
Ostatní akce
út 20. / 15 – 18 hodin / 80 Kč člen CPV, 100 Kč nečlen / 
v Centru pro všechny ve vile Tortuga

Karnevalová párty
Miniden otevřených dveří neboli Párty. Od 16:30 vystoupení Krejčíka Honzy. 
Vhodné pro rodiny a děti od 2 do 10 let. Více informací: www.centrumprov-
sechny.cz (sekce kalendář akcí).

ne 25. / 10 – 17 hodin / 200 Kč člen CPV, 300 Kč nečlen / 
v Centru pro všechny ve vile Tortuga

Artíkův den
Celodenní aktivity a arteterapeutické činnosti pro děti s postižením i bez. 
Přihlášky nutné předem u Zuzany Martínkové, mob. 732 261 512, e-mail 
zuzmartin@seznam.cz. Více informací: www.centrumprovsechny.cz (sekce 
kalendář akcí). 

PLESOVÁ SEZÓNA 2018
so 3. 2. / 19.30 hodin / Obecní dům / 300 Kč / VYPRODÁNO

Pivovarský ples
K  tanci a  poslechu zahraje Orchestr Tox Jaroslava Trnky. V  ceně vstupenky 
místo k sezení a dárek. Vstupenky v prodeji pouze v Pivovaru Nymburk.

pá 16. 2. / 19 hodin / velký sál Obecního domu

Třešničkový bál
so 17. 2. / 20 hodin / velký sál Obecního domu / 250 Kč

Rybářský ples
K tanci a poslechu zahraje kapela Eso Kolín. Vstupenky v předprodeji v Turis-
tickém informačním centru Nymburk (Náměstí Přemyslovců 165).

pá 2. 3. / 20 hodin / Obecní dům

Ples měst a obcí nymburského regionu
so 3. 3. / 20 hodin / Obecní dům 

Třetí společenský večer Centra pro všechny
K tanci a poslechu zahraje kapela Fortuna 77, taneční vystoupení EASY DAN-
CE a překvapení, hostem večera bude Braňo Polák.
Předprodej vstupenek na pokladně Hálkova městského divadla nebo v MSS Tor-
tuga (Kolínská 282). Další informace na tel. čísle 723 393 032 nebo na e-mailu  
klouckova.cpv@seznam.cz. 

pá 9. 3. / 19.30 hodin / Sportovní centrum Nymburk „Tyršák“ 

XVII. Ples taneční školy EASY DANCE
so 10. 3. / 20 hodin / Dělnický dům / 150 Kč 

Ples čajovny
K  tanci a  poslechu zahraje kapela Fortuna 77. Předprodej vstupenek  
pouze v Čajovně Na Valech.

so 17. 3. / 19.30 hodin / oba sály Obecního domu / 300 Kč

Zahradnický ples
K tanci a poslechu zahraje kapela PROČ NE, hvězdou večera bude Tomáš Löbl. 
Celým večerem bude provázet Genny Ciatti.
Předprodej vstupenek pouze v květinovém ateliéru Jan Janek (Zbožská 426, 
Nymburk, vedle plaveckého bazénu).

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

nesmíte vzdát!
ČR / komedie / 83 min. / české znění / do 12 let nevhodný

čt 22. / 19 hodin / 80 Kč / Art kino

The Florida Project
V populárním pestrobarevném motelu žije šestiletá Moonee a její kamarádi. 
Radost ze svobody, potulování a kopečků zmrzliny nemá nudný a složitý svět 
dospělých šanci ohrozit.
USA / drama / 115 min. / s titulky / do 12 let nevhodný 

pá 23. / 19 hodin / 110 Kč

Akta Pentagon: Skrytá válka
Film Stevena Spielberga o novinářích, kteří zveřejnili tajnou zprávu o angažo-
vanosti americké vlády během války ve Vietnamu. 
USA / thriller / 115 min. / s titulky / do 12 let nevhodný

