
 Hálkovo městské divadlo

pondělí 3.10. slUNCE, sENo, JaHodY a PáR FaCEk
19:00 hodin  Cena 130,- kč, senioři 20,- kč
Opět se můžete těšit na divadelní zpracování známé filmové předlohy Zdeňka Trošky, kte-
rá bude pro seniory nad 60 let v rámci akce Radnice seniorům za zvýhodněnou cenu!

Hrají: Eva Stezková, Petr Kurtiš, Václav Štych, Jana Štychová a další. Režie: Vít Špinka 
Produkce: DS Hálek.

středa 5.10. aFRiCká kRálovNa - a
19:30 hodin Cena 390,- kč
Humorný i dramatický příběh o tom, k čemu dokáže chytrá žena přinutit zamilovaného 
muže, odehrávající se v Africe uprostřed první světové války, baví čtenáře i diváky už 
řadu let, a přesto neztrácí nic ze své působivosti.

Režie: Viktorie Čermáková. Produkce: Divadlo Palace. Hrají: Linda Rybová a Hynek 
Čermák

čtvrtek 6.10. CavEmaN
19.30 hodin Cena 350,- kč
Máte chuť se rozesmát až k slzám? Přijďte se podívat na slavnou one man show 
o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou, o rozdílech mezi námi, o lásce, partnerství 
a vtipně utajených kvalitách obou pohlaví. 

Hraje: J. Slach / J.Holík

sobota 8.10. PRoklEtÍ PaPoUŠka
19.30 hodin Cena 90,- kč
Marie Odehnálková je mladá a velmi nadaná zpěvačka. Zrovna slaví derniéru úspěš-
ného muzikálu West Side Story, ve kterém ztvárnila hlavní roli. Režisér ji během ve-
čírku nabídne nové angažmá – v neznámé opeře poněkud záhadného názvu Prokletí 
papouška. Marie s přijetím nabídky váhá, neboť má strach z reakce svého podivínské-
ho 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?

Scénář a režie: Michal Douša. Produkce: JeLiTa. Hrají: Iveta Zenklová, Dominika Sa-
báková, Martin Rakušan, Martin Hanton, Dan Plachý, Eliška Frankeová, David Hanton 
a další.

úterý 11.10. iNsPiRativNÍ kaváRNa
16.30 - 18.30 hodin Zdarma
Pozvání na první inspirativní kavárnu přijala přední česká psycholožka a inovátorka 
vzdělávání JANA NOVÁČKOVÁ. Diskuze bude na téma: „Učení s radostí” aneb o vnitřní 
motivaci dětí k učení. Jana Nováčková

středa 12.10. JEŽiBaBY Z BaBÍNa
8.30 a 10.00 hodin Cena 60,- kč
Dopolední pohádka pro školy a školky. Produkce: A -Z Divadlo Milovice

středa 12.10. HRdÝ BUdŽEs
19.30 hodin vYPRodáNo
Dramatizace úspěšné stejnojmenné prózy spisovatelky Ireny Douskové. Hrdinka pří-
běhu, žákyně druhé třídy základní devítileté školy Helenka Součková, nás zkoumavým 
i naivním pohledem osmiletého dítěte sugestivně provází tragikomickými roky husá-
kovské normalizace, tak jak se na počátku 70. let promítala do světa dětí i dospělých. 
Na pozadí prostředí školy a divadla v jednom „nejmenovaném“ okresním městě se 

odvíjí sled komických příhod, trapných zážitků, drobných i větších neštěstí, které 
malá Helenka nejen prožívá, ale zároveň je s bezprostředností svému věku vlastní 
hodnotí a komentuje.Produkce: Divadlo Příbram. Hrají: Barbora Hrzánová, Jarmila 
Vlčková, Libor Jeník

