
Turistické informační centrum  
města Nymburk

DÁLE PŘIPRAVUJEME
pá 19. 7. / 21:40 hodin - po setmění / 90 Kč / Park Pod Hradbami / Kino Na Kolečkách  
Ženy v běhu - Doporučujeme dorazit 20 minut před začátkem promítání. Občerstvení  
a pokladna otevřeny již od 21 hodin. Vstupenky v předprodeji v Turistickém informačním 
centru Nymburk - platba pouze v hotovosti. V případě nepříznivého počasí se promítání 
ruší. Změna programu vyhrazena! Více informací na www.kinonakoleckach.cz.
pá 23. 8. / 20:40  hodin - po setmění / 90 Kč / Park Pod Hradbami / Kino Na Kolečkách 
Jak vycvičit draka 3 - Doporučujeme dorazit 20 minut před začátkem promítání. Ob-
čerstvení a pokladna otevřeny již od 20 hodin. Vstupenky v předprodeji v Turistickém in-
formačním centru Nymburk - platba pouze v hotovosti. V případě nepříznivého počasí se 
promítání ruší. Změna programu vyhrazena! Více informací na www.kinonakoleckach.cz.

Klub Českých  
Turistů
POCHODY KČT NYMBURK A SADSKÁ
Heslo roku: „Pojď s námi, ať máš na co vzpomínat“

út 4. Ctiněves – Říp – Roudnice nad Labem
 Odjezd ze Sadské 6:57 hodin do Nymburka hl.n., R v 7:37 hodin do Mělníka  
 a odtud autobusem v 8:33 hodin do Krabčic a autobusem v 9:34 hodin do   
 Ctiněvse - 9 km.
út 11. Česká Lípa – zřícenina vodního hradu Lipý a okolí 
 Odjezd ze Sadské v 5:55 hodin , z Nymburka hl.n. v 6:31 hodin, z Mladé  
 Boleslavi v 7:23 hodin do České Lípy - 6 km.
út 18. Borek pod Troskami – Žehrov (Věžické údolí) 
 Odjezd ze Sadské v 5:23 hodin, z Nymburka odtud v 5:41 hodin do Jičína,  
 dále v 7:33 hodin do Borku pod Troskami - 13 km.
út 25. Louňovice pod Blaníkem – Malý Blaník – Rejkovice – Louňovice  
 pod Blaníkem
 Odjezd Nymburk hl.n. v 5:25 hodin do Kolína, odtud  autobusem v 6:20  
 hodin do Louňovic pod Blaníkem - ze Sadské v 5:23 hodin do Kolína - 10 km.

Vlastivědné  
muzeum Nymburk
út 14. 5. až ne 9. 6. / otevřeno denně mimo pondělí 9 – 17 hodin 

Jan Vorlíček 90 - výstava obrazů k životnímu jubileu
K životnímu jubileu malíře Jana Vorlíčka pořádá Vlastivědné muzeum ve spoluprá-
ci s městem Nymburk výstavu autorových obrazů. Muzeum se připojuje k mnoha 
přáním a přeje jubilantovi hodně zdraví a nápadů k malování. Zároveň děkuje panu 
Vorlíčkovi za darování většího množství maleb do sbírek muzea. 

Dále srdečně zveme obyvatele Nymburka k návštěvě muzea, ještě před rekon-
strukcí. V této chvíli nabízíme expozici Bohumila Hrabala a výstavu Z dějin že-
leznice v Nymburce. V budově bývalé synagogy, kterou jsme již začali vyklízet  
v loňském roce, je k vidění expozice Nymburk v proměnách věků mapující historii 
města od prvních archeologických objevů do 20. století s unikátním obrazem Al-
fonse Muchy.
Všechny dočasné výstavy i trvalé expozice budou pravděpodobně ukončeny k 30. červ-
nu 2019. Muzeum by mělo uzavřeno několik let. V této době můžete navštívit další po-
bočky Polabského muzea a to v Poděbradech, v Lysé nad Labem a v Přerově nad Labem. 
Budeme se těšit na brzké setkání!

