hálkovo městskÉ DivaDlo
ÚNOR 2016
Středa 3.2.2016 JÁJA, PÁJA A UTŘIFOUS
8.30 a 10.00 hod. Produkce: Divadlo Nymburk s.r.o.

Cena 60,- Kč

Dopolední představení pro školy a školky.
Hrají: M. Baláš, S. Baláš, M. Mejstřík a další.
Pondělí 8.2.2016
19.30 hodin

Čtvrtek 25.2.2016
19.00 hodin

NO

SHIRLEY VALENTINE VYPRODÁ

Cena 370,- Kč

Bravurní komedie o hledání sebe sama je určena nejen enám
středního věku, ale všem, kdo mají rádi dobrou zábavu. One woman
show.
Hraje: Simona Stašová
Čtvrtek 11.2.2016
19.30 hodin

V POSÁZAVSKÉM PACIFIKU
A ZLOČIN
Produkce: Divadlo Kalich a Městské divadlo M. Boleslav

Cena 390,- Kč

Hudební retrokomedie ivě provázena originálními písněmi touení
a dálek z první republiky. Úchvatný příběh o tom, kterak vyzývavě
mladá slečna Luiza, dcera továrníka, skrze četná nebezpečenství a
na vltavském parníku svého bujarého a rozjásaného štěstí dojde.
Hrají: Bohumil Klepl / Ota Jirák, Jaroslava Kretschmerová / Anna
Polívková, Vojtěch Havelka a další.
Sobota 13.2.2016
14.30 hodin

JAK SE STAL RUMCAJS LOUPENÍKEM
Produkce: Divadlo Nymburk s.r.o.

Cena 60,- Kč

PREMIÉRA nově připravované pohádky. Reie: Jaroslav Kří, hudba:
Antonín Hlavička, úprava textu: Jiří Bohata. Hrají: J. Šturma, K. Šonská, J. Vetešník, A.Votrubová, M. Mejstřík a další.
Úterý 16.2.2016
19.30 hodin

VŠE O MUÍCH
Produkce: STUDIO DVA

VYPRO

DÁNO Cena 380,- Kč

Aneb jak mui sami sebe vidí, za co se nestydí i stydí. Aneb jak to dopadá, kdy se testosteron smíchá s city a striptýzem. Tragikomedie
o muích pro eny, aby je opět nepochopily.
Hrají: Maroš Kramár, Filip Blaek a Michal Slaný
čtvrtek 18.2.2016
od 19.00 hodin

NEVINNĚ O VÍNĚ V DIVADLE

WEDDING DAY

TŘI MUŠKETÝŘI

Cena
přízemí 250,- Kč
balkon 200,- Kč

Muzikálové představení v podání divadelního spolku AMADIS.
Hraje: DS Amadis
Sobota 27.2.2016
14.30 hodin

O LÍNÉM HONZOVI

Produkce: Divadlo Nymburk s.r.o.

Cena 40,- Kč

Dne 21. 2. 2015 od 13 do 17 hodin ve
foyer Hálkova divadla pořádá svatební agentura Klaudie a spodní prádlo
U Myšky první ročník svatebního veletrhu „Wedding day“. Najdete zde vše, co
k vašemu velkému dni potřebujete. Moderuje Slávek Boura, speciálním hostem
je herečka a muzikálová zpěvačka Míša
Doubravová. Těšit se můete na módní

Cena 60,- Kč

Pohádkový příběh o Honzovi aneb jak český Honza ke štěstí přišel.
Hrají: O. Kubina, K. Šonská, L. Toman Paclt, M. Mejstřík, J. Šturma
a A. Votrubová
Neděle 28.2.2016
14.30 hodin

FORBÍNA č. 7

Cena 25,- Kč

Veřejnosti se představí herci, písničkáři, recitátoři a filmaři:
Saša Kirilov, Aleš Misař, Lukáš Toman Paclt, Tomáš Fürbacher, Jaroslav Brendl, Ivana Illichmannová, Roman Fischer, Matyáš Baláš,
Ondra Dovalil. DS JeLiTa zahrají: Karel na urologii. Filmař Josef Pres
DVD: Paní Krakenová a Vánoce u Todyho. Hrají: Miky Mejstřík, Pavel
Dovičin, Pavel Baťka. Moderuje: Marie Vítů
Účinkují: S. Kirilov, L. Toman Paclt a další.

