví o umanutosti, o zdolávání
lidských limitů, ale také o kompromisech a ceně, kterou mohou
tyto výkony stát. Cesta vzhůru vede na K2.
100 min. 100,Přístupný
29. úterý
20:00

Art kino

PRIDE

Podporují gayové horníky? Podporují horníci gaye? Anglická
komedie o jednom nevšedním spojenectví za dob vlády Železné
Lady.
90,Do 15 let nevhodný

USA / thriller / s titulky

165 min

USA / záznam koncertu / s titulky

ROGER WATERS THE WALL

Unikátní a obrazově úchvatný záznam z posledního turné zakládajícího člena, kapelníka a textaře Pink Floyd Rogera Waterse. Na
jediný den v kinech po celém světě!
200,Přístupný

OSTATNÍ AKCE

NYMBURK

Městské kulturní
středisko
sobota 5. září

pátek 4. září

Posvícení s Cimbálovkou

od 20 hodin ve Vinárně hotelu Ostrov v Nymburce. Vstupné 120,- Kč. Rezervace a
prodej vstupenek na recepci hotelu, na telefonu 325 531 308, 325 513 325 nebo na
hotelostrov@hotelostrov.cz. K tanci a poslechu zahraje Cimbálová muzika Šafrán
Anety Netíkové z Břeclavi.

pátek 4. až neděle 6. září

Výstava exotického ptactva

od 9 do 17 hodin v areálu moštárny v Nymburce (ulice Tyršova).
Pořádá ZO ČSCH Krchleby.

Nymburské posvícení a jarmark

od 9 hodin do 19 hodin Na Rejdišti, Pod Hradbami, na náměstí.
V dopoledním programu se objeví Dobrovické divadlo, dětská
zábavná show, vystoupení bubeníků z Hradce Králové a nebude
chybět oblíbená dechová kapela Moravanka. Během odpoledního programu, který připravilo rádio Blaník, vystoupí Čechomor,
Leona Machálková, Michal Šindelář, Richard Nedvěd (kouzelník)
a Petr Rezek. Od 20 hodin Posvícenská zábava v Obecním domě.
Více na www.meks-nbk.cz.

čtvrtek 10. září

Večer Italské opery

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

NYMBURK
1275 – 2015

od 18 hodin v sále Městského kulturního střediska. Vystoupí
pěvecký recitál dvou pěvců za doprovodu klavíru.

sobota 5. září

Cesta časem po Nymburce

od 14:20 hodin Na Rejdišti. Křest a autogramiáda kalendáře Jéni Severy vydávaného
Divadlem Nymburk (na pódiu před koncertem skupiny Čechomor).

středa 16. září

Komorní duo

od 18 hodin v sále Městského kulturního střediska.
Komorní duo ve složení Robert Pacourek (klarinet)
a Michal Rezek (klavír).

sobota 5. září

Posvícenská zábava

od 20 hodin v Restauraci a Vinárně u Kotherů - „Dřevák“
Vstupné 70,- Kč. Rezervace v provozovně nebo na tel. č. 325 531 156.

úterý 22. září

Na vlastní uši band

neděle 6. září

Mše svatá

od 9:30 hodin v kostele sv. Jiljí. Vystoupí smíšený
komorní pěvecký sbor Vox Nymburgensis.

od 17:30 hodin v kapli sv. Jana Nepomuckého. Koncert k ukončení sezóny. Na vlastní uši band je jedinečný hudební projekt
s původními texty a písněmi v originálním podání autorů Josefa Klímy (piano, zpěv), Andyho Seidla (akustická, elektrická
kytara a zpěv) a Pavla Půty (akustická kytara, foukací harmonika a zpěv).

740 let založení města

sobota 12. září

Dny evropského dědictví

od 10 do 16 hodin. V tento den bude možné navštívit běžně nepřístupné památky. Volně přístupné budou tyto památky: Hradební věž Kaplanka a budova Starého děkanství, kostel sv. Jiří (u Zimního stadionu),
Hradební čp. 326, klenba kaple sv. Jana Nepomuckého + půdní prostory
+ věž ZŠ Tyršova, Letní sokolovna Na Remanenci, Mlýn Bašta a Šafaříkův mlýn.

sobota 12. září

Běh pro všechny 2015

od 11 do 17 hodin v Nymburce na Ostrově. Již druhý ročník charitativní šestihodinovky pro běžce i neběžce. Pořádá nymburské občanské
sdružení Centrum pro všechny. Více informací na www.behprovsechny.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

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
Kulturní měsíčník vychází 1x měsíčně. Místo vydání: Tisk Devera, Třebestovice
Číslo 95. vyšlo 28. 8. 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

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.

ZÁŘÍ 2015

www.mesto-nymburk.cz

