Městské kino Sokol

ne 18. 15:00 / Cena 120 Kč
(workshop + film)

TROLLOVÉ

čt 1. 16:00 / Cena ZDARMA

USA / animovaný / 92 min. / české znění / Přístupný / Odpolední dětské / Radnice dětem
Trollové jsou malí veselí skřítci, kteří mají jedinou starost: aby je nesežrali zlí Bergeni. Trollí princezna
Poppy se musí vydat na dlouhou pouť za jejich záchranou.

MANŽEL NA HODINU

pá 2. 19:00 / Cena 70 Kč

ČR / komedie / 104 min. / české znění / Do 12 let nevhodný
Další příhody čtveřice kamarádů z Nymburka, kteří se živí jako hodinoví manželé.

ZABIJÁCI Z MALOMĚSTA

so 3. 19:00 / Cena 90 Kč

Dánsko / komedie / 90 min. / s titulky / Do 12 let nevhodný / Art kino
Dva kámoši se potřebují zbavit manželek a tak najmou ruského zabijáka. Dámy ale v bláznivé černočerné komedii ještě neřekly poslední slovo!

SIBIŘSKÝ DENÍK

ne 4. 19:00 / Cena 110 Kč

Lotyšsko / drama / 120 min. / s titulky / Do 12 let nevhodný
Film, inspirovaný životním osudem Melánie Vanagsové, která jakoby přežila jen proto, aby svůj příběh
mohla vyprávět. Příběh šestnácti let strávených v sibiřském vyhnanství.

TEHDY SPOLU

út 6. 19:00 / Cena 120 Kč

ČR / poetický / 75 min. / české znění / Přístupný
Mladá židovka Terezka Zágorová se na Valašsku ukrývá před hrozbou deportace v období 2. světové
války. Tíha válečné doby doléhá i na venkov a dívka si musí dávat pozor, aby její tajemství nikdo
neodhalil.

CUKY LUKY FILM

st 7. - čt 8. 19:00 / Cena 100 Kč

SK / komedie / 89 min. / slovensky / Do 12 let nevhodný
Cuky je video-bloggerka, která touží po slávě a Luky je naopak celebrita na výsluní. Jedna věc přítelkyním ale přece jen chybí. Láska.

BOHÉMSKÝ ŽIVOT

pá 9. 19:00 / Cena 80 Kč

Finsko / drama / 100 min. / s titulky / Do 12 let nevhodný / Finské léto s Akim Kaurismäkim
Přehlídka filmů finského režiséra Akiho Kaurismäkiho. Film nás zavádí do novodobé Paříže, do společnosti tří umělců, kteří se i přes své nejisté a nestálé příjmy snaží vést důstojný život.

CAUSA CARNIVORA

so 10. 19:00 / Vstupné dobrovolné

ČR / dokument + beseda / 26 min. / české znění / Přístupný
Velké šelmy nejsou škodnou zvěří, ale mají v ekosystému svoji nezastupitelnou roli. Po filmu bude
následovat beseda s Alenou Fouskovou, koordinátorkou monitoringu vlků v CHKO Kokořínsko-Máchův
kraj. Její osobní zkušenosti se stopováním vlků v místech nedaleko Nymburka budou jistě pro diváky
velmi zajímavé.

ne 11. 16:00 / Cena 120 Kč

PIRÁTI Z KARIBIKU: SALAZAROVA POMSTA

USA / dobrodružný / 106 min. / české znění / Přístupný / Rodinný
Kapitán Johnny Deep, ke kterému se štěstěna obrátila zády, se ocitá tváří v tvář bandě smrtících
pirátských duchů pod vedením strašlivého kapitána Salazara.

VYROB SI SVÉHO LICHOŽROUTA
S AUTORKOU GALINOU MIKLÍNOVOU

Workshop a projekce filmu / 60 min. / Dětské odpoledne
Setkání s výtvarnicí, režisérkou a autorkou Lichožroutů Galinou Miklínovou, která ve foyer kina povede
výtvarný workshop pro děti. Film Lichožrouti bude na závěr setkání promítnut v kině. Vstupné na
workshop + promítání filmu Lichožrouti za 120 Kč. Omezený počet míst, nutná rezervace předem!
Více informací na www.nkc-nymburk.cz.

LICHOŽROUTI

ne 18. 16:00 / Cena 60 Kč

ČR / animovaný / 83 min. / české znění / Přístupný / Odpolední dětské
Malí tvorové, kteří žijí s námi lidmi a mohou za to, že lidstvu z každého páru ponožek vždy zůstane jen
jedna – lichá. Ponožkami se totiž živí. Najít svou rodinu, ochránit ji a naučit se žít s lidmi, to chce
odvahu. A tu malí zloději ponožek mají.
Vstupné pouze na promítání filmu 60 Kč.