so 24. od 16 hodin / ne 25. od 15 hodin / 125 Kč / Odpolední dětské

Pračlověk
Dug je typický neohrožený hrdina dosud žijící v celkem poklidné době kamen-
né. A teď, spolu se svým čtyřnohým přítelem Čenichem, musí zachránit svůj 
kmen a milovaný domov před velkou hrozbou. Vtrhla k nim doba bronzová!
Velká Británie / animovaný / 89 min. / české znění / přístupný

so 24. / 19 hodin / 110 Kč / Art kino

Hmyz
Divadelní ochotníci na malém městě zkoušejí hru bratří Čapků „Ze života hmy-
zu“. Během zkoušky se prolnou jejich životy s osudy postav této divadelní hry. 
Poslední celovečerní film světově uznávaného režiséra Jana Švankmajera.
ČR / surrealistický / 98 min. / české znění / do 12 let nevhodný

ne 25. / 17 hodin 

Otevření baru ve foyer kina
Přijďte posedět. Přijďte se občerstvit.

út 27. a st 28. / 19 hodin / 130 Kč / Art kino

Věčně tvá nevěrná
V komedii Milana Cieslara je manželství Saši Rašilova a Lenky Vlasákové  
na pokraji rozpadu a tak jim psycholožka Vilma Cibulková naordinuje nevěru. 
ČR / romantická komedie / 130 min. / české znění  / do 12 let nevhodný 

Vlastivědné  
muzeum Nymburk
pá 9. 2. až ne 15. 4. / denně mimo po 9–17 hodin / výstava

Jan Paulů, nymburský patriot tělem i duší 
Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 8. února od 17 hodin, hudebně ji doprovodí 
Ladislav Horák a Jana Ryklová, úvodní slovo bude mít Vlastimil Polák a Jan 
Řehounek.
Jistě je dost lidí, kteří prožijí celý svůj život na jednom místě – narodí se tam, 
bydlí zde, pracují, tráví volný čas. Jan Paulů jedním z těchto lidí byl, ale záro-
veň byl výjimečný. Tím, co dokázal pro sebe a pro druhé. 
V Nymburce zastával několik rolí byl sokolem, atletem, basketbalistou, ochot-
níkem, spisovatelem, technikem, náčelníkem cechu lokomotivka, organizáto-
rem kultury v Nymburce.
Z města nikdy neodešel z vlastní vůle, žil tu rád, nepotřeboval auto, chatu, 
potřeboval rodinné zázemí, Vysoké Tatry a Rému, to mu k naplnění života plně 
stačilo.

i kouzel. 
Rusko / animovaný / 89 min. / české znění / přístupný

so 10. / 19 hodin / 180 Kč

Intimissimi on ice
Andrea Bocelli se vrací do kin jako hlavní hvězda celovečerní show na ledě. 
Zazní nejznámější operní árie i pop music a diváci se můžou těšit na překrásné 
bruslařské vystoupení v kulisách ikonické Arena di Verona v Itálii. Mezi vystu-
pujícími budou nejznámější bruslaři světa, jakými jsou E. Plushenko, S. Lam-
biel a S. Arakawa.
Itálie / hudební / 120 min. / přístupný 

út 13. a st 14. / 19 hodin / 100 Kč

Kolo zázraků
Plavčík Justin Timberlake vypráví zvláštní příběh. Život Kate Winslet není pří-
liš šťastný. Živoří na promenádě, kde její manžel Jim Belushi pracuje jako ob-
sluha kolotoče. Tam je občas navštěvuje manželova dcera Juno Temple, která 
se otci již dávno odcizila.
USA / drama / 101 min. / s titulky / do 12 let nevhodný

čt 15. / 10 hodin / 60 Kč / Senior kino

Špindl
Komedie Milana Cieslara o dámské jízdě tří sester na horách, které vévodí sar-
kastická Anna Polívková a její milostné trable.
ČR / komedie / 98 min. / české znění / do 12 let nevhodný 

