Nemohou si říct ani dvě slova, aby si vzájemně nevlítli do vlasů. Přesto se pustí do úklidu chalupy a na
povrch začnou vyplouvat dosud nezjevené skutečnosti – a Audrey s Tonym dojde, že pořádek si musejí
udělat především ve svých vztazích.Produkce: Divadlo v Rytířské Hrají: Petra Špalková, David Matásek a
Sandra Černodrinská.
Vstupné 350 Kč

HÁLKOVO MĚSTSKÉ
DIVADLO NYMBURK

ČAROVNÉ VEJCE

so 21.

CABARET

út 3.

18:00 / Natáčení televizního pořadu
Vystoupí: Markéta Konvičková & Jan Bendig, Jakub Děkan, Petr Šmaha, Vladimír Hron, Victoiya Dziuba,
Antonio & Alice Alvarez, Damian, Sharkass a Valeri Tkach, Petr Jablonský.
Vstupné 150 Kč, senioři a abonenti 100 Kč

CABARET

st 4.

18:00 / Natáčení televizního pořadu
Vystoupí: Petr Jablonský, Šlapeto, Richard Nedvěd, Robert Lagron, Alžběta a Julie, Vladimír Hron, Bohuš
Matuš, Duo Dittmar, eM, Petr Bende, Medvěd 009, Zdeněk Dolejší, Petr Šmaha a Jan Lagron.
Vstupné 150 Kč, senioři a abonenti 100 Kč

so 7.

so 21.

INSPIRATIVNÍ KAVÁRNA

út 10.

16:30 - 18:30 / Malá scéna
Tentokrát se můžete těšit na kávu se školským ombudsmanem.
Co se pod touto funkcí skrývá? Kdy se na něj lze obrátit? Jak se podílí na vytváření bezpečného klimatu
na školách? Máte-li tyto či další otázky, přijďte na inspirativní kavárnu se školským ombudsmanem
PaedDr. Ladislavem Hrzalem.
Vstupné ZDARMA

PŘIPRAVUJEME NA LISTOPAD

KOCOUR V BOTÁCH

8:30 a 10:00 / Dopolední představení pro školy a školky
Produkce: Divadlo Nymburk s.r.o.
Hrají: K. Šonská, L. Toman Paclt, M. Mejstřík a další.

ne 12. 11.

FORBÍNA Č.13

út 14. 11.

BOHEMIA BALET - KYTICE A PLES KADETŮ

pá 24. 11.

TŘI LETUŠKY V PAŘÍŽI

po 2. - so 7.

ČTENÁŘSKÁ AMNESTIE

Ve všech odděleních knihovny odpouštíme během Týdne knihoven všem čtenářům jejich upomínky.

KNIHOVNA DĚTEM
po 2. - út 31.

PŘIVEĎ KAMARÁDA

Pokud máš kamaráda, který ještě není čtenářem knihovny, můžeš ho během října přihlásit. Nově
přihlášený čtenář získává průkaz do knihovny na rok zdarma a ty získáš odměnu.

čt 5.

KOMIKSY HRAVÉ I DRSNÉ

8:30 a 10:15 / Jiří Wolker Procházka, scénarista a spisovatel.
O historii obrazového vyprávění od hieroglyfů, středověkých maleb až po dnešní podobu komiksů,
základní atributy komiksu, literární žánry zpracované v komiksu, superhrdinové, antihrdinové, slovanské
mýty, drsná škola detektivky, komiksová pravidla, komiksová řeč, citoslovce, dynamika, stripy. Kdo dělá
komiks - umělecké i technické profese při tvorbě komiksů. Ukázky světových i našich komiksů.
Vstupné 20 Kč

Klub českých turistů

Kontakty

Pochody KČT Nymburk a Sadská
HÁLKOVO MĚSTSKÉ DIVADLO
út 3.

DŘÍSY - HLAVENEC - ČTYŘI KAMENY - OTRADOVICE

7:39 / Odjezd z Nymburka hl. n. R v 7:39 hodin do Lysé nad Labem, odtud O v 8:18 hodin do zastávky
Dřísy (12 km).

SOKOLEČ - PŇOV PŘEDHRÁDÍ: DUB
OLDŘÍS - OSEČEK - VELKÝ OSEK

út 10.

8:20 / Odjezd autobusem Nymburk hl. n. v 8:20 hodin do Sadské, odtud z Husinku do Peček v 8:40
hodin, z Peček autobus do Sokolče v 9:10 hodin (12 km).