sobota 15.10. miCHal JE kvÍtko
14.30 hodin Cena 155,- a 175,- kč
Michal, bez ohledu na počasí i roční období dokáže, že během představení rozkvete 
celé jeviště. Mění nejen scénu, ale i sám sebe. Roztančí sál v různých rytmech třeba 
letní plážové Samby, tančit tak budou nejen děti, ale i květiny! Pokropte ho vodou 
a nikdy nezvadne. A to ještě nevíte, co se děje za plotem v Michalově zahrádce! Kop-
retina zpívá, kaktus do všeho mluví, konev má rýmu a umělá kytka z toho má dokonce 
legraci! Michal a jeho vystoupení představují jednoduchou formu humoru, založenou 
na věcech, které děti denně obklopují, které znají a jen udiveně sledují, co a jak s nimi 
umí vymyslet jejich kamarád Michal. A proto odchází nejen nadšené a zabavené, ale 
nesou si v hlavičkách hodně zajímavých nápadů, které rozvíjí fantazii a přitom dávají 
smysl. Tak se přijďte bavit s Michalem! Už nyní se na vás moc těšíme! 

sobota 22.10. FERda mRavENEC
14.30 hodin Cena 60,- kč
Dobrodružství Ferdy Mravence, který s pomocí brouka Pytlíka přechytračí zlého pa-
vouka a založí úspěšnou školu jízdy na kolečkových bruslích. Produkce: DS Hálek. 
Hrají: S. Koukol, M. Kubát, P. Kurtiš a další

úterý 25.10. vláĎa HRoN 50 NaRoZENiNovÝ koNCERt
19.30 hodin Cena 250,- kč
Premiéra hudebního pořadu Vladimíra Hrona k jeho 50. narozeninám. Jako host po-
řadu vystoupí Lucie Černíková. Rok je pro známého televizního a rozhlasového mode-
rátora rokem oslav. Slaví patnáct let na obrazovce, čtvrtstoletí za rozhlasovým mikro-
fonem a v občance „padesát“. Král českých hudebních imitátorů pro tuto příležitost 
oprášil padesát zásadních písní jeho života, vybral retrospektivní fotky, zásadní videa, 
přemluvil k duetové spolupráci zpěvačku Lucii Černíkovou, ve studiu nahrál potřebné 
hudební základy a vyráží na celoroční turné.

pondělí 31.10. CYRaNo - a
19.30 hodin Cena 420,- kč
Autorský muzikál Ondřeje Brzobohatého a Lubomíra Feldeka. Nádherný historický 
příběh plný hrdosti a lásky, který nikdy nezestárne! Cyrano - muž bez bázně a hany, je 
legendární postavou, symbolem cti, odvahy a mužnosti, gaskoněc s proslule dlouhým 
nosem, který se na smrt zamiluje do své sestřenice Roxany. Své city se jí ale neopo-
važuje přiznat, a tak smutně přihlíží, jak se Roxana zhlédne v krásném, ale hloupém 
Kristianovi. Touha a nenaplněná láska na pozadí válečných bojů. Silný příběh umoc-
něný romantickými písněmi a famózní hudbou Ondřeje Brzobohatého.

Produkce: Divadlo Radka Brzobohatého. Režie: Hana Gregorová. Hrají: Ernesto Čekan, 
David Gránský/ Přemysl Pálek, Eva Burešová / Kateřina Peřinová-Velebová, Petr Vág-
ner a další. 

PŘiPRavUJEmE Na listoPad:
•	 	PREMIÉRA	 nové	 komedie	 Každému	 jeho	 psychoterapeuta!	 Produkce:	 Divadlo	

Nymburk s.r.o.

•	 Divadlo	slaví	80	let!

•	 Bohemia	Balet	Praha

kontakt: Hálkovo městské divadlo, Tyršova 5

 Tel. 325 512 253, 325 511 210

 městská kNiHovNa
úterý 11.  Žalm 103

17 hodin vstupné dobrovolné
Výklad Kateřina Roskovcová, farářka ČCE Nymburk.

Na	další	setkání	se	můžete	těšit	v	úterý	8.	listopadu	nad	Žalmem	8	s	Mgr.	Jaroslavem	
Krajlem, farářem Římskokatolické farnosti Nymburk a v úterý 13. prosince nad Žal-
mem 24 s Mgr. Janem Kohoutem, Ph.D. farářem Církve československé husitské.

viRtUálNÍ UNivERZita tŘEtÍHo věkU
Genealogie. Hledáme své předky
Knihovna od podzimu opět nabízí zájemcům Virtuální univerzitu třetího věku tentokrát 
s názvem „Genealogie“. Formou promítání předtočených přednášek vysokoškolských 
pedagogů budou mít studenti možnost seznámit se blíže s tématem a šest semestrů 
společného setkávání a e-learnningového studia završit slavnostní promocí. Zájemci 
se mohou v knihovně hlásit již nyní. Kurzovné za jeden semestr je 300 Kč. 

