Hálkovo městské divadlo
Pátek 2.10.2015
19.30 hodin

A KAŽDÝ ROK VE STEJNOU DOBU

Cena 380,- Kč

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: V. Freimanová a Z. Žák
Středa 7.10.2015
19.00 hodin

POEZIE PLNÁ PÍSNÍ

Cena 120,- Kč

Tento pořad (který by se klidně mohl jmenovat i Písně plné poezie) je speciálním setkáním dvou nymburských rodáků, šansoniérky Marty Balejové (v doprovodu klavíristy Petra Ožany) a básníka Jiřího Tepera. Oba mají za sebou
dlouhá léta tvorby a nyní by rádi divákům i sobě připomněli své literární a hudební oblíbence, inspirátory, učitele i vzory… Ačkoli půjde už o klasiky žánrů, například Edith Piaf, Jaroslava Seiferta, Jiřího Šlitra, Vítězslava Nezvala,
Zdeňka Borovce, Jana Skácela, Jacquese Brela a další, nečekejte rozhodně
žádný „mramor“, ale večer plný pohody, úsměvů a živých vzpomínek.
Účinkují: M. Balejová, J. Teper, P. Ožan
Čtvrtek 8.10.2015 DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ
8.30 a 10.00 hod. Produkce: Divadlo Nymburk s.r.o.

Cena 60,- Kč

Dopolední představení pro školy a školky.
Hrají: P. Pištěk, M. Mejstřík, D. Renč, J. Šturma, J. Čapková, J. Veselý
Sobota 10.10.2015
14.00 hodin

MICHAL JE PAJDULÁK

Cena 175,a 150,- Kč

Budeme si spolu hrát a vyprávět o našem tělíčku - od hlavy až k patě a naopak. Nohy dáme na ramena, budeme si držet palce, aby nám nespadl kámen
ze srdce, třeba rovnou na nohu! Po celou dobu jsou děti v blízkém kontaktu
s Michalem, hrají si s ním a předvádí se! Představení plné překvapení a legrace, malých a velkých loutek a kostýmů včetně dárků ze samolepicí pásky…
Cena vstupenky: přízemí a lože 175,- Kč, balkon 150,- Kč
Účinkuje: Michal Nesvadba
Neděle 11.10.2015
14.30 hodin

FORBÍNA Č. 6

Cena 25,- Kč

Premiéra ELIŠKA PŘEMYSLOVNA královna česká - Stáňa Hošková Dále účinkují: Aleš Misař, Ondra Dovalil, Matyáš Baláš, Maruška Vítů, Ivana Illichmannová, Roman Fischer, Věra Dittrichová, Sylva Triantaffilou, Pavel Douděra,
Tomáš Fürbacher a Miky Mejstřík
Účinkují: S. Hošková, O. Dovalil, R. Fischer, M. Mejstřík a další.
Úterý 13.10.2015
19.30 hodin

JAZZ V DIVADLE

Cena 120,- Kč

Nový klubový pořad na malé scéně Hálkova městského divadla. První díl bude
s Petrem Maláskem - známým klavíristou a skladatelem a jeho triem.
Účinkuje: Trio Petra Maláska
Čtvrtek 15.10.2015
19.30 hodin

BOHEMIA BALET GALA

Bohemia Balet, soubor Taneční konzervatoře hlavního města Prahy, tvořený absolventy a studenty školy,
uvedl v Hálkově Městském divadle v Nymburce již celou řadu představení, která se setkala u publika s velkým ohlasem. Proto připravuje dramaturgie vystoupení souboru i na sezonu 2015/16. Ukázky klasického,
moderního i lidového tance.