út 17.

OTRADOVICE - KÁRANÉ - TOUŠEN - ČELÁKOVICE

7:24 / Odjezd z Nymburka hl. n. v 7:24 hodin do Lysé nad Labem, odtud osobním do Otradovic v 8:18
hodin (10 km).

SLANÝ: PROHLÍDKA MĚSTA

út 24.

7:06 / Odjezd z Nymburka hl. n. v 7:06 hodin do Prahy Masarykovo nádraží, odtud v 8:11 hodin přes
Kralupy nad Vltavou do Slaného.

VŠEJANY - MORDOVÁ ROKLE - MILOVICE

út 31.

9:04 / Odjezd z Nymburka hl.n. v 9.04 hod. do Všejan (10 km).

KNIŽNÍ NOVINKY

Klub důchodců Nymburk

Městská knihovna

st 4.
Přednáší paní Riegrová.

po 2. - ne 8.

TÝDEN KNIHOVEN - 21. ROČNÍK

Vstupné 60 Kč

19:30 / Koncert
Turné k 70. narozeninám Františka Nedvěda.

Vstupné 350 Kč

A / CHVILKOVÁ SLABOST

19:30 / Komedie
Audrey a Tony. Dvacet let manželství. Dvě děti. Dva roky po rozvodu.
On, úspěšný kameraman z reklamky, čerstvě oženěný s podstatně mladší dívkou, s níž právě čeká dítě.
Ani ona na první pohled nestrádá – od svatby s jejím novým partnerem ji dělí už jen tři dny. Bývalí
manželé přijíždějí na venkovskou chalupu, kterou spolu kdysi sdíleli a která se má nyní prodávat, aby
se podělili o nábytek a jiné cennosti. Přijíždějí se vším zdánlivě vyrovnaní a smíření, s nadějnou vyhlídkou
na své nové životy. Navíc jejich společné setkání s odstupem času jenom potvrdí, že se nemohou vystát.

Rádio Patriot

VÝSTAVY

SLAVNOSTNÍ KŘEST TŘÍ KNIŽNÍCH NOVINEK

FRANTIŠEK NEDVĚD & TIE BREAK: VELKEJ FLÁM

VLAKOVÝ ZÁJEZD DO PRAHY
KLUB OTEVŘEN: VOLNÁ ZÁBAVA
ZDRAVÁ VÝŽIVA S OCHUTNÁVKOU

po 2.

Celostátní akce, kterou pravidelně vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP). Letošní
Týden knihoven bude věnován především práci knihoven s předškolními dětmi a jejich rodinami.

17:00 / Malá scéna
Město Nymburk a nakladatelství VEGAL-L si vás dovolují pozvat na křest tří knižních novinek:
Nymburk - turistický průvodce, Krok za krokem Nymburkem, Orientační plán Městského hřbitova v
Nymburce s umístěním hrobů významných osobností. Přítomni budou autoři knih i zástupce
nakladatelství. Využijte této příležitosti koupit si krásné knihy, setkat se s autory, získat autogram,
posedět a popít v příjemné atmosféře. O doprovodný program se postará ZUŠ Nymburk.

čt 19.

SCREAMERS

st 8. 11.

REFORMÁTOR MARTIN LUTHER

17:00 / Gerhard Frey-Reininghaus, evangelický teolog. Přednáška k 500. výročí reformace - zlomo-vému
okamžiku světových dějin. Datum 31. října 1517 se zapsalo do dějin jako den, kdy německý kazatel,
rodák z Eislebenu Martin Luther vyvěsil na dveře zámeckého kostela ve Wittenbergu svých
95 tezí kritizujících tehdejší poměry v katolické církvi a kupčení s odpustky. Položil tím základ
pro reformaci církve a vznik protestantství.
Vstupné dobrovolné

KAŽDÉMU JEHO PSYCHOTERAPEUTA

čt 12.

po 16.

ČAROVNÉ VEJCE

so 4. 11.

19:30 / Komedie
Komedie ve čtyřech sezeních.
Co se může přihodit, když se zlodějíček vetře do psychoterapeutické ordinace a je "vpuštěn" na pacienty? Co se stane, když začne léčit "selským" rozumem?
Hrají: Braňo Polák, Eva Decastelo, Barbora Mottlová, Václav Upír Krejčí a další.
Produkce: Divadlo Nymburk s. r. o.
Vstupné 250 Kč, senioři 100 Kč

čt 12.