BŘEZEN 2016:
1. 3. 2016
15. 3. 2016

DO LONICE VSTUPUJTE JEDNOTLIVĚ! - A
(hrají: Lukáš Vaculík, Filip Tomsa a další.)
ZDENĚK IZER Furtluftdurch tour
(zábavný pořad Z. Izera a Šárky Vaňkové)

PREMIÉRA komedie SLUNCE, SENO, JAHODY A PÁR FACEK
(Produkce: DS Hálek)
Kontakt: Hálkovo městské divadlo, Tyršova 5,
Tel. 325 512 253, 325 511 210

Cena 300,- Kč

Degustační večer vín na malé scéně. Krátké promítání filmu, malé
občerstvení a sklenička na přivítanou. Jako hudební host vystoupí
hudebník a zpěvák Yannick Tevi. Cena vstupenky zahrnuje i degustační konzumaci vína.
Neděle 21.2.2016
13.00 - 17.00 hod.

přehlídky svatebních šatů a spodního prádla a další. Můete vyhrát
svatební dekoraci vašeho auta. Výtěek ze symbolického vstupného
40,-Kč bude věnován dvojčatům po mozkové obrně Elišce a Oldíkovi
z Krchleb. Jako poděkování od nich dostanete vlastnoručně vyrobený dárek.

NYMBURK

městskÉ kUltUrnÍ
stŘEDisko
úterý 2. února

Čas na čaj

od 14 do 17 hodin v malém sále Obecního domu. Městské kulturní
středisko Vás zve na taneční odpoledne, kde k tanci a poslechu zahraje
všem známý Jarda Šturma. Budeme se na Vás těšit každé
další první úterý v měsíci. Vstupné 30Kč.

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

vlastivěDnÉ mUZEUm
nYmBUrk
SPORT V NYMBURCE

výstava potrvá do neděle 27. března 2016,
otevřeno je denně mimo pondělí, 9 – 17 hodin

Dalším
nymburským
sportem, který představujeme na naší výstavě, je basketbal. Kořeny nymburského
basketbalu, česky zvaného
košíková, sahají k roku 1929,
kdy náčelnice místního Sokola vyslala svoji cvičenku do
Prahy na týdenní kurz hry nazývané basketbal.
V roce 1935 se nymbur1. družstvo mužů
ští basketbalisté dostali do
1. ligy, v době okupace došlo
k rozpuštění TJ Sokol a basketbalisté přecházejí ke sportovní organizaci SK Železničáři Nymburk. Zápasy probíhaly
na Remanenci, později v Národním domě.
V roce 1950 jsou nymburští sportovci nuceně sloučeni
do jediného klubu, LokomoME železničářů, Varšava 1959
tivy Nymburk. Z poválečného
období se do historie nymburského basketbalu významně
zapsali František Vančura (původně atlet), Josef Andrle (trenér, ředitel Tyršova ústavu
pro tělesnou výchovu a sport)
a pozdější trenéři RNDr. Miroslav Knitl a Ing. Josef Rylich.
V Nymburce vyrostli i hráči pro
národní reprezentační tým,
bratři Bohuslav a Zdeněk Rylichové, členové „stříbrného“
týmu z mistrovství Evropy v Istanbulu v roce 1959.
Od roku 1972 hráči využívali novou halu pro míčové hry
ve Sportovním centru, klub trénují Laš, Kutík, Borůvka či Rylich, dorostence a ženy Sýkora,
Šístek, Svoboda a J. Rylich.
Rokem 1998 započala nová
etapa nymburského basketbalu První ligové dorostenky s trenérem Lašem,
1966
- došlo k založení samostatného
klubu odloučením od TJ Lokomotiva. Nový klub BK GA Nymburk angažoval
trenéra Karla Hercika, ten přivedl zkušené posily.
Od roku 2000 klub bojuje v národní basketbalové lize (NBL), to už hraje ve Sportovním centru, školní hala v Komenského ulici nestačí. V sezóně

2003/2004 konečně vítězí
a dosud nenašel přemožitele. Družstvo mužů trénuje
Michal Ježdík, později Muli
Katzurin. V dnešní době hraje klub navíc dvě zahraniční
soutěže: VTB United League
a FIBA Europe Cup. Ronen
Ginzburg dnes trénuje jak
hráče ČEZ Basketball Nymburk tak českou reprezentaci.