lEkCE datUm Čas lEkCE datUm Čas
1. lekce 5. 10. 2016 9:30 – 11 4. lekce 16. 11. 2016 9:30 – 11
2. lekce 19. 10. 2016 9:30 – 11 5. lekce 30. 11. 2016 9:30 – 11
3. lekce 2. 11. 2016 9:30 – 11 6. lekce 14. 12. 2016 9:30 – 11

Kurz posluchače seznámí se základními pojmy z oblasti genealogie (rodopisu) a po-
skytne jim informace o tom, jak začít pátrat po svých předcích. Lektorem přednášek 
je Ing. Mgr. Martin Slaboch, Ph.D.

osnova:
1. Úvod do genealogie a její dějiny
2. Jak se tvoří rodokmen. Příbuzenství ve světě.
3. O matrikách
4. Využití archivních materiálů ke studiu předků
5. Vývoj našich příjmení. Genealogie a genetika.
6. Rodové kroniky a srazy

pondělí 3. – pátek 7.  ČtENáŘská amNEstiE
Ve všech odděleních knihovny odpouštíme během Týdne knihoven všem čtenářům 
jejich upomínky.

kNiHovNa dětEm

pondělí 3. – 31.  PŘivEĎ kamaRáda
Pokud máš kamaráda, který ještě není čtenářem knihovny, můžeš ho během přihlá-
sit. Nově přihlášený čtenář získává průkaz do knihovny na rok zdarma a ty získáš 
odměnu.

pondělí 10.  JoNáŠ lEdECkÝ – sEtkáNÍ
 s vÝtvaRNÍkEm a HUdEBNÍkEm
9:30 hodin a 11 hodin
Jonáš Ledecký výtvarník, komiksový kreslíř a hudebník, syn zpěváka Janka Ledecké-
ho a bratr o dva roky mladší snowboardistky Ester. Je spoluautorem komiksu o Karlu 
IV., který vyšel k 700. výročí počátkem května 2016 pod názvem Karel IV. Pán světa. 
Působí v hudební skupině Ray-Band, pro niž skládá většinu písní. Vstupné 20 Kč.

ŘÍJNová soBota,kdY mámE PRo vás otEvŘENo 1. 10. od 9 do 11 Hod.

Bližší informace o našich službách a konaných akcích najdete na internetových strán-
kách www.knihovna-nbk.cz. V případě zájmu nás můžete kontaktovat prostřednic-
tvím e-mailu: knihovna@knihovna-nbk.cz nebo na telefonním čísle: 325 512 723. 

pondělí 3. – neděle 9.  tÝdEN kNiHovEN (20. RoČNÍk)

vÝstava

úterý 4. - čtvrtek 27.  tEmPERoU, tUŽkoU, PastElkoU…
Výstava výtvarných prací dětí Základní umělecké školy B. M. Černohorského

PŘEdNáŠkY, kURZY

úterý 4.  kalEidoskoP JaNa REJŽka 
17 hodin
Hudba, kterou na Radiožurnálu určitě neuslyšíte. Poslechový pořad hudebního pub-
licisty a kritika Jana Rejžka. Ukázky z české hudební scény, průřez nejzajímavějšími 
zahraničními alby poslední doby napříč nejpestřejšími styly a žánry. Jan Rejžek je 
český hudební a filmový kritik, novinář, básník, moderátor a občanský aktivista. Od 
roku	1979	připravuje	pořady	v	klubech	po	celé	republice,	po	listopadu	1989	připravuje	
v Českém rozhlase hudební pořad Kaleidoskop, pro Českou televizi pořad Katovna 
a s Vladimírem Justem Kritický klub Jana Rejžka. Vstupné 40 Kč.