čt 15. / 18 hodin / 110 Kč / Podvečerní dětské

Coco
Miguel se touží stát muzikantem a v touze dokázat svůj talent se souhrou ne-
uvěřitelných okolností ocitne v překrásné a barevné Říši zesnulých. Předfilm: 
Ledové království: Vánoce s Olafem.
USA / animovaný / 105 + 21 min. / české znění / přístupný

pá 16. / 19 hodin / 120 Kč

Ewa Farna 10 : Neznámá známá
Ewa Farna míří na plátna kin. V dokumentu pustí fanoušky i do svého sou-
kromí. Poslední dva roky strávila Ewa Farna s kamerou v zádech aby vytvořila 
osobitou zpověď osobité zpěvačky.
ČR / hudební / 90 min. / české znění / přístupný

so 17. a ne 18. / 16 hodin / 110 Kč / Odpolední rodinné

Dukátová skála
Co se stane, když se skupinka dětí z malé obce v Hostýnských horách pustí 
do odhalování místní pověsti, kterou až do teď všichni považovali za pohádku? 
ČR / pohádkový příběh / 90 min. / české znění / přístupný

so 17. / 19 hodin / 80 Kč / Art kino

Happy end
Michael Haneke se vrací se satirickou sondou do života jedné „lepší“ evropské 
rodiny, kterou pozoruje se svébytným a velmi trpkým smyslem pro humor.
FR / drama / 107 min. / s titulky / do 15 let nepřístupný 

st 21. / 19 hodin / 120 Kč

Black Panther
Marvelovka Black Panther je dobrodružstvím válečníka T’Chally, který se vrací 
domů do odloučené, avšak technologicky vyspělé africké země.
USA / akční sci-fi / 120 min. / české znění / přístupný

čt 22. / 10 hodin / 60 Kč / Senior kino

Zoufalé ženy dělají zoufalé věci
Co se týče lásky, tak... i když je vám hrozně, i když jste k smíchu, tak to prostě 

Kino  
Sokol
čt 1. / 19 hodin / 130 Kč

Labyrint: Vražedná léčba
V epickém finále trilogie Labyrint vede Thomas (Dylan O’Brien) svou skupinu 
unikajících Placerů na jejich poslední a nejnebezpečnější misi.
USA / akční sci-fi / 142 min. / s titulky / do 12 let nevhodný

čt 1. / 10 hodin / 50 Kč / Senior kino

Earth: Den na zázračné planetě
Nejnovější snímek z produkce BBC Earth Films od tvůrců Zázračné planety.  
Velká Británie / dokument / 95 min. / české znění / přístupný

pá 2. / 18 hodin / 30 Kč / Rodinný pořad ve foyer

Vladimír Šoltys: Tajemství kouzelného pírka
Malá Vlaďka zažívá spoustu dobrodružství se svými opeřenými kamarády  
v jednom kouzelném muzeu. Autorské čtení spisovatele Vladimíra Šoltyse ze 
stejnojmenné knihy pro děti. Součástí akce bude výstava fotografií autora, 
která bude k vidění ve foyer od pátku 2. do neděle 18. února.
Autorské čtení

so 3. a ne 4. / 19 hodin / 120 Kč

Prezident Blaník
Hlavní hrdina Marek Daniel alias Tonda Blaník ohlásil prezidentskou kandida-
turu. Nakonec to jaksi nedopadlo, ale přesto dál pokračuje ve snaze zachránit 
českou zemi. Celovečerní film navazuje na úspěšný seriál Kancelář Blaník.
ČR / satirická komedie / 103 min. / české znění / do 15 let nepřístupný

ne 4. / 16 hodin / 110 Kč / Odpolední dětské

Coco
Miguel se touží stát muzikantem a v touze dokázat svůj talent se souhrou ne-
uvěřitelných okolností ocitne v překrásné a barevné Říši zesnulých. Tam potká 
okouzlujícího šejdíře Hectora a společně se vypraví na cestu odhalit skuteč-
ný příběh své rodiny. Předfilm: Ledové království: Vánoce s Olafem. Sněhulák 
Olaf a sob Sven zažívají veselá vánoční dobrodružství.
USA / animovaný / 105 + 21 min. / české znění / přístupný