POBŘEŽNÍ HLÍDKA

út 20. 19:00 / Cena 120 Kč

USA / komedie / 119 min. / s titulky / Do 15 let nepřístupný
Asi vás to překvapí, ale nová Pobřežní hlídka je řízná akční komedie, ve které nejsou svatí ani utopenci.

st 21. 19:00 / Cena 80 Kč LENINGRADŠTÍ

KOVBOJOVÉ DOBÝVAJÍ AMERIKU

Finsko / komedie / 92 min. / s titulky / Do 12 let nevhodný / Finské léto s Akim Kaurismäkim
Se směsí obdivu a obrazoborecké neúcty nechává Kaurismäki své oblíbence, aby na posvátných
místech rozjeli parodickou show.

HOLKY NA TAHU

čt 22. - pá 23. 19:00 / Cena 120 Kč

USA / komedie / 120 min. / s titulky / Do 15 let nepřístupný
Scarlett Johansson, Kate McKinnon, Jillian Bell, Ilany Glazer a Zöe Kravitz pořádají víkendové setkání
v podobě divoké dámské jízdy v Miami. Jejich nespoutané řádění ale nabere jiný směr poté, co se jim
nešťastnou náhodou podaří zabít striptéra.

út 27. - st 28. 19:00 / Cena 130 Kč

čt 29. 19:00 / Cena 80 Kč

pá 16. 19:00 / Vstupné dobrovolné

JARDA KŘÍŽ A DAVID ŠITAVANC

Koncert
Známí nymburští písničkáři naživo ve foyer nymburského kina.

čt 17. 19:00 / Cena 110 Kč

Z PAŘÍŽE DO PAŘÍŽE

FR / dobrodružný / 85 min. / české znění / Přístupný
Dva malí kluci na dobrodružné cestě Francií za vysněným shledáním s rodinou na pozadí druhé světové
války.

HALÍŘ TRIO

st 21.

18:00 / V obřadní síni budovy NKC (Palackého třída 449). Koncert v rámci festivalu Bohuslava Matěje
Černohorského se uskuteční i k příležitosti MEZINÁRODNÍHO DNE HUDBY. Na programu zazní: E. Granados: Trio C-dur, op. 50, R. Strauss: Klavírní kvartet c-moll, op. 13. Dále vystoupí Eduardo García Salas,
violoncellistka Jana Podolská, klavírista Václav Mácha a violista Jakub Fišer.
Vstupné dobrovolné

MASTERWORKS CHORALE

čt 29.

18:00 / V kostele sv. Jiljí. Koncert v rámci festivalu Bohuslava Matěje Černohorského – vystoupí
Masterworks Chorale – Americký sbor ze San Mateo, Severní Kalifornie - S. Rachmaninov: Nešpory.
Vstupné dobrovolné

pá 30. - so 1. 7. 16:00 / Cena 120 Kč

TRANSFORMERS: POSLEDNÍ RYTÍŘ
STÍNY V RÁJI

JÁ PADOUCH 3

USA / animovaný / 112 min. / české znění / Přístupný
Největší světový padouch Gru a jeho žlutí mimoní pomocníčci se vracejí v novém dobrodružství. A budou čelit neméně rafinovanému zločinci jménem Baltazar Bratt.

O víkendech a vybraných projekcích zajišťuje občerstvení Luna catering.

Nymburské kulturní centrum
so 3.

POLABSKÁ VONIČKA

21. ročník folklorního festivalu.
Program:
13:00 / Průvod městem od budovy SOŠ a SOU Nymburk Palackého třídou na Náměstí Přemyslovců.
14:00 - 18:00 / Hlavní program v Parku Pod Hradbami.
V letošním roce se představí domácí Šáteček ze Semic, ze zahraničí polský soubor Czestochowa,
taneční škola Betty Praha, folklorní soubor Kalamajka Havlíčkův Brod, FS Jaro z Ústí nad Orlicí a Soubor
písní a tanců Dyleň Karlovy Vary.
Za nepříznivého počasí se festival přesune do velkého sálu Obecního domu.

čt 1.

KONCERT MIG 21

18:30 / V Parku Pod Hradbami. Koncert známé české kapely MIG 21. Hostem bude kapela RAZZ.
Pořádá Magna Nymburk.
Vstupné ZDARMA

st 7. - čt 8.

BAZÁREK OBNOŠENÉHO ŠACTVA

V prostorách dvora ZŠ Komenského (Komenského 589). Prosíme všechny, kteří vlastní doma
nepotřebné, ale ještě pěkné oblečení, kabelky, boty či sportovní potřeby, nechť je věnují na dobrou
věc. Výtěžek z prodeje, stejně jako v minulém školním roce, bude věnován na naše handicapované
spolužáky. Výběr věcí bude probíhat na vrátnici školy již od čtvrtka 25. května do úterý 6. června.
Neprodané šatstvo bude věnováno charitativní organizaci. Více na www.zs-komenskeho.cz.