úterý 18.  PavEl kosatÍk 
17 hodin 
O psaní, knihách, osobnostech a českých dějinách… Pavel Kosatík (1962) je autorem 
literatury faktu. Ve svých knihách se věnuje novodobé české historii, na kterou nazírá 
očima hlavních aktérů. V posledních letech vydal knihy: Emil Běžec, Baronka v ope-
ře, Tigrid poprvé, Věra Čáslavská - život na Olympu, Česká inteligence, Ferdinand 
Peroutka, Osm žen z Hradu a další. Napsal scénář k televiznímu cyklu České století, 
který mapoval klíčové události 20. století. Vstupné 50 Kč.

akadEmiE CEloŽivotNÍHo vZděláváNÍ kaPitolY Z ČEskÝCH děJiN
Cyklus čtyř přednášek zaměřených na život a dílo Karla IV. a historii našeho regionu

Program: 
čtvrtek 13. října 17 hodin mladí karla iv. a jeho matka Eliška Přemyslovna
Přednáší prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc., česká historička působící v Ústavu čes-
kých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

čtvrtek 27. října 17 hodin anglický pilot miloslav Havlíček (1906 - 1982) 
Přednáší Michal Plavec, historik, novinář a kurátor sbírky letectví Národního technic-
kého muzea v Praze. Přednáška ke 110. výročí narození rodáka z Úmyslovic Miloslava 
Havlíčka, který létal od 20. let v československém letectvu.

čtvrtek 3. listopadu 17 hodin Čtyři manželky karla iv.
Přednáší prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc., česká historička působící v Ústavu čes-
kých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

čtvrtek 24. listopadu 17 hodin Nové archeologické objevy z Nymburka
Přednáší Mgr. Andrej Lamprecht, archeolog Polabského muzea. Krátké přiblížení zají-
mavostí z výzkumů Polabského muzea v letech 2006-2016. Přednáška bude doplně-
ná o prohlídku autentických artefaktů.

 Vstupné na jednotlivé přednášky 40 Kč

 PÍsNě v doBáCH doBRÝCH i ZlÝCH
Pravidelná setkání s povídáním o vybraných biblických Žalmech. Po výkladu bude 
následovat společná diskuse o morálních tématech společnosti. Setkání bude vedeno 
nymburskými duchovními. Každé druhé úterý v měsíci v prvním patře knihovny.

ostatNÍ akCE
sobota 1.  6. CElostátNÍ misiJNÍ koNGREs dětÍ
od 9 hodin registrace na kostelním náměstí.
Téma: Celou zemi ať naplní boží sláva, aneb Pojďme postavit kostel! Misijní kongres 
2016 se pořádá za finanční podpory města Nymburka. Záštitu nad akcí převzal kar-
dinál Dominik Duka OP a město Nymburk. Více informací o akci naleznete na : www.
in.apha.cz/adks. 

sobota 1. dEN aRCHitEktURY
od 13 hodin sraz u letní sokolovny na „tyršáku“, Na Remanenci 1038/5.
Zahájení procházky proběhne tradičně s architektem Janem Ritterem ml., Janem 
Ritterem st., historikem umění Janem Červinkou, Janem Chrtkem a nově s Radkou 
Brožovou. Více na www.denarchitektury.cz. 

čtvrtek 6.  kREJČÍk HoNZa - kdo si PoČká, tEN sE doČká 
od 17 hodin ve velkém sále obecního domu.

sobota 8. PostŘiŽiNskÝ CYkloZavÍRák
v 10 hodin sraz a hromadný start v Pivovaru Nymburk.

pondělí 17. – středa 19. děti ZvÍŘátkům
od 9 do 15 hodin v ddm Nymburk.
Každoroční soutěž ve sběru kaštanů a žaludů. Více na www.ddm-nymburk.cz

sobota 22. BaREvNÝ PodZim v modElovém kolEJiŠti
od 10 do 17 hodin drahelická 181, Nymburk.
Děti si budou moci vyzkoušet svoji šikovnost při různých výtvarných činnostech např. 
sypání obrázků z písků a malířka na obličej děti promění podle jejich fantazie. Občer-
stvení zajištěno od Vinného baru a kavárny Luna. Více na www.mknbk.cz. 

neděle 23. iii. dětskÝ dEN s ČEZ BaskEtBall NYmBURk
ve sportovním centrum Nymburk. 
Pořádá ČEZ Basketball Nymburk ve spolupráci s BA Nymburk a za finanční podpory 
města Nymburk. Přesnější program najdete během měsíce na www.basket-nymburk.
cz, informačních portálech ČEZ Basketball Nymburk a plakátech.

 tÝdNY dUŠEvNÍHo ZdRavÍ
pořádá Fokus Mladá Boleslav, středisko Nymburk (www.fokus-mb.cz):

sobota 1. – neděle 30. Brzda
výstava	obrazů	Davida	Kuruce	v	tréninkové	kavárně	Strejda	Burger	(Palackého	238).	
Výstava je přístupná v otevírací době kavárny.