út 6. / 19 hodin / 110 Kč

Zmenšování
Matt Damon v originální komedii Alexandera Paynea jako chlapík, který  
se nechá s vidinou zbohatnutí dobrovolně zmenšit. Paradoxně až jako deseti-
centimetrový začne konečně pořádně žít.
USA / komedie / 135  min. / s titulky / do 12 let nevhodný

st 7. / 19 hodin / 110 Kč 

Nit z přízraků
Dvojnásobný držitel Oscara Daniel Day-Lewis jako podivínský módní návrhář, kte-
rému do života vstoupila láska a málem ho zničila. 
USA / drama / 130 min. / s titulky / do 12 let nevhodný

čt 8. a pá 9. / 19 hodin / 140 Kč / Premiéra

Padesát odstínů svobody
Fenomén Padesát odstínů vstupuje do třetí, závěrečné fáze. 
USA / erotický thriller / 105 min. / s titulky / do 15 let nepřístupný

so 10. a ne 11. / 16 hodin / 125 Kč / Odpolední dětské

Sněhová královna: Tajemství ohně a ledu
Pokračování populární animované série je opět plné dobrodružství, humoru 

Kulturní  
měsíčník 

Turistické informační centrum  
města Nymburk

www.mesto-nymburk.cz 
sekce Kultura a sport ÚNOR 2018



Kontakty
HÁLKOVO MĚSTSKÉ DIVADLO
Tyršova 5, Nymburk / tel.: +420 325 512 253, +420 325 511 210
e-mail: info@divadlonymburk.cz / web: www.divadlonymburk.cz

MĚSTSKÁ KNIHOVNA NYMBURK
Palackého třída 1749, Nymburk / 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, Nymburk / 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, Nymburk
Pokladna kina je otevřena pouze v promítací dny a to hodinu před 
představením a v době promítání! 
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-nymburk.cz / web: www.nkc-nymburk.cz

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

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

RÁDIO PATRIOT – Informační portál pro střední Polabí
Tyršova 172, Nymburk / 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 archivu na www.radiopatriot.cz.

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

Klub  
důchodců
po 5. Cvičení - Volná zábava
st 7. Cvičení - Pokračování – Přástky
 Začátek ve 13.45 hodin. Přednáší Zdeňka Straková.
po 12. Cvičení - Volná zábava 
st 14. Cvičení - Prognóza na rok 2018
 Začátek ve 13.45 hodin. Přednáší Ing. Černovský.
po 19. Cvičení - Volná zábava
st 21. Cvičení - Životy světců
 Začátek ve 13.45 hodin. Přednáší Marcela Pachmanová.
po 26. Cvičení - Volná zábava
st 28. Cvičení - Vzpomínáme - DVD

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!
Termíny zájezdů budou zveřejněny ve vývěsní skříňce.
Pravidelné cvičení v pondělí a středu.

Nymburské  
kulturní centrum
pá 2. / 18 hodin / 30 Kč / Rodinný pořad ve foyer

Vladimír Šoltys: Tajemství kouzelného pírka
Autorské čtení spisovatele Vladimíra Šoltyse ze stejnojmenné knihy pro děti. 
Součastí akce bude výstava fotografií autora, která bude k vidění ve foyer od 
pátku 2. do neděle 18. února.