Ostatní akce
ne 2. / 11:30 hodin / ZDARMA / Park v Kolonii

Restaurant Day Nymburk
Oblíbený nymburský komunitní festival jídla a pití. Více informací na facebooku Re-
staurant Day Nymburk.

čt 6. až út 11. / Náměstí Přemyslovců 

Týden beach volejbalu
Po celý den Na Náměstí Přemyslovců. Tato akce je určena především pro děti a mlá-
dež, a to pro školy (základní a střední) a také pro ostatní děti a mládež, kteří 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 7. a so 8. / Park Pod Hradbami

XV. Dragonfest Nymburk 2019
Legendární festival dračích lodí. Novinky z let minulých se osvědčily, a proto je možné opět 
startovat již v pátek na dlouhé trati, cca 850 m a zároveň i na malých lodích pro 10 pádlujících 
a to i v sobotu. Více informací na www.facebook.com - XV. Dragonfest Nymburk 2019.

pá 14. / 9 - 16 hodin / Areál Technických služeb Nymburk

Technické služby města Nymburk dětem
Přijďte se bavit poznávat a hrát si. Akce pro školy, školky, děti i dospělé. S Ekokomem se 
naučíte správně třídit odpad, zjistíte, kdo a jak vyváží popelnice a co se děje s odpadem, 
jak se čistí silnice a chodníky i třeba čím se seká tráva v našem městě.

so 15. / 9 hodin / ZDARMA / Areál Pivovaru Nymburk

24. Den Postřižinského piva
Tradiční celodenní akce s bohatým doprovodným programem. Můžete se těšit na různé hu-
dební kapely, exkurzi do pivovarských provozů, soutěže pro děti i dospělé aj. Více informací 
na www.postriziny.cz.

st 19. / 8 - 14 hodin / ZDARMA / Sportovní areál Veslák

Den pro sport
Přijďte si vyzkoušet různé druhy sportů. Těšit se můžete na basketbal, volejbal, tenis, ka-
rate, dračí lodě, tanec, pole dance a také na ukázky Policie ČR se psy a záchranou službu.

so 22. / Sportovní centrum Nymburk

Nymburský Andílek na tyči 2019
Čtvrtý ročník soutěže pole dance show. Více na www.centrumprovsechny.cz.
 
so 22. / 21:50 hodin - po setmění / 120 Kč / Park Pod Hradbami

Kino Na Kolečkách - Bohemian Rhapsody
Mobilní letní kino Kino Na Kolečkách opět zavítá do Nymburka tentokrát s oscarový 
filmem Bohemian Rhapsody. Doporučujeme dorazit 20 minut před začátkem pro-
mítání. Občerstvení a pokladna otevřeny již od 21 hodin. Vstupenky v předprodeji 
v Turistickém informačním centru Nymburk - platba pouze v hotovosti. V případě 
nepříznivého počasí se promítání ruší. Změna programu vyhrazena! Více informací 
na www.kinonakoleckach.cz.

AKCE SAWA Centrum (Tyršova 172)
ne 2. / 13 - 19 hodin dospělý / 1450 Kč / Pletení rámového koše - Kreativní workshop.
po 10. / 9 - 17:15 hodin / Zaměřeno na děti 2 - Seminář.
pá 14. / 20 - 21:30 hodin / 180 Kč / Zpívající mísy a gongy - Koncert.
so 22. a ne 23. / 10 - 16 hodin dospělý / 1050 Kč / Tvořivý workshop malování obrazu 
s Ivanou Machovou. Více a další informace naleznete na sawacentrum@gmail.com.

st 19. / 19 hodin / 90 Kč / Art kino

Poslední večery na Zemi
Čína / drama / 138 min. / s titulky / do 15 let nepřístupný 