Cena 120,- Kč,
senioři a děti 80,- Kč

Čtvrtek 22.10.2015
19.30 hodin

Cena
120,- Kč

PROKLETÍ PAPOUŠKA

Marie Odehnálková je mladá a velmi nadaná zpěvačka. Zrovna slaví derniéru
úspěšného muzikálu West Side story, ve kterém ztvárnila hlavní roli. Režisér
ji během večírku nabídne nové angažmá – v neznámé opeře poněkud záhadného názvu Prokletí papouška. Marie s přijetím nabídky váhá, neboť má strach
z reakce svého podivínského a nejspíš velmi vlivného přítele. Režisér jí radí
opustit ho. A to je vše. To je poslední vzpomínka, kterou si na Marii uchová
její kamarádka a kolegyně Anna Vopršálková….ale co se stalo? Kam zmizela?
A kdo za to může? Nevíme. A potom – má vůbec smysl po tom pátrat…? Inspiraci k této hře nám v cyklu Stopa, fakta, tajemství poskytnul dokumentarista
Stanislav Mottl. Popsal totiž skutečný, 40 let starý případ sboristky Národního divadla Věry Urieové. Ta vystupovala 25. října roku 1974 v opeře Dalibor,
po jejímž skončení se vracela tramvají číslo 17 ve směru Braník a…pak už ji
nikdo nikdy neviděl. To je vše, co o osudu této ženy víme – dnes, stejně jako
před 40 lety. Případ, tak pozoruhodně chudý na fakta, se stal předmětem
mnoha spekulací a vyšetřovacích verzí. Někdo tvrdil, že Věra emigrovala do
Rakouska, jiný zas, že ubohou zpěvačku usmrtili vysocí pohlaváři na divokém
večírku a zabetonovali kdesi hluboko pod orchestřištěm Národního divadla.
Jakýsi údajný svědek prý oné noci zahlédnul na zahradě u domu Věřina přítele kohosi vykopávat veliký rododendron a…tak bychom mohli pokračovat.
Scénář a režie: Michal Douša
Hrají: I.Zenklová, D. Sabáková, M. Rakušan, M. Hanton a další.
Pátek 23.10.2015
17.00 hodin

NOCTURNO PRO HELENU
KOHOUTOVOU

155 LET DS HÁLEK

Virtuální univerzita třetího věku
pondělí 5. až neděle 11. října
(19. ročník)

Týden knihoven
Zažijte knihovnu jinak!

Výstava
od pátku 2. do 30. října

Člověk a jeho svět

Výstava výtvarných prací dětí Základní umělecké školy B. M. Černohorského

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 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. Výuka bude probíhat v prostorách dětského oddělení v prvním patře knihovny.
Kontakty a bližší informace informace naleznete na webu https://e-senior.czu.cz. Přihlašovat se můžete ve studovně u Dany Šafářové nebo na telefonním čísle 325 515 264.
LEKCE
1. lekce
2. lekce
3. lekce

DATUM
7. 10. 2015
21. 10. 2015
4. 11. 2015

ČAS
9:30 – 11:00
9:30 – 11:00
9:30 – 11:00

LEKCE
4. lekce
5. lekce
6. lekce

DATUM
18. 11. 2015
2. 12. 2015
16. 12. 2015

ČAS
9:30 – 11:00
9:30 – 11:00
9:30 – 11:00

Akademie celoživotního vzdělávání
ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL
středa 14. října v 15 hod.
Grafoterapie

od čtvrtka 1. do pátku 30. října

Výstava mandal

Další přednáška z cyklu Zdravý životní styl tentokrát s Ing. Štěpánkou Čechovou z Institutu celostní grafologie. 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. 
Vstupné 40 Kč.

Bc. Jana Heidenreichová v prostorách dětského oddělení

Dále se můžete těšit 11. listopadu na přednášku Ing. Štěpánky Čechové „Arteterapie“ a 2. prosince „Trénování paměti“ s lektorkou Mgr. Ilonou Drahotovou.

Cena 60,- Kč

Pohádka o princi, který si šel hledat do světa princeznu z obrazu. Díky svým
novým přátelům jí dokázal vysvobodit ze zakletí zlého černokněžníka.
Hrají: P. Pištěk, M. Mejstřík,D. Renč, J. Šturma,J. Čapková,J. Veselý
Úterý 27.10.2015
19.00 hodin

vštěvuje bezpočet zajímavých památek. Jižní Čína vás překvapí svou vstřícností, lidmi,
přírodou a čaji. Cestovat Čínou na vlastní pěst není složité a je to spíš záležitost času než
peněz. Pojďte se na chvíli přenést do Říše středu a ochutnat zajímavé jihočínské čaje!

