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HEVHETIA  TOUR

PAVEl J. RybA  &  PETR VAlÁŠEK

pečovatele - Monika Petrásková.
út 22. 10. / 17 hodin / Slyšení hlasů - Mgr. Veronika Křičková.
Dny otevřených dveří:
čt 10. 10. 
9 - 14 hodin / Komenského 586/15 / Sociálně terapeutická dílna
9 - 14 hodin / Černohorského 726/3 / Chráněné bydlení
9 - 14 hodin / Palackého třída 449/64 / Terénní tým
út 8. až čt 10. 10. / Komenského 586/15 / Centrum sociální rehabilitace - program: 
út 8. 10. / 9 - 15 hodin - Tvoření keramiky, st 9. 10. / 9 - 15 hodin - Zdobení keramiky, 
čt 10. 10. / 9 - 15 hodin - Výroba mýdel, svíček a podzimních dekorací
Výstava obrazů:
říjen / Palackého třída 238 / Tréninková kavárna Strejda Burger - výstava děl 
klientů středisek Nymburk a Kolín

Akce SAWA Centrum (Tyršova 172)
ne 1. / 9 - 18 hodin / 1000 Kč / Ženy, které běhaly s vlky
st 11. / 15:15 - 16 hodin (3-6 let), 16 - 16:45 hodin (děti 6-12 let) / Jóga pro děti
st 11. / 17:30 - 19 hodin / 150 Kč / Těhotenská jóga
út 17. / 18 - 20 hodin / 250 Kč / Beseda s Krkavčí matkou
st 25. / 8:30 - 9:30 hodin / 100 Kč / Zdravá záda - fyzio
so 28. / 9 - 12 hodin (děti), 13 - 19 hodin (dospělí) / 500 Kč (děti), 1100 Kč (dospělí) 
Kurz malování obrazu
ne 29. / 10 - 16 hodin / 1100 Kč / Kurz malování obrazu pro dospělé

PŘIPRAVUJEME NA ŘÍJEN
čtvrtky od 3. 10. / 19:30 - 21:30 hodin / kurzovné 1700 Kč za osobu / Obecní dům 
Základní kurzy tance pro manželské páry a přátele tance
Od října do listopadu 2019 pro vás připravila hudební agentura K-production Nymburk již 
VII. ročník základních kurzů tance pro manželské páry a přátele tance. Pro zahájení je mi-
nimální počet 15 párů. Vyučují taneční mistři manželé Křížkovi. Přihlašovat se můžete již  
od 1. srpna 2019 online na www.tanecni-alfa-nymburk.cz nebo přímo v prodejně hudeb-
ních nástrojů K-music Nymburk (Malé Valy 220). Více informací na tel. čísle 603 530 755.
ne 6. 10. / 14 hodin / 60 Kč / Sraz u Turistického informačního centra / Po stopách stře-
dověkého města Nymburk vol. III. - Prohlídka města s místním průvodcem. Vstupenky 
zakoupíte v Turistickém informačním centru od 9. září. Prohlídka se koná za každého počasí.

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

út 3. Malé Žernoseky – Chotiměř (přes Velemín)
 Odjezd  z Nymburka hl.n., v 6:06 hodin do Prahy Mas. nádraží, ze Sadské v 6:04  
 hodin z Prahy Masarykovo nádraží v 7.38 hod. do Malých Žernosek - 9 km.
út 10. Lomnice nad Popelkou – hora Tábor –Cidlina
 Odjezd ze Sadské v 5:23 hodin, z Nymburka hl.n. v 6:04 hodin do Bakova nad Jize- 
 rou, v 6:47 hodin do Turnova, odtud autobusem v 7:33 hodin do Lomnice nad Po- 
 pelkou - 8 km.
út 17. Seletice – Tuchom - Rožďalovice
 Odjezd ze Sadské v 7:30 hodin do Nymburka hl.n.,  autobusem v 8:05 hodin  
 do Seletic - 11 km.
út 24. Senohraby – Hrusice –Mirošovice
 Odjezd ze Sadské v 6:27 hodin do Nymburka hl.n., odtud R v 7:02 hodin,  
 z Prahy hl.n. v 8:05 hodin do Senohrab - 8 km.

Ostatní akce
so 31. 8. až pá 20. 9. / Prostory renesanční radnice Nymburk
Výstava k 90. výročí basketbalu Nymburk
Výstava k 90. výročí basketbalu Nymburk v prostorách renesanční radnice.

so 7. / 15 - 22 hodin / Prostor za budovou byt. komplexu Eliška v Nymburce
Zažít město jinak
Zveme vás na sousedské slavnosti, které se konají pod hlavičkou „Zažít město jinak“. Konat se 
bude v prostoru za domem Eliška, který smutně zeje prázdnotou, a my bychom ho společně  
s vámi chtěli alespoň na jeden den probudit k životu. Po akci se můžete těšit na afterparty v kavár-
ně U Strejčka. Více informací naleznete na facebooku www.facebook.com/zazitnymburkjinak.

po 9. 9. až st 16. 10. / ZDARMA / Křesťanské společenství (Komenského 1254 / 21)
Reci věci
Přineste oblečení, obuv, knížky, věci do domácnosti, které nepotřebujete a přijďte si 
vybrat. Výběr  věcí proběhne od pondělí 9. 9. do pátku 11. 10. (po - pá 7:30 až 13 hodin, 
čt 17 až 19 hodin a ne 10 až 12 hodin. Bazar pro veřejnost proběhne od pondělí 14. 10.  
do středy 16. 10. (16 až 18 hodin). Více informací na: www.ksnymburk.estranky.cz.