čt 20. až pá 21. / 19 hodin / 130 Kč 

Muži v černém: Globální hrozba
USA / komedie / 130 min. / české znění / do 12 let nevhodný 

so 22. a ne 23. / 16 hodin / 120 Kč / Odpolední dětské

Tajný život mazlíčků 2
USA / animovaný / 86 min. / české znění / přístupný 

út 25. / 19 hodin / 100 Kč 

Neviditelné
FR / komedie / 102 min. / s titulky / do 12 let nevhodný 

čt 27. / 10 hodin / 60 Kč / Senior kino 

Teroristka
ČR / komedie / 95 min. / české znění / do 12 let nevhodný 

čt 27. / 19 hodin / 100 Kč / Art kino 

Genesis
Kanada / drama / 130 min. / s titulky / do 15 let nepřístupný  

pá 28. / 19 hodin / 120 Kč 

Podfukářky
USA / komedie / 94 min. / s titulky / do 12 let nevhodný 

so 29. / 19 hodin / 100 Kč 

Brankář
Německo / životopisné drama / 120 min. / s titulky / do 12 let nevhodný 

ne 30. / 19 hodin / 130 Kč

Yesterday
Velká Británie / komedie / 117 min. / s titulky / do 12 let nevhodný 

Nevyzvednuté vstupenky propadnou půl hodiny před začátkem projekce a vrátí se 
zpět do prodeje!!! Podobné informace o filmech naleznete nově v brožurkách Kino Sokol, 
které je k dostání v Turistickém informačním centru, Kině Sokol a v kanceláři NKC.

Klub  
důchodců
po 3. / Volná zábava
st 5. / 13:45 hodin / Události ve světě - přednáší Ing. Ivan Černovský.
po 10. / Volná zábava
st 12. / 13:45 hodin / Pokračování – zapomenutá řemesla - přednáší Zdeňka Straková.
po 17. / Volná zábava
st  19.  / Bavíme se před prázdninami
po 24. / Volná zábava
st 26. / Poslední klub před prázdninami

Veškeré mimořádné akce najdete za oknem klubu. Červenec a srpen – prázdniny klub bude 
uzavřen. Sejdeme se v pondělí 2. září 2019. Klub důchodců přeje všem krásné prázdniny.

Kino  
Sokol
so 1. / 18 hodin / 110 Kč / Podvečerní rodinné 

Avengers: Endgame
USA / akční sci-fi  / 182 min. / české znění / do 12 let nevhodný 

ne 2. / 16 hodin / 110 Kč / Odpolední dětské 

Hledá se Yetti
USA / animovaný / 95 min. / české znění / přístupný 

út 4. / 19 hodin / 100 Kč 

Tři blízcí neznámí
USA  / dokument  / 96 min. / s titulky / do 12 let nevhodný 

st 5. / 19 hodin / 100 Kč / Art kino

Humorista
Rusko / drama / 98 min. / s titulky / do 12 let nevhodný 

čt 6. / 19 hodin / 130 Kč 

Godzilla II Král Monster
USA / akční fantasy / 132 min. / s titulky / do 12 let nevhodný 

pá 7. / 21 hodin / ZDARMA / Radnice dětem - letní kino

Příšerky z vesmíru
Německo / animovaný / 90 min. / české znění / přístupný 

so 8. / 19 hodin / 120 Kč 

Prado - Sbírka plná divů
Itálie / dokument / 90 min. / s titulky / do 12 let nevhodný 

ne 9. / 19 hodin / 110 Kč

Ženy v běhu
ČR / komedie / 90 min. / české znění / do 12 let nevhodný 

st 12. a čt 13. / 19 hodin / 130 Kč

X-Men: Dark Phoenix
USA / akční fantasy / 114 min. / české znění / do 12 let nevhodný 

čt 13. / 10 hodin / 60 Kč / Senior kino 

Manželské etudy: Nová generace
ČR / dokument / 91 min. / české znění / do 12 let nevhodný 

pá 14. / 19 hodin 

Na Slepáka
Do 12 let nevhodný 

so 15. / 18 hodin / 120 Kč / Podvečerní rodinné

Psí poslání 2
USA / rodinný / 108 min. / české znění / do 12 let nevhodný 

ne 16. / 19 hodin / 100 Kč / Art kino 

Spitfire
Velká Británie / dokument / 99 min. / s titulky / do 12 let nevhodný 
 
út 18. / 19 hodin / 120 Kč 

Rodiče na tahu
USA / komedie / 97 min. / s titulky / do 12 let nevhodný 

Kulturní  
měsíčník 

www.mesto-nymburk.cz 
sekce Kultura a sport

ČERVEN 2019



Kontakty
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
Náměstí Přemyslovců 165, Nymburk / tel.: +420 325 501 104
e-mail: infocentrum@meu-nbk.cz
web: www.mesto-nymburk.cz/infocentrum.