čtvrtek 11. února

Valentýnská párty

od 15 do 17 hodin v Centru pro všechny ve vile Tortuga. Tematicky laděné odpoledne
plné naučně-zábavných a výtvarných stanovišť. Více na www.centrumprovsechny.cz
(sekce kalendář akcí).

sobota 13. února

Integrace je In

Trenér Ladislav Kutík se svěřenkyněmi,
1976

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

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: Petra Jeníková, e-mail: petra.jenikovaa@seznam.cz, mob:
739 214 914. Více na www.centrumprovsechny.cz
(sekce kalendář akcí).

sobota 13. února

Ples české dráhy

od 20 hodin v Dělnickém domě. Více informací na tel. čísle 777 714 505.

sobota 20. února

Společenský večer

od 19 hodin ve velkém sále Obecního domu. K zajištění účasti
na této akci kontaktujte paní Zuzanu Kloučkovou na tel. 723 393 032,
nebo na emailu: klouckova.cpv@seznam.cz. Více na
www.centrumprovsechny.cz (sekce kalendář akcí).

pátek 26. až neděle 28. února

Víkend naplno

od 17 hodin (pátek) do 15 hodin (neděle) v Centru pro všechny ve vile Tortuga. Přihlášky jsou nutné předem! Více na www.centrumprovsechny.cz. (sekce kalendář akcí).

sobota 27. února

Rybářský ples

od 20 hodin ve velkém sále Obecního domu. Vstupné 200 Kč. Předprodej vstupenek
v Turistickém informačním centru (Náměstí Přemyslovců 165).

sobota 27. února

ostatnÍ akCE

Sraz legend revival

od 21 hodin v Dělnickém domě. DJ Jedlička vám zahraje k poslechu a tanci hity
známých kapel jako KISS a AC/DC. Vstupné 170 Kč (dospělý), 80 (dítě). Předprodej
vstupenek v Dělnickém domě (formanka) a rezervace na tel. čísle 777 714 505.

pátek 5. února

XVI. ples pro domov

od 20 hodin ve Sportovním centru v Nymburce. Vstupné 150 Kč. Výtěžek bude věnován
Dětskému domovu v Nymburce Předprodej vstupenek: Základní škola, Palackého tř.
515, Nymburk (paní Černá, tel.: 325 513 946 do 15 hodin).

neděle 28. února

Artíkův den

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. (sekce kalendář akcí).

pondělí 8. února

Duo Jamaha

od 18 hodin ve velkém sále Obecního domu. Populární hudební
skupina známá z televizní stanice TV Šlágr. Vstupné 250 Kč.
Prodej pouze v předprodejní síti Ticketportal např. v Turistickém
informačním centru Nymburk (Náměstí Přemyslovců 165)

neděle 28. února

Dětský karneval

od 14 hodin v sokolovně Nymburk (Tyršova 14/180).
Připraven je bohatý program. Vstupné 30 Kč za osobu.
Více na www.sokolnymburk.unas.cz.

program kina sokol
2. úterý
19:00
115 min.

Belgie / komedie / s titulky

ZBRUSU NOVÝ ZÁKON

Bůh existuje. Žije v Bruselu. A je to pěkný morous, který nosí
ponožky do pantoflí a znepříjemňuje lidem život.
80,Do 12 let nepřístupný

3. středa Německo a Čína/ akční / s titulky
4. čtvrtek BOD ZLOMU
Jediným zákonem je gravitace! Volným pádem a bez jiště19:00
ní jedou hrdinové v každém momentu na plné obrátky a na
doraz.
115 min. 100,Do 12 let nevhodný
5. pátek
19:00
123 min.

16. úterý
19:00

USA / western / s titulky

Projekt 100

SEDM STATEČNÝCH

Sedm pistolníků, boj za správnou věc a podle mnohých vůbec ten nejlepší western všech dob.
80,Do 12 let nevhodný

6. sobota USA / animovaný /české znění
Dětský
7. neděle LEDOVÁ SEZÓNA
Lední medvěd Norm se vydává ze svého domova na sever17:00
ním pólu do města, které nikdy nespí. Do New Yorku.
86 min.
110,Přístupný
9. úterý
Anglie / drama / s titulky
10. středa DÁNSKÁ DÍVKA
Příběh inspirovaný skutečným osudem dánské malířky Ger19:00
dy Wegener a jejího partnera Einara. Ten zjistí, že je ženou
v mužském těle a jako první na světě podstoupí operaci vedoucí ke změně pohlaví.
120 min. 110,Do 12 let nevhodný
11. čtvrtek Írán / drama / s titulky
Art kino
19:00
TAXI TEHERÁN
Vítězný film Berlinale 2015. Džafar Panahí triumfuje nad politickou represí. Renomovaný tvůrce se ve filmu natočeném
v rámci nuceného domácího vězení proměnil v taxikáře
a nabízí vytříbeně kritický pohled na íránskou společnost.
82 min.
90,Do 15 let nepřístupný
12. pátek USA / western/ s titulky
13. sobota REVENANT ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
Lovec Leonardo DiCaprio je se svým synem na výpravě
19:00
s lovci kožešin. Uprostřed hlubokých lesů vzdorují nečekaným útokům indiánů a musí na své pouti překonávat nemilosrdnou, zatím nezmapovanou krajinu plnou nástrah.
156 min. 110,Do 15 let nepřístupný
14. neděle Brazílie / animovaný / bez dialogů
Dětský
17:00
CHLAPEC A SVĚT
Otec malého chlapce pracuje v bavlnářském průmyslu.
Chlapec postupně objevuje nevšednost světa, ve kterém
dominují zvířecí stroje a silní jedinci. Zajímavě výtvarně
pojatý film zobrazuje otázky či důsledky moderního světa
očima dítěte.
80 min.
100,Přístupný

