
VÝSTAVA

od 4. pondělí do pátku 29. ledna

SARMÉ: HARMONIE A VIZUALIZACE 

výstava obrazů

více o autorce na www.kouzelnaprazdnota.com

PŘEDNÁŠKY
Podobenství pro život aneb Co učil Rabi Ješua
Pravidelná setkání s povídáním o biblických podoben-
stvích, která jsou i po dvou tisících letech stále aktuální. 
Po výkladu bude následovat společná diskuse o morálních 
tématech společnosti. Setkání bude vedeno nymburskými 
duchovními. 

úterý 12. ledna od 17 hodin Podobenství „O �íkovníku a o hřivnách“ 
    Výklad Petr Plaňanský, Křesťanské spole-

čenství Nymburk. Vstupné dobrovolné.

Kurz trénování paměti
Zdá se vám, že zapomínáte? Nemůžete si zapamato-
vat důležitá čísla, termíny či jména? Nejde vám učení? 
Potřebujete si rychle uložit větší množství informací? 
Nebo jste jen zvědaví, co dokáže náš mozek? Pokud 
jste na některou z předešlých otázek odpověděli ano, 

pak právě pro vás je určen kurz trénování paměti, jehož náplní je nejen sezná-
mení se základními paměťovými technikami, ale především jejich praktický 
nácvik. 

Dvakrát v měsíci
vždy ve středu.

13.1. 10.2. 9.3. 6.4. 4.5.

27.1. 24.2. 23.3. 20.4. 18.5.

Do kurzu je možné se přihlásit do 11. ledna 2016 v knihovně. Kurzovné: 500 
Kč/10 setkání v rozsahu 15 hodin.

úterý 26. ledna od 17 hodin
Rok 2016 ve hvězdách
Přednáška Ivana Černovského. Astrolog Ivan Čer-
novský publikuje pravidelně v Nymburském deníku 
týdenní astrologické prognózy. Co nového nám přine-
se rok 2016 z pohledu astrologie? Jaký bude a co nás 
v tomto roce čeká? Nový rok je vždy hádankou. Pood-
halit jeho tajemství nám pomůže přednáška astrologa 
Ivana Černovského. Vstupné 30 Kč.

 HÁlkoVo měsTské diVadlo měsTskÁ kniHoVna OSTATNÍ SLUŽBY
Donáška knih do domu
Knihovna nabízí svým zdravotně handicapovaným čtená-
řům 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.

KNIŽNÍ TIPY PRO DĚTI

LEDNOVÁ SOBOTA
KDY MÁME PRO VÁS OTEVŘENO

 9. 1. OD 9 DO 11 HOD.

POZOR OD LEDNA NOVÁ OTEVÍRACÍ DOBA!
Od ledna bude v pondělí otevřeno od 8 do 18 hodin.

V pátek od 8 do 17 hodin. 

Dospělé odd., čítárna, studovna,
informační odd., hudební odd. Dětské oddělení

Pondělí 8.00 – 18.00 8.00 –18.00

Úterý 8.00 – 17.00 12.00 – 17.00

Středa 8.00 – 12.00 
pouze čítárna zavřeno

Čtvrtek 8.00 – 17.00 12.00 –17.00

Pátek 8.00 – 17.00 12.00 – 17.00

Bližší informace o našich službách a konaných akcích najdete na inter-
netových 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. 

Čtvrtek 14. 1. 2016
8.30 a 10.00 hod.

PRINCEZNA NA HRÁŠKU
Produkce: Divadlo Nymburk s.r.o.

Cena 60,- Kč

Dopolední pohádka pro školy a školky.
Hrají: K. Šonská, D. Renč, L. Toman Paclt, P. Pištěk a další.

Sobota 16. 1. 2016
14.30 hodin

KRKONOŠSKÁ POHÁDKA
Produkce: DS Hálek

Cena 60,- Kč

Sobotní pohádka pro děti. 