HÁLKOVO MĚSTSKÉ DIVADLO
Tyršova 5, Nymburk / tel.: +420 325 512 253
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 každou první sobotu v měsíci od 9 do 11 hodin. Můžete 
navštívit dospělé oddělení a čítárnu. Nová pobočka na sídlišti v suterénu polikliniky 
(Okružní 2160) naproti bufetu každé úterý a čtvrtek (8 - 12 hodin a 13 - 17 hodin).

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: Zdenka 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. Veškeré informace o akcích 
najdete ve vývěsní skříňce klubu.

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

KINO SOKOL
Tyršova 6, Nymburk
Pokladna kina je otevřena pouze v promítací dny a to hodinu před a v době promítání. 
Nevyzvednuté vstupenky propadnou půl hodiny před začátkem projekce a vrátí se 
zpět do prodeje!!! Rezervace vstupenek na:
+420 325 513 785 / Nymburské kulturní centrum
+420 325 501 104 / Turistické informační centrum Nymburk
+420 325 541 789 / Obecní dům
e-mail: kadava@nkc-nymburk.cz / web: www.nkc-nymburk.cz.
Vstupenky na akce pořádané v kině, můžete nyní zakoupit na 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, Nymburk / tel.: +420 325 512 473
e-mail: nymburk@polabskemuzeum.cz
web: www.polabskemuzeum.cz/nymburk.

Kulturní měsíčník vychází 1× měsíčně. Místo vydání: Tiskárna BOFTISK, s. r. o., Nymburk, 
vyšlo: 22. 5. 2019 . Počet výtisků: 1800 ks. Evidenční číslo: MK ČR E 15799. Vydává Město 
Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk, IČO: 00239500. Odpovědný 
redaktor: Oddělení propagace a cestovního ruchu – MěÚ Nymburk. Fotografie na titulní 
straně: Dragonfest Nymburk (archiv MěÚ Nymburk). 

tihory a druhohory až na samý počátek života na planetě Zemi, přičemž zažijí nejrůznější, 
mnohdy i nebezpečná dobrodružství. Promítání je určené pro ZŠ a SŠ.
čt 6. / 15:30 a 16 hodin / ZDARMA / Na Špičce / Odpolední cvičení pro děti s Nelou Vohrad-
skou - Cvičení pro děti, délka cvičení 15 minut.
pá 7. / 21 hodin / ZDARMA / Kino Sokol / Letní veřerní kino pro děti – Příšerky z ves-
míru - Děti nemohou usnout? Vezměte je do letního kina na zahradě Kina Sokol, kde zažijí 
invazi animované kosmické legrace. V případě hezkého počasí večerní projekce pod jasa-
nem u kina, v případě nevlídného počasí večerní projekce na sále. 

út 4. / 14 - 17 hodin / 40 Kč / Obecní dům
Čas na čaj
Setkání nejen pro seniory ve velkém sále Obecního domu, kde k tanci a poslechu 
zahraje Petra Rézová.

ne 9. / 17 hodin / vstupné dobrovolné / Kostel sv. Jiljí
Hlahol - Giovanni Pierluigi Da Palestrina
Zazní Stabat Mater a ruská pravoslavná hudba v podání pěveckého sboru Hlahol. Kon-
cert se uskuteční v rámci Hudebního festivalu Bohuslava Matěje Černohorského.

po 10. / 20 hodin / 150 Kč / Kino Sokol
LiStOVáNí - Můj příběh: 9,58 
Projekt LiStOVáNí je cyklus scénických čtení, který si vzal na sebe neskromný úkol - před-
stavovat zajímavé, aktuální knihy, které se objevují na trhu. Tentokrát střílí do dalších ne-
objevených žánrů, a to přímo do dvou: do sportovní literatury a životopisu. Kniha vypráví 
o nejrychlejším sprinterovi všech dob – Usainu Boltovi – nejrychlejším člověku na světě. 
Hrají: Alan Novotný a Lukáš Hejlík.