čtvrtek 6. Prodejní a infomační stánek
od	8	do	14	hodin	na	Náměstí	Přemyslovců.	Pořádané	v	rámci	Dnů	sociálních	služeb.	
Možnost zakoupení výrobků klientů.

úterý 11. Přednáška s besedou
od	17	hodin	v	tréninkové	kavárně	Strejda	Burger	(Palackého	238).	Témata:	„Informace	
o službách FOKUSu Mladá Boleslav z. s., střediska Nymburk“ – Mgr. Veronika Křičko-
vá (oblastní ředitelka). „Žiju s duševní nemocí a pomáhám duševně nemocným“ – Jiří 
Štefl (peer konzultant).

čtvrtek 13. den otevřených dveří
od 9 do 15 hodin. Otevřené bude Centrum sociální rehabilitace a Sociálně terapeutic-
ká	dílna	(Komenského	586/15)	a	Terénní	tým	(Palackého	449/64).	



 kiNo sokol

www.mesto-nymburk.cz

KULTUR NÍ
M Ě S ÍČ N Í K

města Nymburka

říjeN 2016

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. 

od pondělí 3. do neděle 9. října

Radnice seniorům

pátek 7. Jak JsmE HRáli ČáRU
ČR / komedie / drama / 102 min. / české znění / zdarma / Přístupný /10:00
Radnice seniorům. Petr vyrůstá u prarodičů Milana Lasici a Libuše Šafránkové, jeho 
rodiče emigrovali. I proto Petr vymýšlí, jak se přes čáru dostat, pro což má stále 
menší pochopení velitel pohraničníků Ondřej Vetchý. Dopolední projekce v rámci akce 
Radnice seniorům.

sobota 8. PRáZdNiNY v PRovENCE
neděle 9.
ČR / komedie / 95 min. / české znění / 110,- / do 12 let nevhodný /19:00
Vojta Kotek, Jakub Prachař a Kryštof Hádek se po zimní komedii Padesátka vrací na 
plátna s letní atmosférou a s francouzskou vůní, v rolích tří členů hudební skupiny, 
kteří utečou před svojí manažerkou do slunné Francie. 

úterý 11.  aNtHRoPoid
středa 12.
angl. / ČR / thriller / 121 min. / s titulky / 120,- / do 12 let nevhodný /19:00
Osudy Jozefa Gabčíka (Cillian Murphy) a Jana Kubiše (Jamie Dornan), kteří provedou 
v prosinci 1941 výsadek do své okupované vlasti a musejí v nacisty okupovaném 
a uzavřeném městě přijít na způsob, jak spáchat atentát na Heydricha.

čtvrtek 13. CaFé soCiEtY
Usa / komedie / 96 min. / s titulky / 110,- / do 12 let nevhodný / 19:00
Retro komedie režiséra Woodyho Allena o milostném trojúhelníku na pozadí Ameriky 
30. let minulého století.

pátek 14. siRotČiNEC slEČNY PEREGRiNové PRo PodivNé děti
Usa / fantasy / 128 min. / české znění / 120,- / Přístupný / 19:00
Snímek z dílny vizionářského režiséra Tima Burtona, který nám připravil další fan-
taskní výlet do světa kouzel a fantazie. Dědečkova podivná smrt přiměje Jakea (Asa 
Butterfield) vyrazit na velmi neobvyklou, dobrodružnou výpravu.

sobota 15. BEZva ŽENská Na kRkU
neděle 16. 
ČR / komedie / 96 min. / české znění / 120,- / Přístupný / 19:00
Film o lásce, která lidem může pomoci. Díky šťastnému setkání dokážou Petra Hře-
bíčková a Ondřej Vetchý prožít nejhezčí kus svého života a to v situaci, kdy už tomu 
ani jeden z nich nevěřil. 

