
 Městská knihovna
kruhem. Obecenstvo uvidí několik příběhů o lidech a jiných tvorech z ledových plání 
severu, svist ledových krystalů po bílé pláni, zazní i eskymácká píseň. Naší kultuře 
obvykle cizí animální syrovost Gróňanů je v příbězích živě spojená s jejich „jemnou 
duší“, touhou po spravedlnosti, důvtipem, humorem a vypravěč je průvodcem na vý-
letě mezi ně. Vstupné 30 Kč.

pondělí 5.  Čertovské půjČování
13 hodin
Přijďte si do knihovny půjčit knížku od samotné čertice. Můžete v knihovně strávit 
jedno netradiční odpoledne plné čertovských soutěží, hádanek a tvoření. Těší se na 
vás dvě hodné čertice. 

čtvrtek 8. jak být holkou/klukeM?
10:30 hodin auditorium ZŠ komenského nymburk
LiStOVáNí.cz: Jak být holkou/klukem aneb Vše, co jste chtěli vědět o pubertě a báli 
jste se Googlit (James Dawson + Hayley Longová) Účinkují Věra Hollá a Lukáš Hejlík 
Jak může být člověk za borce a představovat si, že někoho sbalí, když má obličej 
samý beďar a chlupy mu rostou na místech, kde by podle něj neměly vůbec růst? Být 
holkou je skvělý. Ale někdy taky praštěný, zvláštní a nepochopitelný. Naštěstí jsou 
tu necenzurované avšak vřelé a inteligentní knihy učitelů Jamese Dawsona a Hayley 
Longové, které kluky i holky s naprostou otevřeností provedou pubertou, nástrahami 
společenské džungle, sexu i partnerství. A to bez vytáček a se vším všudy. K prodeji 
knihy každý titul 180 Kč / obě knihy celkem 350 Kč. Vstupné 40 Kč.

 každý den v Čase adventu
 adventní výtvarné tvoření
úterý 6. – čtvrtek 22. kreativní tvořivá dílna pro děti
Každý den během adventních dnů v otevírací době knihovny si můžete přijít do knihov-
ny vyrobit vánoční překvapení. Každý týden budeme tvořit jiné vánoční překvapení.

knižní tipY pro dospělé

knižní tipY pro děti

prosinCová sobota kdY MáMe pro 
vás otevřeno 3. 12. od 9 do 11 hodin

KNIHOVNA BUDE UZAVŘENA V DOBĚ VÁNOC V PÁTEK 23. A V PÁTEK 30.12. NA VAŠI 
NÁVŠTĚVU SE TĚŠÍME I MEZI SVÁTKY V ÚTERÝ 27. A VE ČTVRTEK 29. 2016.

VŠEM NAŠIM ČTENÁŘŮM PŘEJEME PŘÍJEMNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY PROŽITÉ MEZI 
SVÝMI BLÍZKÝMI A HODNĚ ZDRAVÍ DO NOVÉHO ROKU.

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. 

výstava

sobota 3. – čtvrtek 29.  Město s MÚZou
Výtvarné sdružení Jana Dědiny

sobota 3. vernisáž 
14 hodin. Vystoupí pěvecký sbor Hlahol

přednáŠkY a jiné akCe

pondělí 12. křest nové knihY jiřího tepera 
18 hodin
Nymburský básník Jiří Teper pokřtí svou novou knihu „Staré říkanky české“ s origi-
nálními ilustracemi Jiřího Wintera Neprakty v hale knihovny. Křtu se zúčastní výtvar-
níkova manželka paní Daniela Pavlatová. 

 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.

úterý 13.  žalm 24 
Výklad Jan Kohout, farář Církve československé husitské

akCe

čtvreta 1. – čtvrtek 22.  průkaZka do knihovnY
 jako vánoČní dárek
Darujte svým blízkým průkazku do knihovny na půl roku zdarma. Co všechno můžete 
s průkazkou získat? Půjčování knih a časopisů ve všech odděleních knihovny, půjčo-
vání cd a přístup k internetu. 

knihovna děteM

pondělí 5.  vYpravěČ Martin hak v knihovně
9 hodin vyberte si pohádku
Jde o živé vyprávění klasické pohádky. Vypravěč dává divákům vybrat jednu ze tří 
nabízených. Vybraná pak opravdu zazní s „celou parádou“. Inscenace je vhodná pro 
diváky od 7 let a v mnoha variantách pro kohokoliv přes dospělé až po dědečky a ba-
bičky. Vypravěč se drží známého sledu událostí, nejedná se o bláznivé verze, apod. 
Jeho otázky, komentáře a způsob vykreslení jednotlivých obrazů děje však otevírají 
divákům nečekaný vhled do „známého příběhu“.. Vstupné 30 Kč.