čt 13. / 19 hodin / vstupné doborovolné / Kostel sv. Jiljí
Nymburský komorní orchestr
Milan Štěpánek: kytara, František Svejkovský a Jakub Svejkovský: trubky, Eva Tor-
nová: cembalo, Arnold Smrtka a Alexander Hledík: housle, Vladimír Roubal: varhany. 
Koncert se uskuteční v rámci Hudebního festivalu Bohuslava Matěje Černohorského.

po 17. / 19 hodin / ZDARMA / Kostel sv. Jiljí
Vox Nymburgensis s filharmonií Hradec Králové
Výroční koncert k 30 letům existence sboru. Zazní slavné Te Deum pro sóla, sbor a orche-
str, op. 103 Antonína Dvořáka, dále díla B. M. Černohorského, Peterise Vaskse (*1946) 
a světová premiéra skladby Jana Krejčíka (*1974) napsaná pro výročí Voxu nymburgen-
sis. Provedení řídí Jan Mikušek. Slavnostní závěrečný koncert Hudebního festivalu Bohu-
slava Matěje Černohorského.

ne 23. / 15 hodin / ZDARMA / Na starém sídlišti u hřiště Nezlobiště 
Otevřený Prostor
Smyslem této akce je oživit veřejný prostor v našem městě. Tentokrát se zaměříme 
na „staré“ sídliště. Jde o místo, které není typickým aktérem kulturních akcí, ale je 
místem, kde lidé žijí. Přijďte s námi prožít pohodové letní odpoledne v ulicích mezi 
panelovými domy. Chybět nebude občerstvení, živá hudba nebo kreativní dílničky 
pro děti z workshopů Tvořílkova. Sousedské slavnosti, které patří jen lidem a jejich 
fantazii. Součástí akce bude i výstava fotografií s historií místa.

DÁLE PŘIPRAVUJEME
so 3. 8. / ZDARMA / Park Pod Hradbami / Přístavní slavnost
po 5. 8. / Don Juan: Divadlo v Parku Pod Hradbami v Nymburce 
so 31. 8. a ne 1. 9. / ZDARMA / Nymburské posvícení s jarmarkem
so 21. 9. / Kino Sokol / 30. výročí Sametové revoluce - Venkovní akce, koncert a debaty.
po 30. 9. až ne 6. 10. / Radnice seniorům - Týden akcí věnovaný našim seniorům.
so 19. 10. / PechaKucha Night vol. VII - Setkání inspirativních lidí všech možných 
profesí a zájmů, které spojuje kreativita. Každý přednášející má prostor na dvacet foto-
grafií a o každé může hovořit pouze dvacet vteřin! Nechte se nadchnout tvůrčí energií 
osobností nejen z Nymburska.

který pak mohou v knihovně vyměnit za čtenářský průkaz na 1 rok zdarma. Navíc na ně 
čeká knížka, která je určena právě a jenom prvňáčkům.  Zveme rodiče i prarodiče prvňáč-
ků na tuto slavnostní ceremonii.