út 6. / 14 hodin / 30 Kč / velký sál Obecního domu

Čas na čaj
K tanci a poslechu zahraje kapela Flexiband.

po 19. / 18 hodin / foyer Kina Sokol

Němé symboly dějin
Moderovaná diskuse o osudech soch a pomníků symbolizujících 20. století. 
Vystoupí historici Ondřej Matějka (náměstek ředitele ÚSTR) a Michal Stehlík 
(náměstek generálního ředitele Národního muzea v Praze). Moderuje Zdeněk 
Hazdra, ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů.

út 20. 2. - čt 1. 3. / foyer Kina Sokol

O historii Galerie Kraus
Výstava reflektující působení Galerie Krause z materiálů knihovny „zakáza-
ných knih“ Libri prohibiti. Vernisáž proběhne v pondělí 19. 2. od 18 hodin. 
Výstava bude zakončena ve čtvrtek 1. 3. komponovaným večerem věnovaným 
osobě Oskara Krauseho, nymburského rodáka.

odpovědí i další zajímavé informace o historii cestování a lázeňství. Vedoucím 
lektorem videopřednášek je Ing. Petr Štumpf, Ph.D.

Lekce  Datum  Etika  Cestováni
1. lekce  7. 2. 2018  8.30 – 9.45 10.00—11.15
2. lekce  21. 2. 2018 8.30 – 9.45 10.00—11.15
3. lekce  7. 3. 2018  8.30 – 9.45 10.00—11.15
4. lekce  21. 3. 2018 8.30 – 9.45 10.00—11.15
5. lekce  4. 4. 2018 8.30 – 9.45 10.00—11.15
6. lekce  18. 4. 2018 8.30 – 9.45 10.00—11.15

Podrobné informace naleznete na www.knihovna-nbk.cz.

6 cest ke zdraví těla a mysli: Vykročte s námi!
út 27. 2. / 17 hodin / přednáška
Zdravý pohyb / Slávka Růžičková, fyzioterapeutka.
út 13. 3. / 17 hodin / přednáška
Variabilita cvičení + sportovní výživa / Jitka Rýdlová, instruktorka fitness /  
Eva Riegerová, výživová poradkyně.
út 10. 4. / 17 hodin / přednáška
Jóga: tradiční nástroj na neduhy moderního bytí / Tomáš Walter, lektor jógy.
út 15. 5. / 17 hodin / přednáška
Vliv stravy na naše zdraví / Eva Riegerová, výživová poradkyně.
út 5. 6. / 17 hodin / přednáška
Výživa a psychologie / Jakub Plachý, psycholog / Eva Riegerová, výživová 
poradkyně.

Cena celého cyklu 180 Kč / cena jednotlivých přednášek 40 Kč

KNIHOVNA DĚTEM
po 5. až út 13. / v otevírací době knihovny / knihovna dětem

Dárek z lásky – valentýnské tvoření
Každý den od pondělí 5. do úterý 13. února během otevírací doby knihovny  
si můžete přijít do knihovny vyrobit valentýnské překvapení pro toho, na kom 
vám záleží.

Klub Českých  
Turistů
Pochody KČT Nymburk a Sadská

út 6. Heřmanův Městec – město
 Odjezd ze Sadské v 8.34 hodin do Kolína, z Nymburka hl.n. v 9.01 hodin  
 do Kolína, z Kolína 9.40 hodin do Přelouče a odtud v 10.16 hodin 
 do Heřmanova Městce.
út 13. Kolín II. část
 Odjezd ze Sadské do Nymburka hl.n. v 7.57 hodin z Nymburka hl.n.  
 v 9.01 hodin do Veltrub – odtud pěšky podle Labe do Kolína 8 km.
út 20. Dymokury – naučná stezka Svidnice – Dymokury
 Odjezd ze Sadské do Nymburka hl.n. v 7.57 hodin a odtud v 9.09 hodin  
 do Dymokur 11 km.
út 27. Panenské Břežany – Dolínek – Odolená Voda
 Odjezd z Nymburka hl.n. v 8.20 hodin, ze Sadské 8.34 hodin do  
 Prahy Masarykovo nádraží – příjezd v 9.35 hodin - z Kobylis  
 do Panenských Břežan autobusem, buď v 9.50 nebo 10.50 hodin  
 5 km.