FORTUNA 77 SLAVÍ 40 LET

19:00 / Koncert / Malá scéna
U příležitosti 40 let od založení kapely FORTUNA 77 vás zveme na hudebně-společenský večer do foyer
nymburského divadla na setkání bývalých i současných členů, fanoušků z různých období fungování
kapely, zkrátka všech přátel živé hudby. Kromě jiného chystáme i vystoupení několika zajímavých hostů,
tak přijďte oslavit "kulatiny" s námi a strávit příjemný večer s hudbou.
Vstupné 100 Kč

MICHAL K SNÍDANI: MICHAL NESVADBA

14:30 / Představení pro děti
Zábavné a poučné představení zároveň! Michal dětem servíruje legrační pokrmy, bavit se budou určitě i
rodiče! Napadá Vás něco zábavného, když se řekne česká kuchyně, nějaký pokrm, že ne....?, tak mnoho
jich "ochutnáte" právě od Michala, co třeba jablíčko v županu, máte to rádi...! tak na tohle jablíčko a jak
mu to sluší právě v županu, jakou bude mít barvu a zda s kapucou nebo bez a na mnoho dalších se už
nyní můžete těšit právě na představení Michal k snídani.
Vstupné přízemí 185 Kč, balkon 155 Kč

st 11.

14:30 / Premiéra pohádky
Produkce: Divadlo Nymburk s.r.o.
Premiérová pohádka nás zavede v prostředí, kde kouzla a čáry jsou jako doma.
Velké dobrodružství Malé čarodějnice a jejího havrana Abraxase nás přivede na Skalnatou horu, kde
proběhne rej a zkouška čarodějných tetiček. Tu se objeví Někdo, s kým se mezi pravými čarodějnicemi
naprosto nepočítá. Když se to vyhodí do vzduchu je to bílé, když to spadne na zem, je to. Víte?
Hrají: M. Vítů, P. Pištěk, T. Tomanová a další.
Vstupné 60 Kč

út 31.

po 2. - út 31.

MOJE MĚSTO NYMBURK

v otevírací době knihovny / Výstava výtvarných prací dětí ze ZUŠ B. M. Černohorského.

PŘEDNÁŠKY
po 2.

HISTORIE RODU CZERNINŮ

18:00 / Tomáš Czernin, celým jménem Tomáš Zachariáš Josef Maria Děpolt Rudolf Kazimír Hostislav
hrabě Czernin je příslušník vinořské větve rodu Czerninů, lesník a zemědělec, majitel zámku Dymokury,
od roku 2016 senátor za obvod č. 37 - Jičín. O jednom z nejstarších českých šlechtických rodů, jeho
historii a návratu do Dymokur bude vyprávět člen rodu Czerninů.
Vstupné dobrovolné

čt 5.

ZDRAVÁ STRAVA, PŘEDNÁŠKA O VÝŽIVĚ
S OCHUTNÁVKOU VČETNĚ ZDRAVÉHO DEZERTU

17:00 / Eva Riegerová, odborná poradkyně v oblasti výživy, úpravy hmotnosti a změny životního stylu
Cítíte se unaveni? Všechno Vás bolí? Přemýšlíte nad tím, že to chce změnu? Cítíte se v zajetí jídla? Jak
často máme jíst – 3x 4x 5x za den? Co je vlastně správně? Jak má vypadat ideální výživový talíř?
Co hraje hlavní roli v našem stravování? Jaký je rozdíl ve stravování dětí, pracujících, sportovců
a seniorů? Co je emoční a fyzický hlad?
Vstupné 30 Kč

Rozhovory na rádiu vždy od 11:00 hodin na živo, repríza o víkendu a následné uložení do archivu
na www.radiopatriot.cz.

DOPORUČUJEME TYTO ROZHOVORY
út 3. - LADISLAV LANGR - starosta města Poděbrady, kandidát do PS Parlamentu ČR.
út 10. - MARTIN NETOLICKÝ - ředitel Technických služeb Nymburk.
st 11. - TOMIO OKAMURA - podnikatel, předseda SPD, kandidát do PS Parlamentu ČR.
po 16. - JAN RITTER - místostarosta města Nymburk, architekt města Lysá nad Labem, muzikant.
čt 19. - MILOŠ PETERA - předseda představenstva VaK Nymburk, a. s., předseda klubu zastupitelů
Středočeského kraje za ČSSD.

po 30.