čt 8. - út 13.

KULTURNÍ
MĚSÍČNÍK
města Nymburk

ČERVEN 2017

TÝDEN BEACH VOLEJBALU

Po celý den Na Náměstí Přemyslovců. Tato akce je ojedinělá, jelikož se koná na náměstí a je určena
především pro děti a mládež, a to pro školy (základní a střední) a také pro ostatní děti a mládež, které
mají zájem o beach volejbal. V rámci tohoto týdne proběhnou exhibiční utkání význačných beach
volejbalistů a dalších osobností ze sportu a kultury. Více informací naleznete na www.volleyball.cz.

pá 9.

NOC KOSTELŮ 2017

18:00 / Tradiční každoroční otevření nymburských kostelů. Můžete navštívit Křesťanské společenství
Nymburk (Komenského 1254), kostel sv. Jiljí, Husův sbor, Evangelický kostel, Kapli sv. Jana Nepomuckého. Podrobný program a další informace naleznete na www.nockostelu.cz.

pá 9. - so 10.

VÝZVA - SHÁNÍ SE PONOŽKY!
Řádí u vás lichožrouti? Nebo se jen chystáte některé
ponožky vyhodit? Nevyhazujete je a přineste je
do Nymburského kulturního centra (Palackého třída
449) nebo do Obecního domu (Bedřicha Smetany 55).
Ponožky vybíráme čisté, ideálně BAREVNÉ a jestli mají
dírku třeba na palci, to nevadí, poslouží k workshopu
pro děti.

XIII. DRAGONFEST 2017

V Parku Pod Hradbami. Již 13. ročník kultovních závodů dračích lodí. Loňské novinky se osvědčily, a
proto je možné opět startovat již v pátek v podvečer na dlouhé trati, cca 850m a zároveň i na malých
lodích pro 10 pádlujících a to i v od 10 hodin sobotu. Více informací naleznete na www.dragonteam.cz
na facebooku XIII. DRAGONFEST 2017 nebo na dragonteam@email.cz.

so 10.

O NYMBURSKÉHO CYKLISTU 2017

12:00 - 12:45 / Registrace na Hasičském hřišti Nymburk. Start prvního závodu ve 13 hodin a vyhlášení
vítězů v 17 hodin. Cyklistické závody pro děti. Pořádá Cyklistický klub TJ Lokomotiva Nymburk.
Více informací naleznete na www.cyklistikanymburk.cz.

so 10.

NYMBURSKÝ ANDÍLEK NA TYČI 2017

9:30 / V Obecním domě. Již 2. ročník soutěže pole dance show. Hosté Yayu Carnon Lopatio a Ondřej
Němec (vítězové - WINNER Jury award Pole&ME 2017). Více informací na www.centrumprovsechny.cz
(sekce kalendář akcí). Moderuje Zuzana Kloučková. Vstupné rodiče 50 Kč, děti 20 Kč, veřejnost 70 Kč

Finsko / drama / 84 min. / Do 12 let nevhodný / Finské léto s Akim Kaurismäkim
Milostný příběh popeláře Nikandera a pokladní Ilony zasazený do chladné a drsné obrazové kulisy zcela
postrádá pro romantické a milostné filmy typickou vizuální krásu.

SMRTIHLAV

Velká Británie, Francie, Belgie / životopisný / 124 min. / s titulky / Do 12 let nevhodný
Nejnovější verze atentátu na Heydricha tak ukazuje nejen hrdinství československých parašutistů,
ale i nelítostné zlo, proti kterému je namířené.

VYROB SI SVÉHO LICHOŽROUTA
S AUTORKOU GALINOU MIKLÍNOVOU

V Kině Sokol. Od 15 hodin setkání s výtvarnicí, režisérkou a autorkou Lichožroutů Galinou Miklínovou,
která ve foyer kina povede výtvarný workshop pro děti. Na závěr (v 16 hodin) bude promítnut film
Lichožrouti. Více informací na www.nkc-nymburk.cz. Omezený počet míst na workshop, nutná
rezervace předem!
Vstupné workshop + promítání 120 Kč
Vstupné pouze promítání 60 Kč

USA / akční sci-fi / 120 min. / české znění / Přístupný
Další epická bitva se blíží!

USA / akční / 120 min. / s titulky / Do 12 let nevhodný
Princezna Ahmanet by chtěla zničit celý svět. Dokáže ji tajná organizace zvaná Prodigium zastavit?

st 14. - čt 15. 19:00 / Cena 110 Kč

18:00 / V Kapli sv. Jana Nepomuckého. Tradiční každoroční otevření nymburských kostelů.
Více informací naleznete na www.nockostelu.cz.

ne 18.