Pondělí 18. 1. 2016
19.30 hodin A LENI

Produkce: Divadlo v Řeznické
Cena 370,- Kč

DOPRODEJ VSTUPENEK OD 7. 1. 2016! Původní slovenská hra o fi k-
tivním setkání dvou skutečných lidí - legendárního moderátora 
Johnnyho Carsona a kontroverzní Leni Riefenstahl, fotografky, ta-
nečnice, herečky a v neposlední řadě i mimořádně nadané fi lmařky, 
která se stala „dvorní re�isérkou“ 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 re�imu... Vilma Cibulková získala za roli Leni Cenu Thálie 
2014 za mimořádný jevištní výkon.
Re�ie: Viktor Polesný. Hrají: Vilma Cibulková, Dana Syslová, Ondřej 
Kavan, Daniel Krejčík

Úterý 19. 1. 2016
19.30 hodin SPIRITUÁL KVINTET Cena 290,- Kč

Koncert nejznámější české folkové skupiny.

Sobota 30. 1. 2016
14.30 hodin

PRINCEZNA NA HRÁŠKU
Produkce: Divadlo Nymburk s.r.o.

Cena 60,- Kč

Divadelní úprava klasické pohádky Bo�eny Němcové, kterak se 
zkouší urozenost princovy nevěsty. Zpívající strašidélko Bu, které 
pomů�e důvtipem odhalit úklady proradného komorníka, dovede po-
hádku ke šťastnému konci.
Autor a re�ie: Adolf Toman
Hrají: K. Šonská, D. Renč, L. Toman Paclt, P. Pištěk a další.

DÁLE NABÍZÍME:
 KALENDÁŘ CESTA ČASEM PO NYMBURCE 2016

 TŘI MUŠKETÝŘI - 25. 2. 2016, cena 250,- a 200,- Kč

 FORBÍNA Č.7 - 28. 2.2016, cena 25,- Kč

 ZDENĚK IZER - Furtluftdurch tour: 15. 3. 2016, cena 250,- Kč

 CAVEMAN - 19. 4. 2016, cena 350,- Kč 

 PETRA JANŮ se skupinou AMSTERDAM - 10. 5. 2016, cena 370,- Kč 

POKLADNA DIVADLA BUDE DO 6. 1. 2016 ZAVŘENA. 
7. - 8. 1. bude zkrácená pracovní doba 8.00 - 15.00 hodin.

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

Kulturní měsíčník vychází 1x měsíčně. Místo vydání: Tisk Devera, Třebestovice
Číslo 99. vyšlo 29. 12. 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 

SPORT V NYMBURCE
výstava potrvá do neděle 27. března 2016,

otevřeno je denně mimo pondělí, 9 – 17 hodin
Dalším nymburským sportem, který představujeme, je rychlostní kanoistika. 
V Nymburce našel zázemí u vodních skautů, 2. přístav Modrá �lotila, u plo-
várny pod školou v Tyršově ulici. V roce 1947 si postavili vlastní loděnici nad 
elektrárnou, vedle Veslařského klubu. 
V poválečném období se v republikovém 
i mezinárodním prostředí prosadili Miro-
slav Pavelec a MUDr. Jiří Vokněr. V 70. letech 
nastupuje první z rodiny Fuksů – Josef jako 
trenér a Petr Kubíček z nymburského oddí-
lu startuje na olympijských hrách v Moskvě 
v roce 1980. 
V Nymburce-Drahelicích vzniká v 80. letech 
druhý oddíl kanoistiky, který vysílá Jobán-
kovou a Janáčkovou na olympijské hry v Bar-
celoně (1992) a v Atlantě (1996). 
Současným nejúspěšnějším bývalým členem 
je bezpochyby Martin Fuksa, dnes člen Duk-
ly Praha, syn legendárního Petra Fuksy, kte-
rý nyní trénuje nymburské členy. 
Pokud chcete vidět medaile MUDr. Jiřího 
Vokněra a ocenění Petra a Martina Fukso-
vých, přijďte do muzea!