STAROSTA NA RÁDIU PATRIOT

PhDr. Pavel Fojtík, starosta města Nymburk, krajský zastupitel, historik.
Vždy poslední pondělí v měsíci od 11:00 hodin.
Dotazy hostům posílejte na studio@radiopatriot.cz nebo pomocí kontaktního formuláře
na www.radiopatriot.cz.

po 9.

VOLNÁ ZÁBAVA

st 11.

ZDRAVÁ VÝŽIVA II. ČÁST S OCHUTNÁVKOU

Přednáší paní Riegrová.

po 16.

VOLNÁ ZÁBAVA

st 18.

VOLNÁ ZÁBAVA

po 23.

VOLNÁ ZÁBAVA

st 25.

KRÁSNÁ ŽENA: MANŽELSKÉ DVOJICE

Přednáší Zdeňka Straková.

po 30.

VOLNÁ ZÁBAVA

Tyršova 5
tel.: +420 325 512 253, +420 325 511 210, e-mail: info@divadlonymburk.cz
web: www.divadlonymburk.cz

MĚSTSKÁ KNIHOVNA NYMBURK
Palackého třída 1749
tel.: +420 325 512 723, e-mail: knihovna@knihovna-nbk.cz
web: www.knihovna-nbk.cz
Knihovna má pro vás otevřeno i vybrané víkendy a to každou první sobotu v měsíci od 9 do 11 hodin.
Můžete navštívit dospělé oddělení, čítárnu, studovnu, informační a hudební oddělení.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ NYMBURK A SADSKÁ
kontaktní osoba: Miloslava Holubová, předsedkyně KČT Nymburk
tel.: +420 606 547 504, e-mail: mila.nbk@email.cz
web: www.klub-ceskych-turistu-nymburk-a-sadska.estranky.cz

KLUB DŮCHODCŮ NYMBURK
Boleslavská třída 467
kontaktní osoba: Zdeňka Soukupová
tel.: +420 325 516 275
Termíny zájezdů budou zveřejněny ve vývěsní skříňce.
Pravidelná cvičení v pondělí a ve středu od 13 do 13:30 hodin.
Program klubu naleznete vyvěšený na nástěnce, v okně klubu nebo ve výloze TIC Nymburk.

NYMBURSKÉ KULTURNÍ CENTRUM
Palackého třída 449/64
tel.: +420 325 513 785, e-mail: nkc@nkc-nymburk.cz
web: www.nkc-nymburk.cz

MĚSTSKÉ KINO SOKOL
Tyršova 6
rezervace vstupenek na:
+420 325 513 785 (Nymburské kulturní centrum)
+420 325 512 433 (Turistické informační centrum Nymburk)
+420 325 541 789 (Obecní dům)
e-mail: kadava@nkc-nbk.cz
web: www.nkc-nymburk.cz
Pokladna kina je otevřena pouze v promítací dny a to hodinu před představením a v době promítání!

OBECNÍ DŮM
Bedřicha Smetany 55
tel.: +420 325 541 789
e-mail: hajkova@nkc-nbk.cz
web: www.nkc-nymburk.cz

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM NYMBURK
Tyršova 174
tel.: +420 325 512 473, e-mail: nymburk@polabskemmuzeum.cz
web: www.polabskemuzeum.cz/nymburk
Muzeum je otevřeno denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin.

RÁDIO PATRIOT – INFORMAČNÍ PORTÁL PRO STŘEDNÍ POLABÍ

NA PŘEDNÁŠKY JE VSTUP ZDARMA.

Tyršova 172
tel.: +420 607 567 760, e-mail: studio@radiopatriot.cz
web: www.radiopatriot.cz
Pravidelné živé rozhovory vždy v úterý a čtvrtek od 11 s reprízou v sobotu a v neděli od 17 hodin.
Všechny rozhovory a některé pořady k poslechu naleznete v archiu na www.radiopatriot.cz.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.

ČEZ BASKETBALL NYMBURK

Pravidelná cvičení v pondělí a ve středu od 13 do 13:30 hodin.
Program klubu naleznete vyvěšený na nástěnce, v okně klubu nebo ve výloze TIC Nymburk.

Sportovní 1802
web: www.basket-nymburk.cz
Veškeré informace naleznete na webových stránkách ČEZ Basketball Nymburk.

PROGRAMY KLUBU DŮCHODCŮ JSOU VŽDY OD 14 HODIN!