10 hodin africké povídačky
Inscenace zpravidla tří samostatných příběhů, inspirovaných motivy z různých bajek, 
pohádek, legend, fantastických i skutečných příběhů, jež mají své kořeny v africké 
kultuře mnoha různých zemí. Společná je jim v Evropě nezvyklá dávka syrovosti. Je 
opravdu správné říkat za všech okolností pravdu? Jak se pozná moudré rozhodnutí 
od rozumného? Co se stane, když lenoch vládne mocným silám? Co opravdu potře-
bujeme, když chceme někoho potěšit? Inscenace je vždy přizpůsobena konkrétnímu 
publiku všelikého věku od 7 let. Vstupné 30 Kč.

11 hodin velrybí doupě
„Příběhy z ledových plání, tvrdé jako zmrzlé maso, vypečené jako tulení tuk a po-
učné jak rána medvědí tlapou.“ Inscenace je živým vyprávěním o životě za polárním 

ostatní akCe
každou adventní neděli svařákY do rukY
od 14 do 18 hodin před restaurací u Gregorů.
Prodej výrobků dětí z občanského sdružení Centrum pro všechny.

čtvrtek 1. – sobota 31.   prodejní výstava výtvarnýCh praCí
Výstava malých a velkých dětí z Centra pro všechny ze zájmových kroužků a chráněné 
dílny. Děti letos namalovaly pestré, krásné, kreativní a abstraktní veselé obrázky, 
které si v průběhu prosince můžete zakoupit v restauraci U Gregorů a tím přispět 
a pomoci občanskému sdružení Centrum pro všechny.

čtvrtek 1.  MikuláŠská pártY
od 15 do 18 hodin v Centru pro všechny ve vile tortuga.
Mikulášská nadílka se uskuteční od 15:30, 16:15 a 17 hodin. Vstupné: 80 Kč (pro členy 
Centra), 100 Kč (ostatní), více informací na tel.: 777 979 055 nebo na kratochvilova.
cpv@seznam.cz či na webu www.centrumprovsechny.cz (sekce kalendář akcí).

čtvrtek 1.  Čertovské rejdění 
od 16:30 do 18 hodin v tj sokol nymburk.
Účast je nutno objednat na tel. 731 730 292 nebo na info@sokolnymburk.unas.cz. 
Vstupné 50,- Kč za dítě.

neděle 4. artíkův den
od 10 do 17 hodin v Centru pro všechny ve vile tortuga.
Celodenní aktivity a arteterapeutické činnosti pro děti s postižením i bez. Vhodné pro 
děti od 5 let. Přihlášky nutné předem. Více informací na www.centrumprovsechny.cz 
(sekce kalendář akcí). 

pondělí 5.  MikuláŠ
v časech 16:30, 17:15 a v 18:00 hodin v domě dětí a mládeže (2. května 968).
Určeno pro děti do 8 let. Je nutné předem nahlásit zvolený čas! Cena 50 Kč. Více 
informací na www.ddm-nymburk.cz.

čtvrtek 8. vii. sídliŠtní vánoČní jarMark
od 15 do 18 hodin v areálu ZŠ letců r. a. F..

sobota 10. třetí advent v ModelovéM kolejiŠti
od 10 do 17 hodin v Modelovém kolejišti (drahelická 181). 
Přijďte si užít předvánoční atmosféru do Modelového kolejiště. Budou pro Vás opět 
připraveny různé dílničky – točení na hrnčířském kruhu, sypání obrázků z písků, vý-
roba šperků, hliněných zápichů a zdobení perníčků. Na adventní atmosféru Vás naladí 
i Vinný bar a kavárna Luna svými neodolatelnými dobrotami. Více na www.mknbk.cz.

neděle 11. deskohraní 
od 10 do 14 hodin v domě dětí a mládeže (2. května 968).
Přijďte si zahrát moderní deskové hry! Vstupné ZDARMA. Určeno pro děti i dospělé!

pondělí 12. - čtvrtek 15.   vánoČní výstava 
v učebnách výtvarného oboru ZUŠ B. M. Černohorského.

středa 14.  Česko Zpívá koledY
 a divadlo s krejČíkeM honZou
na náměstí přemyslovců.
Od 17 hodin divadelní představení Vánoce s Krejčíkem Honzou a od 18 hodin zpívání 
koled. V rámci akce Česko zpívá koledy s Nymburským deníkem.