DÁLE PŘIPRAVUJEME
červenec a srpen / Dětské oddělení opět připravuje celoprázdninový program pro děti.
út 17. 9. / 17 hodin / Šamanismus amazonských indiánů aneb žil jsem mezi Šamany 
Mnislav Zelený Atapana, etnolog, spisovatel a novinář Atapana žil se šamany v Ekvádoru, 
Brazílie, Peru a Venezuele a jeho adoptivní otec je šaman Guňitze z kmene Kuikuru. Před-
náška bude věnována povídání o šamanismu amazonských indiánů a životě s nimi.
út 1. 10. / 17 hodin / Koloběžkou po Asii - Co všechno se dá zažít na koloběžce během 
7 měsíců napříč Asií. Cesta dlouhá 7850 km trvající sedm měsíců, která vedla přes devět 
států včetně Indie a Nepálu. Cesta, která změnila život dětem z Bangladéše. Přednáší 
Marek Jelínek.
čt 3. 10. / 17 hodin / Jak jsem se stal knihomolem - MUDr. Karel Nešpor, CSc., český 
psychiatr specializovaný na léčbu návykových nemocí, publicista a pedagog přijal pozvání 
do knihovny, aby povídal o sobě a svém vztahu ke knihám.
čt 10. 10. / 17 hodin / Fantastické záhady - Nevysvětlitelné archeologické nálezy, 
podivné úkazy a paranormální jevy naznačují, že minulost naší planety je daleko tajem-
nější, než si vůbec dovedeme představit. Arnošt Vašíček představí nejzajímavější objevy 
ze svých cest do více než osmdesáti zemí, ale i zpoza našich humen.  Přednáší Arnošt 
Vašíček, záhadolog a spisovatel.
út 15. 10. / 17 hodin / O svobodě - Jan Sokol, český filosof, překladatel filosofických 
textů, vysokoškolský pedagog a publicista. U příležitosti třicetiletého výročí sametové 
revoluce přijal pozvání do knihovny filozof Jan Sokol. Co to vůbec svoboda je? Vážíme si jí 
i po třiceti letech? O svobodě, etice, morálních zásadách a zodpovědnosti umíme hovořit. 
Ale umíme podle nich žít? Jaký je “stav“ svobody v naší dnešní společnosti a jak to ovliv-
ňuje každého z nás? 

Nymburské  
kulturní centrum
so 1. až pá 7. / ZDARMA / Park Pod Hradbami, Kino Sokol, Park U Vodárenské věže
Radnice dětem 2019
Začátek měsíce června bude věnován dětem. Celý týden na děti čeká spousta zábavy. 
Budou si moci vytvořit spoustu pěkných věcí a dozví se různé zajímavosti. Více informací 
najdete na našem webu: nkc-nymburk.cz.
Program:
so 1. / 14 hodin / ZDARMA / Park U Vodárenské věže / Polabská vonička - 23. ročník me-
zinárodního folklorního festivalu. Vystoupí folklorní soubory: Borůvky z Rakovníka, Šáteček 
ze Semic, Kalamajka z Havlíčkova Brodu a taneční skupina Piebaldzēni z Lotyšska. Ve 14 
hodin započne slavnostní průvod u Gymnázia Bohumila Hrabala Nymburk. Letos se akce 
přesouvá do stinného a přijemného prostředí v Parku U Vodárenské věže.
po 3. / 16 - 18 hodin / ZDARMA / U Sportovního centra Nymburk (Kovanická ulice)
Minigolf pro rodiny s dětmi 
út 4. / 8:30 hodin / ZDARMA / Kino Sokol / Kino Sokol dětem - Velké dobrodružství Čtyř-
lístku - Na kraji Třeskoprsk, v malém domku, bydlí čtyři kamarádi. Fifinka, Pinďa, Bobík a My-
špulín u táborového ohně vzpomínají na dobrodružství, která zažili v uplynulém roce. Každý z hr-
dinů vypráví příběh, který považuje za úplně nejlepší. Promítání je určené pro MŠ a 1. stupeň ZŠ.
st 5. / 9 - 11 hodin / ZDARMA / Park U Vodárenské věže / Piknik v trávě s knížkou
Tradiční čtení v trávě v Parku U Vodárenské věže s Městskou knihovnou.
st 5. / 13 - 18 hodin / ZDARMA / Park Pod Hradbami / Dětský den s radnicí - Odpoledne 
plné zábavy, tvoření, soutěží, divadla a mnoho dalšího.
čt 6. / 8:30 hodin / ZDARMA / Kino Sokol / Kino Sokol dětem- Cesta do pravěku
Kombinovaný fantasticko - dobrodružný film, který ukazuje prehistorická stadia vzniku 
Země, flory a fauny. Nález pravěké zkameněliny je pro čtyři zvídavé kluky výzvou k výpra-
vě do dávné minulosti. Na malé pramičce postupně proplouvají dobou ledovou přes tře-