Vstupné 40 Kč.

Cena 30,- Kč

Literární večer ke 110. výročí narození nymburské básnířky. Autor scénáře:
Jan Řehounek K prodeji bude připraven výběr z díla „Světlo naděje“, vydaný
společně s městem Poděbrady Hostem večera bude starosta města Poděbrad PhDr. Ladislav Langr
Účinkující: Helena Svobodová, Jana Štychová, Jan Řehounek a žáci ZUŠ Bohuslava Matěje Černohorského v Nymburce
Sobota 24.10.2015 DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ
14.30 hodin
Produkce: Divadlo Nymburk s.r.o.

Městská knihovna

Vstupné
dobrovolné

Výroční setkání členů a přátel DS HÁLEK NYMBURK na malé scéně.
Host večera: herečka Kateřina Macháčková

Workshop malování mandal s Janou Heidenreichovou

Dozvíte se, co je to mandala, jaké je její využití a jednu mandalu si nakreslíte. Každý zúčastněný dostane malý dárek. Zveme děti i dospělé. Malovat mandaly budeme v prvním
patře ve studovně.

Přednášky, kurzy
pondělí 5., 12. a 19. října, čtvrtek 8. a 15. října od 9 do 11 hod.

DALŠÍ NABÍDKA PŘEDSTAVENÍ:
CAVEMAN - 4.11.2015, cena vstupenky 350,- Kč
PŮLDRUHÉ HODINY ZPOŽDĚNÍ - 8.11.2015, cena vstupenky 390,- Kč
SCREAMERS & techtle mechtle (travesti show) - 12.11.2015, cena vstupenky
260,- Kč
ÚČA MUSÍ PRYČ! - 27.11.2015, cena vstupenky 350,- Kč
VÁNOČNÍ KONCERT JAKUBA SMOLÍKA - 3.12.2015, cena vstupenky 300,Kč
NÁVŠTĚVY U PANA GREENA - 8.12.2015, cena vstupenky 340,- Kč

PŘIPRAVUJEME:
ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ JAKUBA JANA RYBY
VEČERY V KLUBU
SOBOTNÍ POHÁDKY

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

Kapitoly z českých dějin

pátek 16. října 16 – 18 hod.

Počítačový kurz pro začátečníky

Jste začátečníci a chcete se naučit pracovat s počítačem? Základní
ovládání počítače, vyhledávání informací pomocí internetu, vyhledávání vlakového a autobusového spojení, vyhledávání v mapách,
základní práce s MS Word. Na počítačové kurzy se můžete hlásit ve studovně již nyní,
kapacita míst je omezena. 
Cena kurzu 150 Kč.

úterý 6., a 13. října pátek 9., 16. a 23.října od 9 do 11 hod.

Počítačový kurz pro pokročilé

Širší využití internetu v praxi. Pokročilá práce s programem MS Word.
Pokročilá práce se soubory a složkami (přesouvání fotek z fotoaparátu, flash disků…)Na počítačové kurzy se můžete hlásit ve studovně již
nyní, kapacita míst je omezena. 
Cena kurzu 150 Kč.

čtvrtek 8. října v 17 hod.

Na skok do Pekingu a jižní Číny za
památkami, lidmi, čajem a přírodou...