 Církev českobratrská evangelická evangelický kostel Nymburk
4. neděle adventní – neděle 18. 
10 hodin dětská vánoční slavnost „Mudrci od východu“ v evangelickém kostele Nymburk
boží hod vánoční – neděle 25. 
10 hodin bohoslužba v evangelickém kostele Nymburk
2. svátek vánoční – pondělí 26. 
10 hodin bohoslužba v evangelickém kostele Nymburk
nový rok – neděle 1. ledna 2017 
10 hodin bohoslužba v evangelickém kostele Nymburk.

další prosincové najdete v letáčku adventní čas, který je k dostání 
v turistickém informačním centru nebo na webových stránkách města 
v sekci kultura a sport.

 provoZní doba turistiCkého inForMaČního Centra
Z důvodu malování v prostorách Turistického informačního centra bude od 29. prosin-
ce TIC zavřeno. V novém roce pro Vás znovu otevřeme až 7. ledna 2017. Během doby 
uzavření infocentra nás můžete kontaktovat pouze přes email (infocentrum@meu-
nbk.cz) nebo na našich facebookových stránkách (www.facebook.com/ticnymburk). 
Z technických důvodů nebude možné přes nás dělat rezervace na akce Nymburského 
Kulturního Centra, do kina Sokol ani do Hálkova městského divadla.

podrobný rozpis otevírací doby v tiC

23. 12. - OTEVŘENO - 9:00 - 17:00 30. 12. - ZAVŘENO - INVENTURA
24. 12. - ZAVŘENO - svátky vánoční 31. 12. - ZAVŘENO - INVENTURA
25. 12. - ZAVŘENO - svátky vánoční 1. 1. 2017 - ZAVŘENO - Nový rok
26. 12. - ZAVŘENO - svátky vánoční 2. 1. - 6. 1. 2017 - ZAVŘENO z tech. důvodů
27. 12. - OTEVŘENO - 9:00 - 17:00 7. 1. - OTEVŘENO - 8:00 - 17:00
28. 12. - OTEVŘENO - 9:00 - 17:00 8. 1. - OTEVŘENO - 8:00 - 17:00

29. 12. - ZAVŘENO - INVENTURA

Od 9. ledna 2017 bude otevřeno podle obvyklé otevírací doby.

úterý 13. Malá vánoČní
od 18 hodin ve vinném baru a kavárně luna.
Literárně – hudební pořad (povídky L. Aškenazyho, B. Němcové, F. Nepila, J. Skácela, 
poezie Markéty Procházkové, vánoční koledy). Recitace: Eva Hadravová, Václav Pav-
lík, koledy: David Vaněk. Vstupné 100 Kč. 

středa 14. vánoČní příběh
od 17 hodin v kapli sv. jana nepomuckého.
Tradiční zpracování cesty do Betléma a narození Ježíška. Příběh plný pastýřů a an-
dělů, v hlavní roli s Marií, Josefem a třemi králi, doprovázený osobitou hrou na kytaru 
a zpěvem všemožných koled v původním i upraveném znění. Vstupné 90 Kč (děti) 
a 150 Kč (dospělý). Kožichy a válenky si vezměte s sebou.

pátek 16. bílé vánoCe luCie bílé
ve sportovním centru nymburk (ČeZ sportovní hala). vstup od 18 hodin, začá-
tek koncertu od 19 hodin.
Tradiční vánoční koncert známé české zpěvačky Lucie Bílé. Předprodej vstupenek v síti 
TICKETSTREAM – CA Tereza (Nerudova 697) nebo v CK Matoušek (Na Příkopě 61).

pondělí 19. vánoČní ZpívánkY na sChodeCh
od 15:30 hodin na schodech budovy Městského kulturního střediska (palac-
kého 449).
Vystoupí žáci ze ZUŠ B. M. Černohorského.