Hrají: Jan Vlasák, Veronika Gajerová, Lenka Zbranková a další.
říjen / listopad 2019 / Bohemia Balet - Bonusová nabídka pro abonenty. Své seda-
dlo si každý majitel abonentní vstupenky musí potvrdit do pátku 20. září 2019! Jinak 
bude jeho vstupenka na toto představení dána do volného prodeje!
listopad 2019 / Misery - Divadelní adaptace světového bestselleru mistra hororu 
Stephena Kinga. Produkce: Studio DVA Divadlo. Hrají: Zlata Adamovská, Petr Štěpá-
nek a Petr Pěknic / Petr Meissel.
prosinec 2019 / Pension pro svobodné pány - Komedie odehrávající se v pokoji jed-
noho pensionu, kam si nájemník přivede slečnu, čímž poruší upjaté předpisy domovní-
ho řádu. Produkce: Divadlo Palace. Hrají: Patrik Děrgel, Marie Doležalová / Anna Fialová 
/ Lenka Zahradnická, Lukáš Příkazký a další.
únor 2020 / Malý princ - Hudební projekt na motivy jednoho z nejznámějších příběhů 
moderní světové literatury. V titulní a jediné roli originálního zpracování se představí 
Jan Cina. Produkce: Studio DVA Divadlo. Hraje a zpívá: Jan Cina.
březen 2020 / Relativita - Hra o fiktivním setkání Alberta Einsteina a jeho utajované 
dcery Lieserl, o níž se svět dozvěděl až mnoho let po vědcově smrti. Produkce: Divadlo 
v Řeznické. Hrají: Miroslav Táborský, Lucie Štěpánková, Kateřina Táborská.
duben 2020 / Šťastný vyvolený - Hořká komedie o lásce ve stínu nenávisti. Produkce: Diva-
dlo Verze. Hrají: David Matásek, Linda Rybová, Matouš Ruml, Igor Chmela a Jana Janěková ml.
květen / červen 2020 / Králova řeč - V centru příběhu, který je založený na skutečných 
událostech, stojí britský král, který právě nastoupil na trůn. Jeho problémy s koktáním, 
které stejně jako jeho nesmělost a psychická zranitelnost zásadně ohrožují budoucnost 
království, jež se nachází se na prahu světové války a naléhavě potřebuje silnou a kvalitní 
osobnost ve svém čele. Produkce: Divadlo pod Palmovkou. Hrají: Martin Stránský, Kateři-
na Macháčková, Petra Horváthová, Dušan Sitek a další.

Otevírací doba divadla během prázdnin: Divadlo je zavřené z důvodu dovolené od pon-
dělí 1. července do pátku 2. srpna 2019. Od pondělí 5. do pátku 30. srpna je omezená 
pracovní doba od 8 do 15 hodin. Od pondělí 2. září je běžná pracovní doba.

Městská  
knihovna Nymburk
so 1. až pá 28. / v otevírací době knihovny / výstava

Dary 
Výstava tvorby Aleny Stellnerové.

KNIHOVNA DĚTEM
po 3. / 10 hodin / ZDARMA
Ptáčata
Další setkání Ptáčat, klubu pro děti od 2 do 6 let a jejich rodiče, tentokrát s fyziotera-
peutkou Martinou Votavovou o psychomotorickém vývoji dětí. Dozvíte se, jak normální 
vývoj probíhá, jak jej podpořit a kdy vyhledat radu odborníků.

st 5. / 9 - 11 hodin / ZDARMA / Park U Vodárenské věže
Piknik v trávě s knížkou 
Touto akcí se knihovna už po deváté připojí k projektu Celé Česko čte dětem, který 
probíhá v rámci Mezinárodního týdne čtení a v rámci projektu Radnice dětem. Dětem 
budou předčítat osobnosti a představitelé města Nymburk. Malí posluchači dostanou 
sladké občerstvení. Mezinárodní týden čtení probíhá od soboty 1. do pátku 7. června 
2019 ve městech a obcích v celé České republice a v Polsku. 

st 19. až čt 20.
Pasování prvňáčků
Do světa knih a fantazie přivítá královna Abeceda, šašek Háček a rytíř Písmenko čerstvé 
čtenáře z prvních tříd. Než budou děti pasovány na rytíře, musí své dovednosti předvést. 
Meč rytíře Písmenka je pak pasuje. Za svou čtenářskou dovednost dostanou šerpu, glejt, 