Cestopisná přednáška s degustací čaje. Zdeněk Nepustil, DOBRÉ
ČAJE pro inspiraci ®. Peking je ohromující moderní velkoměsto
s překotným životem, co zde bylo ráno nemusí platit večer, neděle není vždy v neděli
a značná část z 19 milionů obyvatel je neustále v pohybu, relaxuje v parcích, nebo na-

Nymburk a české království ve středověku
Městská knihovna v Nymburce ve spolupráci s místostarostou Nymburka PhDr. Pavlem
Fojtíkem připravila pro širokou veřejnost vzdělávací cyklus zaměřený na českou historii z pohledu našeho města. Každá z kapitol české historie stojí za povšimnutí. Proto
jsme připravili již třetí cyklus přednášek, které se dotknou hned několika pozoruhodných momentů v dějinách města v kontextu našich dějin. Čtyři důležité okamžiky české
historie vám přiblíží čtyři renomování historikové.
Program:
úterý 6. října 17 hod.
Mgr. Zdeněk Vašek
čtvrtek 22. října 17 hod.
PhDr. Blanka Zilynská, Ph.D.
čtvrtek 5. listopadu 17 hod.

České země za posledních Přemyslovců
Národní knihovna České republiky
Vývoj Husovy tradice v Kostnici
Ústav českých dějin FF UK/Ústav dějin UK a archiv UK
Teritoriálně politický obraz České koruny
v představách Karla IV.
prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc.Ústav českých dějin FF UK
čtvrtek 19. listopadu 17 hod.Poutě a církevní slavnosti ve středověkých Čechách
Mgr. Zdeněk Hrdina
Archiv hl. města Prahy
Vstupné na jednotlivé přednášky 40 Kč

Podobenství pro život aneb Co učil Rabi Ješua

Pravidelná setkání s povídáním o biblických podobenstvích, která jsou
i po dvou tisících letech stále aktuální. Po výkladu bude následovat společná diskuse o morálních tématech společnosti. Setkání
bude vedeno nymburskými duchovními. Každé druhé pondělí v měsíci v prvním patře knihovny.

pondělí 12. října v 17 hod. Podobenství o dvou stavitelích

Výklad Kateřina Roskovcová, farářka ČCE Nymburk

Vstupné dobrovolné.

od pondělí 5. do pátku 9. října

Čtenářská amnestie

Ve všech odděleních knihovny odpouštíme během Týdne knihoven
všem čtenářům jejich upomínky.

Knihovna dětem
od pondělí 5. do pátku 9. října

Přiveď kamaráda

Pokud máš kamaráda, který ještě není čtenářem knihovny, můžeš
ho během října přihlásit. Nově přihlášený čtenář získává průkaz do
knihovny na rok zdarma a ty získáš odměnu.

úterý 20. října v 8:15 hod.

Adolf Dudek Malování pro děti

Zábavná, interaktivní show, při které se pobaví i dospělí. Děti se
vtipnou formou seznámí se skutečným ilustrátorem a jeho prací.
Od počáteční inspirace až po vznik celé knihy. Vyzkoušejí si, jak
snadno mohou cokoli nakreslit a kromě spousty legrace si odnášejí informace o vzniku
moderních dětských knih a malířských technikách. Součástí vystoupení jsou soutěže, při nichž děti za všechny správné odpovědi dostávají obrázky ilustrátora. Nechybí spousta dalších atrakcí a hlavně humor! Vystoupení je zakončeno autogramiádou.

Vstupné 40 Kč.

v 9:30 a v 10:45 hod.

Nehulíme kreslíme

Program, který je zaměřen na rozšíření výtvarné výchovy. Je pojat jako veselý akční rychlokurz kreslení. Žáci si s sebou přinesou
3 papíry A4 a obyčejnou tužku. Kreslíme pomocí základních geometrických tvarů s humorem a vědomím, že to každý zvládne.
Zároveň se žáci dozví, co se skrývá pod pojmem ilustrátor, jaká je
jeho náplň práce a proces tvorby skrývající se za hotovými knihami, které mají doma.
Vystoupení je zakončeno kreslenými hádankami, které rozvíjí fantazii a představivost.

Vstupné 40 Kč.

čtvrtek 22. října v 8:15 a v 9:30 hod.