čtvrtek 29. – pátek 30.  silvestr naneČisto
ve čtvrtek od 14 hodin, končí se v pátek v 15 hodin v Centru pro všechny ve 
vile tortuga.
Každoroční oslava konce starého roku s kamarády z Centra u nás v Centru v Nymbur-
ce. Přihlášky předem nutné u Petry Jeníkové na petra.jenikovaa@seznam.cz nebo na 
mob. čísle 739 214 914. Cena 350,- Kč. Více informací na www.centrumprovsechny.
cz (sekce kalendář akcí).

 roZpis vánoČníCh bohoslužeb
 Církev římskokatolická - chrám sv. Jiljí
Štědrovečerní bohoslužba – sobota 24. 
14 - 16 hodin jesličky, bude možné navštívit kostel

16 hodin mše svatá půlnoční

22 hodin mše svatá půlnoční

boží hod vánoční – neděle 25. 
9:30 hodin mše svatá

14 - 17 hodin jesličky, bude možné navštívit kostel.

svátek sv. Štěpána – sobota 26. 
14 - 17 hodin jesličky, bude možné navštívit kostel

14:15 hodin zpívání u jesliček

16 hodin Česká mše Vánoční J. J. Ryby.

 Církev československá husitská modlitebna na faře (B. Smetany 
711/11) a v Husově sboru (ul. Havlíčkova)
Štědrovečerní bohoslužba – sobota 24.
15:30 hodin v Husově sboru (ul. Havlíčkova)
boží hod vánoční – neděle 25.
9 hodin v modlitebně na faře (B. Smetany 711/11)
bohoslužba na přelomu roků – neděle 1. ledna 2017
9 hodin - poděkování za uplynulý rok a prosba o požehnání do roku 2017.



 kino sokol

www.mesto-nymburk.cz

KULTUR NÍ
M Ě S ÍČ N Í K

města Nymburka

prosiNec 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 kultura a sport. 

čtvrtek 1. prosince od 18 hodin
v obecním domě

vánoční koncert nymburského 
komorního orchestru

čtvrtek 1. dobrý voják Švejk
Čr / komedie / 105 min. / české znění / 60,- / přístupný / 10:00
náhradní terMín – senior kino. Klasická filmová adaptace Haškova románu se 
skvělým Rudolfem Hrušínským v hlavní roli. Promítání přesunuto z technických důvo-
dů ze 24. listopadu na 1. prosince.

pátek 2.  noČní Zvířata
sobota 3. 
usa / thriller / 115 min. / s titulky / 110,- / do 15 let nepřístupný / 19:00
Noci chronických nespavců, mezi něž patří i Amy Adams, bývají osamělé, temné a ne-
konečně dlouhé….

sobota 3.  anděl páně 2
neděle 4. 
Čr / pohádka / 90 min. / české znění / 120,- / přístupný / 16:00
odpolední dětské. Volné pokračování úspěšné vánoční pohádky s Ivanem Trojanem 
a Jiřím Dvořákem v hlavních rolích.

neděle 4.  toni erdMann
německo / komedie / 163 min. / s titulky / 90,- / do 12 let nevhodný /19:00
art kino. Poté, co Winfriedovi zemře jediný věrný druh, jeho pes, rozhodne se inves-
tovat veškerou pozornost do své odcizené dcery Ines…

úterý 6.  planetáriuM
středa 7.
Fr / drama / 110 min. / s titulky / 110,- / do 12 let nevhodný /19:00
Natalie Portman a Lily-Rose Depp provádějí veřejné spiritualistické seance a právě 
končí svoje světové turné. Emmanuel Salinger se rozhodne obsadit je do prvního du-
chařského filmu na světě…

čtvrtek 8.  teorie tYGra
Čr / komedie / 101 min. / české znění / 60,- / přístupný / 10:00
senior kino. Úspěšná komedie, v níž se stárnoucí veterinář Jiří Bartoška snaží o re-
voltu v rodině, v níž vládnou ženy…

pátek 9.  sieranevada
rumunsko / komedie / 173 min. / s titulky / 90,- / do 15 let nepřístupný /19:00
art kino. Na ploše jednoho bytu provádí významný rumunský tvůrce brilantní a hlu-
bokou analýzu jedné rodiny i celé postkomunistické společnosti.

sobota 10.  doCtor stranGe
neděle 11. 
usa / dobrodružný /115 min. / české znění / 100,- / do 12 let nevhodný /19:00
Dr. Stephenu Strangovi se změní život po dopravní nehodě, která mu znemožnila po-
užívat ruce. Když ho tradiční medicína zklame, je Strange nucen hledat uzdravení 
a naději jinde. A tak se vypraví na mystické, odloučené místo…

středa 14.  adele live at roYal albert hall
angl. / záznam koncertu / 105 min. / s titulky / 110,- / přístupný / 20:00
Záznam výtečného koncertu Adele z roku 2011. Velká muzika, velké emoce na velkém 
plátně!

sobota 17.  roGue one: star Wars storY
neděle 18. 
usa / sci-fi / 120 min. / české znění / 130,- / přístupný /19:00 
První z nové série samostatných filmů Lucasfilmu. Vypráví příběh skupiny netradič-
ních hrdinů, kteří se dají dohromady, aby splnili odvážný a zdánlivě nemožný úkol: 
ukrást plány Hvězdy smrti. 