úterý 18. BoŽská FloRENCE
Usa / komedie / 110 min. / s titulky / 60,- / do 12 let nevhodný / 10:00
Senior kino. Meryl Streep v roli ženy, jejímž snem je zpívat, ale zcela postrádá hudební 
nadání. Když se v roce 1944 rozhodne uspořádat svůj koncert v Carnegie Hall, její 
přítel a manažer Hugh Grant, který ji chránil před pravdou o jejím talentu, čelí obtížné 
výzvě...

úterý 18. kRYCÍ JméNo HolEC
středa 19.
ČR / drama / 98 min. / české znění / 120,- / do 12 let nepřístupný / 19:00
Napínavý	snímek	se	odehrává	mezi	Prahou	a	Vídní	v	roce	1968.	Doba,	která	směřova-
la k Pražskému jaru i srpnové okupaci, je rámcem pro špionážní drama s milostnými 
motivy, jehož hrdinové jsou postaveni před volbu mezi kolaborací a hrdinstvím.

čtvrtek 20. vlk Z kRálovskÝCH viNoHRad
ČR / drama / 68 min. / české znění / 110,- / do 12 let nevhodný /19:00
Art kino. Příběh o jednotlivci vždy překračujícím čáru zavedeného slušného chování. 
Životní příběh Jana Němce je dalším dokladem toho, jak soudruzi za minulého režimu 
tu dokázali ničit osudy lidí. 

pátek 21.  iNstalatéR Z tUCHloviC 
sobota 22.
ČR / komedie / 85 min. / české znění / 130,- / do 12 let nepřístupný /19:00 
Vesnická komedie Tomáše Vorla o muži, který všem všechno opraví, ale vlastní život 
spravovat nedokáže. 

neděle 23. kUBo a koUZElNÝ mEČ
Usa / animovaný / 101 min. / české znění / 115,- / Přístupný / 15:00
Odpolední dětské. Kubo žije obyčejný život v rodné vesnici. Jenže pak mu zaklepou 
na dveře temní démoni ze záhrobí a zaplašit je může jen Kubova mimořádná odva-
ha a magická zbroj jeho otce, který, jak Kubo s překvapením zjistí, býval legendární 
samuraj. 

úterý 25. kiss RoCks vEGas
Usa / záznam koncertu / 110 min. / s titulky / 110 ,- / 150,- / do 12 let nevhodný 
/ 20:00
Gene Simmons a jeho legendární Kiss zvou své fanoušky na exkluzivní projekci zázna-
mu koncertu z Las Vegas. Na jediný den v kinech. Zažijte i vy v nymburském kině tuto 
dechberoucí show na vlastní kůži. Více na www.meks-nbk.cz.

středa 26. UČitElka
ČR / drama / 102 min. / české znění / 50,- / do 12 let nevhodný / 10:00
Senior kino. Zdánlivě empatická a laskavě vyhlížející učitelka manipuluje prostřednic-
tvím svých žáků jejich rodiči za účelem osobního obohacení. Děj strhujícího a velmi 
aktuálního snímku o síle lidského charakteru inspirovaného skutečnou událostí. 

čtvrtek 27. iNFERNo
pátek 28. 
Usa / thriller / 122 min. / s titulky / 110,- / do 12 let nevhodný / 19:00
Harvardský symbolog Tom Hanks řeší v Itálii záhadu, jež je propojena s Dantovým 
Peklem. Jediná vodítka mu nabízí jenom Dantova temná epická báseň - a čas přitom 
neúprosně pádí. Až uplyne, má dojít ke katastrofě, která navždy změní celý svět... 

sobota 29. BosCH: ZaHRada PoZEmskÝCH RoZkoŠÍ
it / dokument / 90 min. / s titulky / 230,- / Přístupný / 19:00
U příležitosti pětistého výročí smrti Hieronyma Bosche promítneme pozoruhodný 
dokument. Film představuje nejslavnější malířova díla, která se stala ikonickými po 
celém světě. Více info na www.meks-nbk.cz.

sobota 29. liCHoŽRoUti
neděle 30.
ČR / animovaný / 86 min. / české znění / 120,- / Přístupný / 15:00
Odpolední dětské. Lichožrouti jsou malí tvorové, kteří žijí s námi lidmi a mohou za to, 
že lidstvu z páru ponožek vždy zůstane jen jedna – lichá. Ponožkami se totiž živí! 