Ostatní akce

NOC KOSTELŮ 2017

pá 9.

USA / animovaný / 90 min. / české znění / Přístupný / Odpolední dětské
Blesk McQueen zjistí, že ho nová generace závodních aut poslala mimo závodní dráhu, kterou nadevše
miluje. Slavný závoďák s číslem 95 musí ve finále závodu o Zlatý píst všem dokázat, že nepatří do starého železa.

MUMIE

út 13. 19:00 / Cena 130 Kč

14:00 - 17:00 / Ve velkém sále Obecního domu. K tanci a poslechu zahraje kapela Peprmint Band.
Vstupné 30 Kč

AUTA 3

so 24. - ne 25. 16:00 / Cena 120 Kč

ČAS NA ČAJ

út 6.

čt 15.

TRADIČNÍ VOLEJBALOVÝ TURNAJ

pá 16. 6. - ne 17. 9.

HRAČKA V ŽIVOTĚ DÍTĚTE
HRAČKY OD KONCE 19. DO POLOVINY 20. STOL. ZE SBÍREK MUZEA

15:00 / V areálu Sportovního centra Nymburk - kurty TJ Lokomotiva. Občerstvení je možno zakoupit
na místě. Více informací u Ing. Radislava Fikejse na 601 592 047 nebo na Fikejs@seznam.cz.
Startovné 50 Kč/os

denně mimo pondělí 9:00 - 17:00 / Ve Vlastivědném muzeu Nymburk.
Na výstavě Hračka v životě dítěte ve Vlastivědném muzeu se můžete přesvědčit, že hračky provázejí
lidstvo od jeho počátků. Po staletí se ve světě hračka rozvíjela nezávisle na sobě a přece si je všude
podobná a plní stejnou funkci.
Zlatou érou výrobců hraček bylo 19. století. Přes zvýšený podíl strojové práce mají hračky z této doby
svůj nezaměnitelný půvab, neboť jejich tvůrci hýřili nápady a přitom dbali na precizní zpracování.
Tenkrát se hračky stávají zmenšeninou světa dospělých a formou „hry na dospělé“ pomáhají malým
slečnám i chlapcům pochopit jak svět „velkých“ funguje. K vesnickému prostředí se vážou takzvané
lidové hračky, byly úzce spojeny s prostředím, v němž se zrodily. Škála výrobků sahala od inspirací
tradiční hračkou, přes ohlasy svérázu, až po hračky vycházející z tvarosloví dobových uměleckých dílen.
Výstava je doplněna o výběr knih pro děti a mládež. Smyslem je poukázat na nenahraditelný vliv
literatury, kdy se poslechem čtených příběhů a později vlastní četbou v dětech probouzí cit a aktivní
vztah k jazyku, dochází k rozšiřování slovní zásoby a podněcuje se fantazie.
Prostřednictvím vybraných exponátů z fondu muzea i soukromých sbírek může návštěvník nahlédnout
do obrazně nekonečně bohatého pohádkového světa hraček, spatří hračky, se kterými si hrály děti
několika generací, děti zámožnějších rodičů i nejchudších rodin. Pojďte s námi vstoupit do země
bezbřehé dětské fantazie, která neopustila mnohé z nás ani v dospělosti a mnozí si ji uchováváme jako
vzácný klenot připomínající šťastné chvíle dětství.

so 17.

Text: Aranka Součková Daňková - Polabské muzeum

22. DEN POSTŘIŽINSKÉHO PIVA

9:00 / V areálu nymburského pivovaru. 22. ročník tradiční celodenní akce s bohatým doprovodným
programem, kdy vystoupí např. Ewa Farná, Děda Mládek Illegál Band, To Jo Band, Crossband, Heidi
Janků a další. Dále se můžete těšit na exkurzi do pivovarských provozů, soutěže pro děti i dospělé, jízdy
parních vlaků aj.
Vstupné ZDARMA

so 24.

KINO NA KOLEČKÁCH - ŠPUNTI NA VODĚ

po setmění (okolo 21. hodiny) / V Parku Pod Hradbami. Opět do Nymburka zavítá letní kino pod
hradbami - KINO NA KOLEČKÁCH. Tentokrát je pro vás připraveno promítání české rodinné komedie
Jiřího Chlumského o tom, co se stane, když tátové chtějí na vodu bez svých drahých poloviček - Špunti
na vodě. Předprodej vstupenek v Turistickém informačním centru Nymburk.
Více informací naleznete na www.kinonakoleckach.cz.
Vstupné 80 Kč
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