čtvrtek 22.  Manžel na hodinu
Čr / komedie / 105 min./ české znění / 120,- /do 12 let nevhodný / 17:00 
a 19:30
premiéra. Pokračování trampot čtveřice zkrachovalých nymburských hráčů vodního 
póla, kteří se živí jako hodinoví manželé….

 Městské kulturní středisko
středa 16. 11. – neděle 18. 12.  výstava váClav havel
 politika a svědoMí
Výstava fotografií na Náměstí Přemyslovců.

čtvrtek 1. 12.  vánoČní konCert nko 
od 18 hodin ve velkém sále obecního domu.
S NKO vystoupí také učitelé a žáci ze ZUŠ Nymburk. Rovněž se můžeme těšit na 
nové renomované sólisty Jana Pecha a Kristýnu Kalinovou (violoncella), Evu Tornovou 
(cembalo) ale i na tradiční sólisty A. Smrtku (housle), M. Štěpánka (kytara) a J. Seberu 
(zpěv). Zazní skladby autorů Ch. Gounoda, J. S. Bacha, J. Malasta, J. J. Ryby, A. Vival-
diho, J. Myslivečka a dalších. Vstupné 50 Kč. Vstupenky zakoupíte pouze na místě.

sobota 3. 12. vánoČní slavnost s jarMarkeM
od 9 hodin do 15 hodin na rejdišti.

neděle 4. 12.  adventní konCert ps hlahol
od 17 hodin v malém sále obecního domu.
Zazní J. J. Ryba, F. M. Bartholdy, K. Stecker, jako host vystoupí dětský pěvecký sbor 
Hlásek. Vstupné dobrovolné.

úterý 6. 12.  Čas na Čaj
od 14 do 17 hodin ve velkém sále obecního domu nymburk.
Vstupné 30 Kč. Vánoční speciál s Patrolou Šlapeto.

pátek 9. 12. vánoČní konCert – rorátY voX
 nYMburGensis a MiChael pospíŠil
od 19 hodin v chrámu sv. jiljí, vstupné 50 kč.

pondělí 26. 12.  adventní konCert ps hlahol
od 16 hodin v chrámu sv. jiljí.
Zazní J.J.Ryba, F.Mendelssohn – Bartholdy, koledy a další, vstupné dobrovolné.

připravujeMe
neděle 1. 1. 2017 novoroČní ohŇostroj od 18 hodin odpalovaný z parku Na 
Ostrově.

pátek 13. 1. repreZentaČní ples Města od 19:30 hodin v Obecním domě Nym-
burk. K tanci a poslechu zahrají kapely Trioda a Applause. Vstupenky jsou již v před-
prodeji, cena 300,-Kč. 
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 vlastivědné MuZeuM nYMburk

 kouZlo vánoC
výstava probíhá od pátku 2. prosince do neděle 8. ledna 2017,
otevřeno denně mimo pondělí 9 – 17 hodin
Rád bych pozval čtenáře Kulturního měsíčníku do Vlastivědného muzea v Nymburce 
na výstavu keramických figur „Kouzlo Vánoc“. Uvidíte obsáhlý betlém, Mikuláše, 
anděly, čerty, mnoho zvířátek a také něco z mé papírové vánoční tvorby. Moje práce 
je ovlivněna lidovým uměním šikovných řemeslníků na Valašsku, kde jsem vyrůstal. 
Už více než pětadvacet let však bydlím se svou rodinou v kerském lese. V Nym-
burce jsem poprvé vystavoval v roce 1990 v Malé galerii Velké Valy, která dnes již 
neexistuje. Od té doby se moje tvorba značně proměnila, o čemž se můžete sami 
přesvědčit, pokud se přijdete do muzea podívat, a to od 2. prosince 2016 až do 8. 
ledna 2017.