Produkce: Divadlo Nymburk s.r.o. Hrají: P. Pištěk, M. Mejstřík, J. Šturma  
a další.

ne 25. / 14.30 hodin / 25 Kč / malá scéna

Forbína č. 14
Milujeme divadlo, prózu, zpěv a poezii. Divadelní soubor Jiří z Poděbrad - Ar-
nošt Goldflam - Dámská šatna, režie: Nataša Doležalová.
Účinkují: Jana Pospíšilová, Sabina Oreská, Blanka Fišerová, Ivana Illichmann-
ová, Martin Pospíšil Moliére - Měšťák šlechticem - monolog Marie Vítů,Jan 
Řehounek - spisovatel. Dále účinkují: Aleš Misař, Naďa Seidlová, Kateřina Ul-
rychová, Pepa Veselý, Tomáš Fürbacher. Připravil: Miky Mejstřík. Uvádí: Lukáš 
Toman Paclt.

PŘIPRAVUJEME
Březen 2018 — 4. 3. Manželské vraždění, 10. 3. Premiéra pohádky, 
19. 3. A/ Růže pro Algernon, 20. 3. Spirituál Kvintet, 21. 3. Každému jeho 
psychoterapeuta, 26. 3. K3 / Táta, 29. 3. Přednosta stanice (DS Hálek) 
- premiéra, 8. 4. Polabské kolo Porty, květen 2018 Vím, že víš, že vím.
podzim 2018 Vše o mužích, 26. 11. Jakub Smolík s kapelou - Vánoční 
koncert, prosinec 2018 Ondřej Havelka a jeho Melody Makers.

Městská  
knihovna Nymburk
pá 2. až st 28. / v otevírací době knihovny / výstava

Jak se žije, dobrovolničí a tvoří v Centrum pro všechny
Obrázky, keramické výrobky, fotografie z akcí. Prezentace sdružení a jeho 
činnosti, nabídka volnočasových integračních aktivit pro děti a mládež 
s postižením i bez. 

čt 1. / 17 hodin / 40 Kč / přednáška 

Podvečer s kávou
Povídání o kávě s nymburským baristou Pavlem Zemanem.

út 20. / 17 hodin / 20 Kč / přednáška 

Bez peněz do velkoměst Ameriky 
Chystáte se do Ameriky? Nechcete za to utratit majlant? Přijďte si poslech-
nout cestovatele a trenéra Martina Levého, který vám povypráví o svém 
Low Cost výletě do Ameriky. Přesněji do New Yorku, Philadelphie, Wa-
shingtonu DC a Chicaga. Dozvíte se užitečné tipy a triky na jídlo, ubytování 
i cestování.

Virtuální univerzita třetího věku
 Od února začíná další semestr VU3V a tentokrát pro Vás připravujeme dvě 
témata, z nichž si můžete vybrat, nebo studovat obě najednou.

Etika jako východisko z krize společnosti
Anotace: Nedlouho po nástupu demokratizace společnosti počátkem 90. let 
došla  naše společnost ke všeobecné shodě v názoru, že k největším ztrátám 
došlo během posledních dvou generací v oblasti mravnosti a zejména morál-
ky. Vedoucím lektorem videopřednášek je PhDr. Jan Šolc.