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

VlasTiVědné muZEum 
nYmBurk



úterý 5. ledna
Tříkrálový koncert

od 18 hodin v Husově sboru v Nymburce (Havlíčkova ulice). Koncert nymburské kape-
ly Suchá větev. Vstupné dobrovolné. 

sobota 9. ledna
Nejen Svatební inspirace

od 10 do 17 hodin v restauraci U Gregorů. Přehlídky svatebních 
a společenských šatů, proměny s vizážistkou, kadeřnicí a foto-
grafem. Ochutnávky a ukázky cukrářského umění a mnohé další. 
Vstupné ZDARMA. Více na www.ugregoru.cz.   

neděle 10. ledna
Artíkův den

od 10 do 17 hodin v Centru pro všechny ve vile Tortuga. Vhodné pro děti od 5 let. 
Přihlášky nutné předem u Zuzany Martínkové, mob. 732 261 512, e-mail zuzmartin@

seznam.cz. Více informací na www.centrumprovsechny.cz (sekce kalendář akcí).

úterý 19. ledna
 Taneční ALFA 2016

od 8 hodin zahájení zápisu do tanečních kurzů v Obecním 
domě. Kurzovné 2600 Kč, garde 700 Kč. Další dny se přijímají 

přihlášky v prodejně K – music (Malé Valy 220). Více na 
www.hudebninastroje-nymburk.cz. 

čtvrtek 21. ledna
Zimní párty

od 15 do 17 hodin v Centru pro všechny ve vile Tortuga, Vhodné pro rodiny a děti od 2 
do 10 let. Miniden otevřených dveří neboli Párty. Více informací na 

www.centrumprovsechny.cz (sekce kalendář akcí). 

sobota 23. ledna
7. 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

sobota 23. ledna
Tradiční ples Hasičů města Nymburk

od 20 hodin ve velkém sálu Obecního domu. Předprodej vstupenek v Turistickém 
informačním centru Nymburk od úterý 22. prosince 2015.

úterý 26. ledna 
Trabantem napříč Tichomořím

od 19 hodin v Městském kině Sokol. Zakoupení vstupenek pouze na prodejních mís-
tech sítě Colosseum Ticket. Cena 170,- Kč.

19. úterý
19:00

Chile / dokumentární / s titulky

PERLEŤOVÝ KNOFLÍK 
Patricio Guzmán rozjímá o historii své země Chile. Zlomky vzpomínek, 
strhující scenérie a vize pohledů do hlubin kosmu se ve filmu skládají 
v celek, podbarvený autorovým komentářem.

82 min. 90,- Do 12 let nevhodný

20. středa
19:00

Thajsko / drama / s titulky

LÁSKA Z KHON KAEN
Originální thajský tvůrce Apichatpong Weerasethakul pokračuje ve svém 
stylu magického asijského realismu; tentokrát vypráví příběh vojáků zá-
hadně zasaženými poruchami spánku.

122 min. 100,- Do 12 let nevhodný

21. čtvrtek
22. pátek
23. sobota
19:00

ČR / životopisný / české znění Premiéra

LÍDA BAAROVÁ
Táňa Pauhofová v roli jedné z největších hvězd československého filmu 
s pohnutým osudem - Lídy Baarové.

97 min. 120,-  Do 12 let nevhodný

24. neděle
19:00

Dánsko / komedie / s titulky Art kino

O KUŘATECH A LIDECH 
Černá komedie o shledání pětice bratrů na zapadlém ostrově, kde se 
nejde pro ránu a vejce daleko.

104 min. 90,- Do 15 let nevhodný

27. středa
28. čtvrtek
19:00

ČR / muzikál / české znění

MUZIKÁL ANEB CESTY KE ŠTĚSTÍ 
Třída pražské konzervatoře má za úkol na letním soustředění nazkoušet 
Starce na chmelu v muzikálové podobě. Studenti jsou ze začátku zne-
chucení, že se budou věnovat klasickému českému muzikálu. Během 
zkoušení je pohltí kouzlo Starců, ale nechtějí se spokojit se starou chore-
ografií. Do svého nastudování přidají prvky klasického tance, ale i street 
dance, hip-hop či pohybové divadlo. Neúnavně budují muzikálové před-
stavení, do kterého vkládají veškerou svou energii, odvahu a talent.