120 min.

USA / akční / s titulky
Režisér Michael Bay rekonstruuje útok islámských milicí na
americkou ambasádu v libyjském Benghází, k němuž došlo
11. září roku 2012. Hlavními hrdiny jsou členové speciální
ochranky ambasády, kteří se snaží islamisty odrazit.
110,Do 15 let nevhodný

18. čtvrtek ČR / drama / české znění
Premiéra
19. pátek RODINNÝ FILM
Jak se vypořádají s nečekanou svobodou dva teenageři, je19:00
jichž rodiče se vydali na plavbu jachtou po oceánu?
95 min.
110,Do 12 let nevhodný
20. sobota Španělsko / drama / s titulky
Art kino
19:00
MA MA
Drama Julio Medema, v němž Penélope Cruz potká v krátké době několik životních tragédií a uvědomí si, jak důležité
jsou vztahy k těm nejbližším – desetiletému synovi i novému
muži, který jí náhle vstoupí do života.
111 min. 80,Přístupný

120 min.

USA / komedie / s titulky

ZOOLANDER 2

Pokračování slavné komedie, která se během let stala kultem. Neuvěřitelná koncentrace slavných tváří v jednom
filmu. Dva modelové musí spolupracovat, aby je ve světě
módy nenahradili jiní!
110,Přístupný

24. středa ČR / hudební / české znění
25. čtvrtek DECIBELY LÁSKY
26. pátek Odvěká touha po lásce, nápravě křivd i omylů, to vše napříč
všemi generacemi. Jakýsi hold tvorbě Michala Davida, je19:00
hož hity se staly součástí mnoha filmů, provází jejich diváky
i v současnosti a jejichž protagonisté se proto i zde objeví.
85 min.
120,Přístupný
27. sobota ČR / pohádka / české znění
28. neděle ŘACHANDA
Příběh o rozmazlené princezně a dvou kamarádech, kteří se
17:00
neživí vždy úplně poctivě. Až když se trojice ocitne v kouzelném Černém lese, kde žijí podivné lesní bytosti, naučí se
právě od nich, že tak jak se chováme k ostatním, tak se oni
chovají k nám.
85 min.
110,Přístupný

Sazba a tisk Janova dílna

Tiskárna, CTP - Železniční 123, 289 12 Třebestovice, 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

Knihovna dětem
čtvrtek 11. února od 13 hodin

Dárek z lásky

13 HODIN: TAJNÍ VOJÁCI Z BENGHÁZÍ

17. středa USA / komedie / s titulky
19:00
JOY
Příběh životní cesty hlavní hrdinky, která se dokáže postupně postavit překážkám a překonat mnoho různě velkých
průšvihů.
124 min. 100,Do 12 let nevhodný

23. úterý
19:00

Městská knihovna

Valentýnská výtvarná dílnička pro děti. Přijďte vytvořit dárek
tomu, na kom vám záleží.

Výstava

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

od pondělí 1. do 29. února

Kouzlo světla
Výstava fotografií Dagmar Chramostové

Přednášky
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 úterý v měsíci v prvním patře
knihovny.
úterý 9. února Podobenství „ O hostinách“
17 hodin	Výklad Kateřina Roskovcová. Českobratrská církev evangelická
Nymburk. Vstupné dobrovolné.
Dále se můžete těšit v úterý: 12. dubna na Podobenství „O ztraceném synu“ výklad
Petr Plaňanský (KS), 10. května Podobenství „O boháči a Lazarovi“ výklad Jan Kohout (CČSH).