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

 městské kUltURNÍ stŘEdisko
pondělí 3. – neděle 9. RadNiCE sENioRům
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ZaHáJENÍ
10.00 sEZNámENÍ s PRoGRamEm v oBECNÍm domě s kávou a zákuskem 
a překvapením
10.30 sEZNámENÍ s klUBEm důCHodCů NYmBURk a klUBEm ČEskÝCH 
tURistů NYmBURk a sadská
11.00 J ak sE NEstát oBětÍ tREstNéHo ČiNU - Policie ČR
divadlo
19.00 - 20.00 slUNCE sENo JaHodY a PáR FaCEk, DS Hálek, Hálkovo měst-
ské divadlo Nymburk, 20 /130 Kč**

út
er

ý 
4.

10
.

ZdRavotNÍ doPolEdNE Na tYRŠákU, zdarma
9.00 - 10.00 PoHYBově RElaXaČNÍ CviČENÍ pod vedením lékaře
11.00 - 12.00 PlavECkÝ BaZéN
sPolEČENské odPolEdNE
14.00	-	18.00	Čas Na ČaJ s kapelou Trioda, Obecní dům, zdarma
17.00 kalEidosCoP JaNa REJŽka aneb hudba, kterou na radižurnálu neu-
slyšíte, Městská knihovna Nymburk, 40 Kč

st
ře

da
 5

.1
0.

9.00 doPolEdNE s městskoU PoliCiÍ - procházka po Nymburce s ukázkou 
sebeobrany a zastávky na nebezpečných místech, zakončené posezením s ká-
vou a zákuskem, sraz před budovou Hlavního nádraží
sPoRtovNÍ aktivitY Na tYRŠákU, zdarma
13.00	-	18.00	Sportovní	aktivity	-	tenisové	kurty,	pétanque,	stolní	tenis,	bad-
minton, šipky, kulečník
13.00	-	14.00	Aqua	aerobic
14.00 - 15.00 Jóga
15.00	-	18.00	Wellness	-	vířivka,	finská	sauna,	hydromasáže	končetin

čt
vr

te
k 

6.
10

. 10.00 HISTORICKÁ PROCHÁZKA NYMBURKEM s PhDr. Pavlem Fojtíkem, sraz 
před Radnicí

14.00 ODPOLEDNE V PANORAMĚ, posezení s hudbou a opékáním špekáčků, 
Centrum soc. a zdrav. služeb Poděbrady

pátek 
7.10.

10.00 JAK JSME HRÁLI ČÁRU, promítání v Kině Sokol, zdarma

neděle 
9.10.

17.00	 RECITÁL	 NAĎI	 URBÁNKOVÉ	 S	 HOSTEM	 LUBOŠEM	 JAVŮRKEM,	
Obecní dům, 30 / 100 Kč**

** Nižší vstupné platí pro seniory nad 60 let.

úterý 4. Čas Na ČaJ
od 14 do 18 hodin ve velkém sále obecního domu.
K tanci a poslechu zahraje kapela Trioda. Taneční odpoledne v rámci akce Radnice 
seniorům. Vstupné zdarma.

neděle 9. RECitál Nadi URBáNkové 
od 17 hodin ve velkém sále obecního domu. 
Pětinásobná Zlatá slavice Naďa Urbánková se vrací na koncertní pódia v doprovodu 
Luboše Javůrka. V rámci akce Radnice seniorům mají návštěvníci nad 60 let snížené 
vstupné. Vstupné 100Kč/30Kč pro seniory.

pondělí 10. – čtvrtek 13. PodZimNÍ BURZa 
Zúčastnit se již tradiční burzy můžete jako nakupující ale i prodávající. V pondělí 10. 
10.	od	8	do	17	hodin	budeme	v	Obecním	domě	v	prvním	patře	přijímat	Vaše	vyřazené	
oblečení. V úterý 11. 10. a ve středu 12. 10. bude probíhat v Obecním domě prodej 
(út	od	8	do	17	hodin,	st	od	8	do	15	hodin).	Výdej	neprodaného	oblečení	se	uskuteční	
v	dalších	dvou	dnech	13.	10.	od	15	do	17	hodin	a	14.	10.	od	8	do	12	hodin,	tamtéž.