Za dobrodružstvím s Pavlem Čechem

Beseda s výtvarníkem, ilustrátorem a autorem knih pro děti
a mládež Pavlem Čechem. Sám autor oblíbených komiksů o sobě
říká: „Mám rád zarostlé zahrady, pohled na hvězdné nebe, motýly a brouky, lidi s dobrým srdcem, vůni lesních jablek a borového lesa, toulání, oprýskané zdi, indiány, Rychlé šípy, písničku
Andělská, pouštění draka, knihy Michala Ajvaze, zrezavělé klíče,
stará kina, čistou vodu, tajemství… a pokouším se to namalovat
na plátno anebo o tom psát a kreslit knížky.“ Za knihu Velké dobrodružství Pepíka Střechy získal Pavel Čech v roce 2013 ocenění
Magnesia Litera za knihu pro děti a mládež. Akce probíhá za finanční podpory SKIP
a Čtení pomáhá.

ŘÍJNOVÁ SOBOTA,
KDY MÁME PRO VÁS OTEVŘENO
3. 10. 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.
Kulturní měsíčník vychází 1x měsíčně. Místo vydání: Tisk Devera, Třebestovice
Číslo 96. vyšlo 28. 9. 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

program kina sokol
2. pátek
Filmový festival / dokument
17:00
FILMY Z JEDNOHO SVĚTA
3. sobota
Výběr dokumentů z mezinárodního festivalu o lidských právech.
16:30
Vstup zdarma / Veškeré info na www.meks-nbk.cz
4. neděle
19:00

100 min.
6. úterý
7. středa
8. čtvrtek
19:00
134 min.
9. pátek
10. sobota
17:00
90 min.
11. neděle
18:00

111 min.

93 min.
18. neděle
19:00

118 min.

21. středa
19:00

TAKOVEJ BAREVNEJ VOCAS LETÍCÍ KOMETY

Dokumentární film o Filipu Topolovi, skladateli, textaři, klavíristovi
a zpěvákovi skupiny Psí vojáci, jehož tvorba zasáhla tři generace.
80,Přístupný
USA / sci-fi / s titulky

MARŤAN

Matt Damon se jako jeden z prvních lidí prošel po Marsu. Teď bude ale
nejspíš také prvním člověkem, který tam zemře… sám a bez spojení se
Zemí. Režie Riddley Scott.
120,Do 12 let nevhodný
USA / animovaný / české znění

Dětský

HOTEL TRANSYLVÁNIE 2

104 min.

Záznam koncertu / s titulky

23. pátek
24. sobota
19:00

115 min.

ANDRÉ RIEU: LIVE IN MAASTRICHT 2015

USA / rodinný / české znění

PAN

Pan (Levi Miller) žije v sirotčinci. Jednou v noci se stane něco neuvěřitelného – Pan se ve své fantazii ocitne ve fantaskním světě pirátů,
válečníků a pohádkových bytostí obývajících Zemi Nezemi.
110,Přístupný

ČR / milostné drama / české znění

LAPUTA

Filmový debut režiséra Jakuba Šmída o současné mladé generaci. Laputa je název kavárny, v níž si Tereza Voříšková zřídila ostrůvek své
existence mezi blízkými lidmi, a přece sama.
110,Do 15 let nevhodný
Itálie, Anglie / drama / s titulky

MLÁDÍ

Art kino

V lázeňském hotelu v Alpách se setkávají staří přátelé Michael Caine
a Harvey Keitel, kteří vzpomínají na své životy a s humorem zahání
myšlenky na blízký konec. Snímek nezapře působivý vizuální styl režiséra Paola Sorrentina.
80,Do 12 let nepřístupný

USA / hudební / s titulky

ARCADE FIRE: THE REFLEKTOR TAPES

Hudební dokument zachycuje fascinující vznik alba Reflektor kanadské kapely Arcade Fire, oceňované mezinárodní hudební kritikou jako
album číslo 1.
150,Přístupný
USA / dokument / s titulky

25. neděle
17:00

THE PROGRAM: PÁD LEGENDY

Pravdivý příběh o vzestupu a pádu jednoho z nejslavnějších mužů
v nedávné historii – sportovního cyklisty Lance Armstronga, vítěze
a sedminásobného šampiona Tour de France.
110,Přístupný

121 min.
27. úterý
28. středa
19:00

105 min.