85 min. 120,- Do 12 let nevhodný

29. pátek
19:00

Island / drama / s titulky

FÚSI
Čtyřicátník Fúsi sbírá odvahu vstoupit do dospělého světa. Když do jeho 
světa vtrhne temperamentní žena s dítětem, je donucen to risknout... 
Severské černé komediální drama se zdařile vyhýbá žánrovým klišé. 

94 min. 100,- Do 12 let nevhodný

30. sobota
31. neděle
17:00

USA/ animovaný / české znění Dětský

ALVIN A CHIPMUNKOVÉ: ČIPERNÁ JÍZDA
Čiperné veverky se vrací. Díky sérii nedorozumění Alvin, Simon a Theo-
dore nabydou přesvědčení, že se Dave chystá v New Yorku požádat svou 
novou přítelkyni o ruku a opustí je. Mají tři dny na to, aby ho zastavili a 
uchránili se před jeho ztrátou, ale také před získáním příšerného ne-
vlastního bratra.

86 min. 115,- Přístupný

8. pátek
9. sobota
19:00

USA / western / s titulky

OSM HROZNÝCH
Nový western Quentina Tarantina. Není radno zůstavávat za sněhové 
bouře ve stavení s osmi cizími lidmi.

182 min. 110,- Do 15 let nepřístupný

9. sobota
10. neděle
17:00

Rusko / animovaný / české znění Dětský

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA 2 
Gerdě se s pomocí skřítka Orma podařilo porazit Sněhovou královnu 
a vysvobodit bratříčka Kaye. Z ledu a sněhu však povstaly nové temné 
síly. Orma tak čeká napínavé dobrodružství plné nebezpečí a nástrah…

78 min. 100,- Přístupný 

11. pondělí
12. úterý
19:00

USA / drama / s titulky

CREED 
Rocky Balboa, bývalý světový šampion v boxu, se stane trenérem Adoni-
se Creeda, syna svého někdejšího soupeře Apollo Creeda.

132 min. 110,- Do 12 let nevhodný

13. středa
19:00

ČR / dokument / české znění Art kino

ZKÁZA KRÁSOU 
Lída Baarová. Herečka, pro kterou byla její krása největším darem i pro-
kletím zároveň, v dokumentu Heleny Třeštíkové.

90 min. 80,- Přístupný

14. čtvrtek
15. pátek
16. sobota 
19:00

ČR / komedie / české znění

PADESÁTKA
Padesátka nemusí být jen klasický běžkařský závod, který tak miluje 
pan Pavelka. Odkazuje i k lásce jeho syna, který místo běžek raději vy-
hání mráz z duší zralým ženám.

97 min. 110,- Do 12 let nevhodný 

17. neděle
17:00

Rakousko / drama / české znění Rodinný

KRÁLOVÉ HOR 
Působivý snímek o neobyčejném přátelství malého chlapce Lucase 
a mladého orla skalního.

97 min. 110,- Přístupný

program kina sokol osTaTnÍ akCE

www.mesto-nymburk.cz

KULTUR NÍ
M Ě SÍČ N Í K

města Nymburka

LEDEN 2016

v úterý 19. ledna od 19:30 hodin 
v Hálkově městském divadle

SPIRITUÁL kvInTeT 

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. 
Sazba a tisk Janova dílna

Tiskárna, CTP - Železniční 123, 289 12 T řebestovice, tel. : 731 489 767, janovadilna@licanet.cz, tiskarna@janovadilna.cz
CopyCentrum, DTP - Komenského 571, 288 00 Nymburk, tel. : 325 513 033, copycentrum@janovadilna.cz

www.janovadilna.cz

pátek 1. ledna
Novoroční ohňostroj

od 18 hodin odpalovaný z Parku na Ostrově.

pátek 15. ledna
Reprezentační ples města

od 19:30 hodin v Obecním domě. K tanci a poslechu zahraje taneční 
orchestr Tox (velký sál) a Trioda (malý sál). Cena vstupenky je 300,- Kč.

Kontakt:  Městské kulturní středisko, Palackého 449, 
Tel. 325 513 785, www.meks-nbk.cz

měsTské kulTurnÍ 
sTřEdiskoNYMBURK