čtvrtek 18. února v 17 hodin

NEPÁL: výstup na Mera peak 6461m a trek Hinku valley,

zemětřesení v květnu a situace nyní
Cestopisná přednáška Radky Tkáčikové. Z Tumlingtaru z tropických 400m na vrchol Mera peaku 6461m. Proměny přírody
z tropické zeleně, přes pohádkové lesy až do oblasti věčného ledu
a sněhu. Jak žijí lidé podhorskými velikány mimo turistickou trasu a co pro Nepálce znamená turistický ruch. Různorodost etnik
a tradic, Sherppové z Tibetu a v nižších polohách Limbové. V druhé půli se krátce podíváme, jak ničivé zemětřesení poznamenalo
Nepál, jak jsme pomáhali ihned po otřesu a jaká je situace nyní.

Vstupné 30 Kč.

Virtuální univerzita třetího věku
Lidské zdraví

Virtuální univerzita třetího věku v knihovně pokračuje. Od února
pořádáme ve spolupráci s ČZU další virtuální kurzy pro seniory
na téma: „LIDSKÉ ZDRAVÍ“. V šestidílném cyklu jsou přednášky
věnovány výkladu základních pojmů v lékařství, nemocem stáří
a nejzávažnějším chorobám. Zúčastnit se mohou
LEKCE
DATUM
ČAS
posluchači se statutem 1. lekce 10. 2. 2016 9:30 – 11:00
důchodce, invalidní dů2. lekce 24. 2. 2016 9:30 – 11:00
chodci bez rozdílu věku,
9. 3. 2016 9:30 – 11:00
osoby kategorie 50+ (v době studia nezaměstna- 3. lekce
ní). Termíny videopřednášek jsou vždy jednou 4. lekce 23. 3. 2016 9:30 – 11:00
6. 4. 2016 9:30 – 11:00
za 14 dní ve středu od 9:30 do 11:00. Výuka bude 5. lekce
probíhat v prostorách dětského oddělení v prv- 6. lekce 20. 4. 2016 9:30 – 11:00
ním patře knihovny. Kontakty a bližší informace
naleznete na webu https://e-senior.czu.cz. Přihlašovat se můžete ve studovně u Dany
Šafářové nebo na telefonním čísle 325 515 264.

středa 17. února v 8 a v 10:30 hodin

Včely

Přednáška Petra Plaňanského pro děti o životě jednoho z nejznámějších zástupců společenského hmyzu, jeho významu pro
člověka a přírodu, složení včelstva a práci včelaře. Povídání s obrazovým doprovodem a praktickými ukázkami nezbytných pomůcek včelaře jako je úl, kombinéza, dýmák a další.

úterý 23. února od 17 hodin

Uprchlická krize

Petr Plaňanský, Křesťanské společenství Nymburk. Uprchlictví
se stalo v celé Evropě naléhavým a neodkladným tématem. Kdo
jsou vlastně oni lidé, proč přichází a s vidinou čeho? Co přinese
budoucnost? Protože téma migrační vlny uprchlíků z Blízkého
východu a Severní Afriky se stalo velmi naléhavým tématem,
rozhodli jsme se uspořádat širší diskuzi. Přijďte diskutovat
o etických a morálních problémech související s migrací uprchlíků do Evropy.

Nová služba veřejnosti
Kniha do vlaku

Městská knihovna v Nymburce se zapojila do celorepublikového
projektu Kniha do vlaku a umístila regál s knihami do nymburského železničního nádraží. Cestující si nyní mohou knížky zdarma půjčovat na jízdu vlakem a vracet je pak do podobné knihovny
v cílové stanici nebo vrátit zpět. Projekt má nekomerčním způsobem rozšiřovat čtenářství a vztah ke knihám. Vše funguje na principu „vezmi knihu – vrať knihu“, nemusí být
stejná. Do knihovničky je dovoleno umístit libovolné knihy, pokud po obsahové stránce odpovídají obecnému vkusu. Knihu do vlaku si můžete půjčit na nádraží zdarma.
O svých pocitech, spokojenosti, případně o tom, kam až s vámi kniha docestovala, nás
můžete informovat.

Připravujeme
Počítačové kurzy pro začátečníky
a mírně pokročilé

Již nyní se můžete přihlašovat na počítačové kurzy pro začátečníky i mírně pokročilé, které budou probíhat v březnu. Informace
a přihlášky ve studovně.

ÚNOROVÁ SOBOTA
KDY MÁME PRO VÁS OTEVŘENO
6. 2. 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.
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v úterý 2. února od 14 do 17 hodin taneční
odpoledne v malém sále Obecního domu
(další konání: každé 1. úterý v měsíci)
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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