Hálkovo městské  
divadlo Nymburk
so 1. a ne 2. / 10 a 15 hodin / 130 Kč

Show Taneční školy Easy Dance 2000
Vystoupení taneční školy Easy Dance.

po 3. / 19 hodin / 390 Kč 

A / Chaplin
Směšně neveselý a nevesele směšný příběh „krále komiků“. Hrají: Matouš Ruml, Tereza 
Rumlová, Máša Málková a další. Produkce: Městské divadlo Mladá Boleslav.

st 12. / 19 hodin / VYPRODÁNO / One woman show

Cavewoman
Po více než patnácti letech úspěšného uvádění inscenace Caveman přichází agentu-
ra Point s Cavewoman „obhajobou jeskynní ženy“. Hraje: Daniela Choděrová.
 
čt 20. / 18 hodin 

Prodaná nevěsta
Uvádí ZUŠ B. M. Černohorského Nymburk.

pá 21. / 19 hodin / 550 Kč / Komedie

Vím, že víš, že vím
Nezdá se vám, že pořád víc víme všichni všechno? Žena a muž. Jeden z našich světů. Ko-
medie překvapení, zvratů, krásných lží, bouřlivých scén i italského humoru. Hra, ve které se 
snoubí všechno, co v dobré komedii nesmí chybět. Hrají: Simona Stašová, Michal Dlouhý  
a další. Produkce: Agentura Harlekýn.
 
Dámská Jízda2
Cena předplatného: 890 Kč. Předplatné, které obsahuje dvě představení a v ceně je 
navíc sklenička vína! Prodej DJ2 od středy 15. května do pondělí 30. zaří 2019 pouze 
na pokladně divadla!
Program:
út 29. 10. / 19 hodin / Moje tango - Virginie se musí rozhodnout, zda zůstane v po-
hodlí a bezpečí svého středostavovského britského života, nebo zariskuje a opustí 
všechno, co zná, nasedne do letadla, odcestuje dvanáct tisíc kilometrů do Buenos 
Aires a naučí se tango. Někdy musíte následovat svoje nohy. A někdy své srdce, 
abyste zvládli nové kroky svého života. Živá hudba, vášnivý tanec a svůdné, hledající  
a sebevědomé rytmy, které mohou vše změnit. Produkce: Studio DVA Divadlo. Hrají: 
Jitka Schneiderová, Roman Zach a Karel Mařík.
po 25. 11. / 19 hodin / Čas pod psa - Bouřka, do které by ani psa nevyhnal, zažene 
tři ženy do zadní místnosti bistra, protože to je zcela obsazené. Vzájemně se téměř 
neznají, jsou odlišné, snad z počátku i odtažité. Postupně však každá z nich odkrývá 
své problémy, strach z osamocení, své touhy i sny. Produkce: Divadlo v Rytířské. Hrají: 
Tereza Kostková, Máša Málková, Eva Josefíková, Pavel Nečas / Karel Zima.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

ABONMÁ 2019 / 2020
Prodej abonmá pouze na pokladně divadla od pondělí 3. června do pátku 6. září 2019! Stáva-
jícím abonentům rezervujeme jejich sedadla do pátku 28. června 2019. Cena předplatného: 
celoroční abonmá (říjen 2019 – červen 2020): 3200 Kč, pololetní abonmá (říjen – prosinec 
2019): 1750 Kč, pololetní abonmá (únor – červen 2020): 1750 Kč.
Program:
čt 3. 10. / 19 hodin / Kdo je tady ředitel? - Komedie o řediteli, kterého nikdy nikdo 
neviděl. Produkce: Švandovo divadlo. Hrají: Michal Dlouhý, Kamil Halbich, Klára Ci-
bulková / Petra Jungmanová, Tomáš Červinek / Tomáš Pavelka a další.
pá 25. 10. / 19 hodin / Otec - Dojemná a současně vtipná tragikomedie o jednom smut-
ném fenoménu naší doby - Alzheimerově chorobě. Produkce: Městská divadla pražská. 