ČR / komedie / české znění

WILSONOV

První světová válka skončila a v jednom evropském městě začíná primátor Dangl snít svůj velký sen. Plánuje připojení města k USA. Vše
klape, až na jeden problém! Ve městě prý řádí tajemný vrah. Detektivní komedie navazuje na poetiku filmů Oldřicha Lipského „Adéla ještě
nevečeřela“ a „Tajemství hradu v Karpatech“ a moderním způsobem
ji rozvíjí.
120,Přístupný
Austrálie / animovaný / české znění

NYMBURK

Městské kulturní
středisko

Dětský

MRKÁČEK BILL

Animovaná dobrodružství neposedného medvídka koaly Mrkáčka
Billa a jeho přátel.
100,Přístupný
ČR / komedie / české znění

ZTRACENI V MNICHOVĚ

Sira „P“, devadesátiletého papouška šedého, který kdysi patřil Edouardu Daladierovi, unese český novinář Pavel a na základě papouškových kontroverzních citací Daladiera rozpoutává mezinárodní politický skandál. Nový film Petra Zelenky.
140,Přístupný

29. čtvrtek Něm. / komedie / s titulky
30. pátek
FAKJŮ PANE UČITELI 2
19:00
Stane se ze Zekiho seriózní pedagog nebo jej bude jeho kriminální
minulost přitahovat? Možná to může fungovat dohromady.
115 min
120,Do 12 let nevhodný
31. sobota ČR / komedie / české znění
1.11. neděle CELEBRITY S.R.O.
19:00
Komedie Miloslava Šmídmajera pojednávající o tom, co se děje v zákulisí natáčení jednoho nekonečného TV seriálu. V hlavní roli se představí Jiří Mádl.
103 min.
120,Přístupný

Sazba a tisk Janova dílna

od 10 do 17 hodin v Modelovém kolejišti (Drahelická 181). Více na www.mknbk.cz.

pátek 30. října

Halloweenská dýně

úterý 6. října - Koncert Yvetty Simonové

od 18 hodin v sále Obecního domu. Vstupné 70 Kč.

od 9:30 do 11:30 hodin v DDM Nymburk. Dlabání a zdobení dýní na Halloween. Cena:
20 Kč/os.

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

od 14 hodin v sále Obecního domu. Vstupné 40 Kč.

neděle 11. října

Vox Nymburgensis a Mantaban

od 19:30 hodin koncert v sále Obecního domu.

pondělí 12. až čtvrtek 15. října

Burza podzimního a zimního oblečení a sportovních
potřeb pro děti i dospělé v Obecním domě
příjem – pondělí 12. října (8 – 16:30 hodin)
prodej – úterý 13. října (8 - 17 hodin)
výdej - čtvrtek 15. října (8 – 15:30 hodin)
Přijímat se bude max. 25 ks na osobu pouze s vyplněným formulářem!
Co můžete přinést: podzimní a zimní oblečení, obuv (kozačky, sněhule, přezůvky, …),
sportovní potřeby (lyže, brusle, boby, saně, jízdní kola), hračky, knížky, kabelky, pásky.
Co nebudeme přijímat: letní oblečení, spodní prádlo, dětské kočárky, věci poničené,
špinavé, děravé.
Nevyzvednuté věci propadají.
Z každé věci se platí poplatek a z prodeje 10% z celkové částky připadá MěKS.
Podrobné informace na www.meks-nbk.cz Formuláře k vyzvednutí v budově MěKS,
Obecním domě nebo v Turistickém informačním centru.

neděle 18. října

Koncert k 155. výročí založení
pěveckého sboru Hlahol

15 hodin v Obecním domě (malý sál). Hostem bude pěvecký sbor Dobrovan.