Cestování - co jste možná nevěděli
Anotace: Lidé cestují z řady různých důvodů a na různá místa na celém světě. 
Jaká rizika ale cestování obnáší? Působí cestovní ruch vždy pouze pozitivně, 
nebo může mít i negativní dopady na kulturu, společnost a životní prostředí? 
A jak se chovat jako správný cestovatel? V tomto kurzu naleznete kromě 

Hálkovo městské  
divadlo Nymburk
čt 8. / 8.30 a 10.00 hodin / 60 Kč / pohádka

Kubula a Kuba Kubikula
Dopolední pohádka pro školy a školky. Produkce: Divadlo Nymburk s.r.o.
Hrají: P. Pištěk, J. Šturma, M. Mejstřík a další.

so 10. / 14.30 hodin / 60 Kč / pohádka

Kubula a Kuba Kubikula
Pohádka na motivy Vladislava Vančury s veselými písněmi. Příběh vypráví  
o medvědáři Kubovi Kubikulovi a jeho nezbedném medvědovi Kubulovi, se kterým  
se toulal po světě a kterého strašil strašidlem Barbuchou.
Produkce: Divadlo Nymburk s.r.o. Hrají: P. Pištěk, J. Šturma, M. Mejstřík  
a další.

po 19. / 19.30 hodin / 360 Kč / komedie

K3 / Vše o ženách
Komedie o mužích, kteří se domnívají, že všechno ví… a to nejen o ženách.
Produkce: Studio DVA. Hrají: Jana Krausová, Anna Šišková a Jitka Schneide-
rová.

út 20. / 19.30 hodin / 320 Kč / drama

A / Vražedný pátek
Absurdní, ale napínavé, zcela mimořádné, hrozivé, propletené, se směsicí pa-
tosu, černého satirického humoru a napjatého stylu odvozeného ze střídá-
ní fantazie a reality. V této divadelní hře s prvky dokumentárního dramatu,  
je téma holocaustu uchopené velmi nekonvečně a zdánlivě kontroverzně. 
Jedná se o provokativní pokus přimět diváka o nazírání viny i z jiných úhlů, 
a zároveň přes briskní sarkasmus je to niterná humanistická zpověď člověka, 
kterého nečekaně dostihne minulost. Stanislav Zindulka se umístil na druhém 
místě v kategorii Nejlepší mužský herecký výkon roku 2013 v anketě I-divadlo.
cz. Produkce: Divadlo v Řeznické. Hrají: Stanislav Zindulka a Jakub Zindulka.

st 21. / 19.30 hodin / 250 Kč / zábavný pořad

Zdeněk Izer: Autokolektiv
Pořad, ve kterém se diváci budou moci setkat s jedinečným a nezaměnitelným 
humorem Z. Izera. Jako vždy přijdou na řadu oblíbené zábavné scénky,
parodie, mnoho skvělých vtipů a imitování celé řady populárních českých  
i zahraničních zpěváků a zpěvaček. Vystoupení je opět obohacené videopro-
jekcemi, nejrůznějšími zábavnými kostýmy a převleky a světelnými efekty.
Hrají: Zdeněk Izer.

pá 23. / 19.30 hodin / 150 Kč, 100 Kč senioři, studenti / absurdní drama

Kdo se bojí Virginie Woolfové?
Americký spisovatel Edward Albee ve své nejznámější divadelní hře předsta-
vuje zákulisí manželství dvou párů v jejich nejsyrovější podobě. Během večera 
plného intrik a her, které nemají vítězů, o sobě jednotliví účastníci odhalí sku-
tečnosti, jež měly raději zůstat skryty. Prohnilé kořeny zdánlivě kvetoucího 
vztahu i exhibovaná nenávist pramenící z alkoholem neutišitelné bolesti – kde 
končí realita a kde začíná hra? Režie Vanda Schwarzová.
Produkce: DS JeLiTa. Hrají: Iveta Zenklová, Michal Douša, Dominik Renč  
a Eliška Frankeová.

so 24. / 14.30 hodin / 60 Kč / pohádka

Dlouhý, Široký a Bystrozraký
Pohádka o princi, který si šel hledat do světa princeznu z obrazu. Díky svým 
novým přátelům jí dokázal vysvobodit ze zakletí zlého černokněžníka.
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