Bronislav Kuba

 výstava reklaMa
výstava probíhá od pátku 7. října do neděle 8. ledna 2017,
otevřeno je denně mimo pondělí 9 – 17 hodin

Naše výstava přináší pohled do širší vývojové etapy reklamy prostřednictvím letáků, 
prospektů, plakátů a dalších papírových „nosičů“ vlastního obchodního záměru. Vy-
stavený materiál přináší ukázky z historických nabídek prodeje šicích strojů, praček, 
ledniček, kamen, fotoaparátů, motocyklů, osobních automobilů, rádií, magnetofonů a 
dalšího spotřebního zboží nebo služeb. Rozsah výstavy nedovoluje kompletní pohled 
na problematiku reklamy, je limitován prostorem a shromážděnými historickými ar-
chiváliemi.

Autor výstavy a textu: František Sýkora

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

 hálkovo Městské divadlo

sobota 3.12.  Čert veM anděla s MikuláŠskou nadílkou
13.00 a 15.30 hodin Cena 70,- kč
PREMIÉRA POHÁDKY. Kníže pekel Luciper a jeho žena Belzebubka mají starosti 
s dcerkou Belindou. Nic ji nebaví, o žádnou zábavu nestojí… Až mazaný hříšník Vy-
žírka, kterého zrovna Luciperův vrchní poskok Kakraholt umístil do pekelného kotle, 
přijde věci na kloub. Holka už je velká, potřebovala by ženicha. Jak to dopadne, dozví-
te se v závěru veselé pohádky s písničkami Jiřího Beneše. Balíček s nadílkou si každý 
rodič zařizuje sám a odevzdává ho na pokladně divadla. V den konání představení se 
balíčky odevzdávají v herecké šatně. Každý balíček musí být řádně a čitelně označen 
celým jménem, příp. bydlištěm! Produkce: DIVADLO NYMBURK s.r.o.

Autor: Jiří Teper. Režie: Jaroslav Kříž. Hrají: L. Toman Paclt, T. Tomanová, M. Mejstřík 
a další

středa 7.12. Čert a káČa
8.30 a 10.00 hodin Cena 60,- kč
Dopolední pohádka pro školy. Hrají: T. Tomanová, L.Toman Paclt, M.Mejstřík a další. 
Produkce: Divadlo Nymburk s.r.o.

čtvrtek 8.12. vánoČní akadeMie GYMnáZia bohuMila hrabala
17.00 hodin vstupné dobrovolné 
Akademie je spojená s charitativní prodejní akcí České Vánoce pro děti v Africe.

Tradiční předvánoční akce školy, na níž vystoupí studenti téměř všech ročníků s při-
praveným hudebním programem.

úterý 13.12. ondřej havelka a jeho MelodY Makers
19.30 hodin  Cena 450,- kč
Nový pořad Bude to jinak! Koncert Ondřeje Havelky a jeho Melody Makers!

čtvrtek 15.12. vánoČní akadeMie tsk dYnaMik
17.00 hodin  Cena 100,- kč
Vystoupení žáků TSK DYNAMIK LYSÁ N.L.

sobota 17.12. Česká MŠe vánoČní jakuba jana rYbY
14.00 hodin  Cena 180,- senioři 120,- kč
Vánoční koncert. -Učinkují SMYČCOVÝ ORCHESTR ARCHI A HOSTÉ, diriguje Jiří Doj-
čiak a Barbora Kubíčková. Vystoupí sbor: Cantores cantant, sbormistr Petr Hlavatý, 
Michal Hanuš - varhany, sólisti: Eva Müllerová – soprán, Sylva Čmugrová – alt, Ondřej 
Socha – tenor, Pavel Vančura - bas

sobota 17.12. Crossband vánoCe
19.30 hodin  Cena 150,- kč
Tradiční vánoční koncert skupiny Crossband na malé scéně.

výstava: divadlo slaví 80 let!

tipY na vánoČní dárkY
abonMá 2017•	  - předplatné čtyř vybraných představení, cena 1490,- Kč

koMedie3•	  - předplatné tří komedií, cena 990,- Kč

CaveMan•	  (23.1.2017) cena 350,- Kč

slunCe, seno, jahodY a pár FaCek•	  (24.1.2017) cena 130,- Kč

ŠMoldasův drZý jaZZYk•	  (14.2.2017) cena 250,- Kč

každéMu jeho psYChoterapeuta•	  (22.2.2017) cena 250,- Kč a 150,- Kč

Můj bájeČný roZvod•	  (10.4.2017) cena 380,- Kč

Více informací na www.divadlonymburk.cz

kontakt: Hálkovo městské divadlo, Tyršova 5

 Tel. 325 512 253, 325 511 210

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