OSTATNÍ AKCE
pátek 2. října

Rock for dogs

od 18 hodin v kavárně U Strejčka. Vstupenky v předprodeji za 100 Kč (hudební klub
Mlejn, Café Society, Žofín) nebo na místě za 150 Kč.

sobota 3. října

Oslava 70. výročí učiliště

od 9 do 16 hodin v prostorách školy. Den otevřených, kdy bude možné si prohlédnout
veškeré výukové prostory. K tomuto kulatému výročí bude vydán almanach.

sobota 3. října

Den architektury

od 13 hodin sraz na Rejdišti. Zahájení procházky proběhne s architektem Janem
Ritterem ml. a historikem umění Janem Červinkou.

sobota 10. října

Postřižinský Cyklozavírák

v 10 hodin sraz a hromadný start v pivovaru Nymburk.
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

sobota 24. října

1. narozeniny v Modelovém kolejišti

Týden Radnice seniorům od pondělí 5. do pátku 9. října:

středa 7. října - Odpoledne s Polabskou Blaťankou

22. čtvrtek USA / horor / s titulky
19:00
PARANORMAL ACTIVITY: THE GHOST DIMENSION
Slovo „hrůza“ dosáhne úplně nových rozměrů – i proto, že jde o závěrečný díl a vyvrcholení celé série. Než se nastěhujete do nového domu,
zjistěte si, kdo v něm bydlel před vámi.
95 min.
110,Do 15 let nepřístupný

Rodinka Draculů se ve zcela nové strašidelné komedii Hotel Transylvánie 2 vrací s novou dávkou dobrodružství!
110,Přístupný

14. středa USA / drama / s titulky
15. čtvrtek MUŽ NA LANĚ
19:00
Po povrchu Měsíce se prošlo dvanáct lidí. Prázdnotu mezi věžemi Světového obchodního centra přešel jen jediný člověk a nikdy ho už žádný
nebude následovat. Režie Robert Zemeckis.
123 min.
120,Přístupný
16. pátek
17. sobota
19:00

101 min.

ČR / dokument / české znění

André Rieu, známý širokému publiku jako Král valčíků, se specializuje na takzvanou lehkou klasiku. Záznam koncertu z Maastrichtu
v doprovodu Johann Strauss Orchestra.
180 min. s přestávkou
200,Přístupný
13. úterý
19:00

20. úterý
19:00

pondělí 12. až středa 14. října

Děti zvířátkům

od 9 do 15 hodin v DDM Nymburk. Každoroční soutěž ve sběru kaštanů a žaludů.

pondělí 5. října
úterý 6. října
čtvrtek 8. října
pátek 9. října

Radnice seniorům

Zahájení – od 8:30 hodin v Obecním době.
Sportovní den – od 10 do 17 hodin ve Sportovním centru Nymburk.
Den otevřených dveří – od 14 hodin v penzionu Panorama.
Zdravotní den – od 10 hodin ve Sportovním centru Nymburk.

Radnice
seniorům

Týdny duševního zdraví

pořádá Fokus Mladá Boleslav, středisko Nymburk (www.fokus-mb.cz):
pondělí 5. října	Setkání s peer konzultantem Jiřím Šteflem – od 16:30 hodin
v kavárně Strejda Burger (Palackého 238).
středa 7. října	Den otevřených dveří ve všech střediscích – od 9 do 15 hodin.
Otevřené bude Centrum sociální rehabilitace a Sociálně terapeutická
dílna (Komenského 586/15) a Terénní tým (Palackého 449/64).
čtvrtek 8. října	Prodejní stánek na náměstí – od 9 do 13 hodin na Náměstí
Přemyslovců.
čtvrtek 8. října	Divadelní představení „Karel na urologii“ – od 19 hodin v kavárně
Strejda Burger (Palackého 238). Vstupné dobrovolné.

Vlastivědné muzeum
Nymburk
Výstava 130 let nymburského muzea

výstava prodloužena do 25. října, 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

od pondělí 5. do pátku 9. října
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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www.mesto-nymburk.cz