Kulturní měsíčník vychází 1x měsíčně. Místo vydání: Tisk Devera, Třebestovice
Číslo 107. vyšlo 30. 9.  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 

 vlastivědNé mUZEUm NYmBURk

 vÝstava o ZaNiklé vEsNiCi kŘÍ
výstava probíhá od pátku 7. října do neděle 27. listopadu 2016, otevřeno je 
denně mimo pondělí 9 – 17 hodin
Novodobá osada Kersko - lesní městečko - má oproti jiným místům na mapě naší země 
velmi krátkou historii, něco přes osmdesát let. Dříve zde býval v držení různých majitelů 
pouze hluboký les s honitbou a rozsáhlý rybník či dva. Když se však podíváme o několik 
století zpět, stávala zde středověká vesnice Kří s malou tvrzí. Lidé si své místo k životu 
našli a zůstali. Trvání vesnice nebylo však dlouhé, něco málo přes šedesát let (cca 1354 
– cca 1420), přesto za připomínku stojí. Na zmíněném místě si dnes (pouze z různých 
terénních nerovností) jen stěží představíme, kde stávaly jednotlivé usedlosti. Stopy po 
tvrzi jsou viditelné lépe. Ostrůvek obklopený vodou (v létě však bez ní) je patrný dodnes. 
Co ale zůstalo zachováno, jsou archeologické nálezy, v současnosti rozptýlené po ně-
kolika muzeích nymburského regionu. Za zmínku stojí také fakt, že středověká vesnice 
Kří (Lhota na Kří) vznikla ve stejné době, jako jiné Lhoty zdejšího regionu – Kostelní, 
Písková, Přední a Vrbová. Ty měly větší štěstí, přežily.

 První průzkumy na kerském území prováděl poděbradský archeolog PhMr. Jan Hellich 
v letech 1902 a 1906. Publikoval je až mnohem později, v roce 1923, v Časopisu pro 
dějiny venkova: …Na povýšeném hradišti byly objeveny kopáním základy podélného 
stavení z bílého kamene opukového, lámaného pravděpodobně na vrchu sadském 
a spojovaného pouze blátem… Z jeho náčrtů si dokážeme vesnici docela dobře před-
stavit. Jan Hellich byl také lékárníkem, starostou, zakladatelem muzea… Archeologii 
se věnoval na mnoha místech poděbradského regionu ve svém volném čase…

 Na výstavě O zaniklé vesnici Kří ve Vlastivědném muzeu v Nymburce (a také v nové 
knize Bronislava Kuby) se dozvíte více. Prohlédnete si i některé archeologické nálezy 
z této lokality včetně největšího nálezu – asi stopadesátikilové kamenné stoupy.

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

středa 12.  slavNostNÍ JUBilEJNÍ 30. koNCERt 
 Nko – REPRÍZa
od 19 hodin v kostele sv. Jiljí. Nymburský komorní orchestr pod vedením Arnolda 
Smrtky. Jako hosté vystoupí členové Hudby Hradní stráže a varhaník Vladimír Rou-
bal, ředitel chrámové hudby Královské kanonie premonstrátů při bazilice Nanebevzetí 
Panny Marie v Praze na Strahově.

dálE PŘiPRavUJEmE:

pátek 4. 11.  ladislav ZiBURa:
 PěŠkY mEZi BUddHistY a komUNistY
od 20 hodin v kině sokol. 
Osobní setkání s excentrickým poutníkem Ladislavem Ziburou. Tentokrát se vydává 
do Himaláje a neprobádaných údolí čínských řek. Projekce o jeho 1 500 kilometrů 
dlouhé pěší cestě je svědectvím o lehkosti a nadhledu, se kterým jde přistupovat 
k životu. Jak se opravdu žije Nepálcům a Číňanům? Co jim přináší štěstí? Přijďte si 
poslechnout vyprávění člověka, který strávil tři měsíce v jejich domovech, daleko od 
turistických oblastí. Vstupné v předprodeji 130Kč/100Kč pro seniory a studenty, na 
místě 150Kč.