so 14. / 20 hodin / Restaurace U Kotherů (Dřevák)
Rozlučka s létem ve Dřeváku
Koncert kapely Vrzavá Suzy. Více informací najdete na www.vrzavasuzy.cz nebo na facebooku.

so 14. / 10 - 16 hodin / ZDARMA
Dny evropského dědictví 2019
Tradiční akce, při které si můžete zdarma prohlédnout běžně nepřístupné památky. Můžete 
se těšit na tyto památky: Staré děkanství a hradební věž Kaplanka (v areálu Starého děkan-
ství proběhne také ochutnávka vín Nymburský košt s cimbálovkou od 10 do 18 hodin), Se-
cesní vodárenskou věž, hydroelektrárnu (komentované prohlídky: 13, 14 a v 15 hodin, po-
čet míst omezen! Rezervace na e-mailu: marketa.tomcikova@meu-nbk.cz, nebo na tel. č. 
606 608 445, místa si je možné rezervovat do 13. září 2019), věž gymnázia Bohumila Hra-
bala, vilu mlýna Bašta, Palác Morzinů (bývalá lékárna, teď Moneta Money Bank) Náměstí 
Přemyslovců 126 - zachovalý dřevěný renesanční strop, vilu Tortuga a železniční depo - 
DPOV, a. s. (komentované prohlídky v 10, 11:30 a ve 13 hodin, sraz vždy 15 minut před za-
čátkem prohlídky areálu u vrátnice za železničním přejezdem u penzionu U Mašinky). Dále 
se můžete těšit na komentované prohlídky města (10 - 12 hodin: Hledání skřítků Nárož-
níčků s Honzou Řehounkem, sraz na Starém děkanství (pro děti), 12 - 13:30 hodin: Staré 
děkanství s Jiřím Černým, 13:30 - 15:30 hodin: Nejen do kaple sv. Jana Nepomuckého  
s Marcelou Pachmanovou, sraz před kaplí - poté následuje v 16:30 hodin koncert k poctě 
Janu Zedrichovi v podání jazzového kytaristy Pavla Jakuba Ryby, více informací v sekci 
Nymburské kulturní centrum nebo na www.nkc-nymburk.cz.

čt 26. / 17 hodin / 195 Kč / Velký sál Obecního domu
Štístko a Poupěnka - Ať žijí pohádky!
Ve zbrusu novém představení se Štístko a Poupěnka se svými broučky dostanou do pohádko-
vého lesa. Předprodej vstupenek v síti Ticketportal: Turistické informační centrum Nymburk 
(Náměstí Přemyslovců 165), CA Tereza (Nerudova 697).

čt 26. 9. až út 22. 10. 
Týdny duševního zdraví
Akci pořádá FOKUS Mladá Boleslav z. s. Více informací naleznete na www.fokus-mb.cz.
Prodejní trhy:
čt 26. 9. / Náměstí Přemyslovců Nymburk / Prodejní a informační stánek v rámci 
Dnů sociálních služeb 
so 12. 10. / Lysá nad Labem / Řemeslný jarmark
Přednášky pro veřejnost - Centrum sociální rehabilitace, Komenského 586 /15:
út 1. 10. / 17 hodin / Specifika léčby psychóz (anxiolytika, antidepresiva, an-
tipsychotika, depotní injekce) - MUDr. Lila Janáková.
út 8. 10. / 17 hodin / Podpora rodin duševně nemocných - představení role peer 

st 18. / 19 hodin / 120 Kč

Panství Downton
Velké Británie / drama / 122 min. / s titulky / do 12 let nevhodný

čt 19. / 10 hodin / 60 Kč / Mama kino

Ženy v běhu
ČR / komedie / 93 min. / české znění / do 12 let nevhodný 

čt 19. a pá 20. / 19 hodin / 120 Kč / Premiéra

Rambo: Poslední krev
USA / akční / 120 min. / s titulky / do 15 let nepřístupný 

ne 22. / 18 hodin / 110 Kč / Podvečerní rodinné

Môj dedo spadol z Marsu
Chorvatsko / rodinný / 79 min. / slovenské znění / přístupný 

út 24. / 19 hodin / 110 Kč

Miles Davis: The Birth of the Cool
USA / dokument / 115 min. / s titulky / do 12 let nevhodný 

st 25. a čt 26. / 19 hodin / 130 Kč

Román pro pokročilé
ČR / komedie / 95 min. / české znění / do 12 let nevhodný 

čt 26. / 10 hodin / 60 Kč / Senior kino

Hodinářův učeň
ČR / pohádka / 100 min. / české znění / přístupný 

pá 27. / 19 hodin / 120 Kč 

Deštivý den v New Yorku
USA / romantická komedie / 120 min. / s titulky / do 12 let nevhodný 

so 28. / 16 hodin / 120 Kč / Odpolední dětské

Princ Krasoň
Kanada / animovaný / 85 min. / české znění / přístupný 

so 28. a ne 29. / 19 hodin / 130 Kč

Ad Astra
USA  / sci-fi / 115 min. / s titulky / do 12 let nevhodný 

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

Klub  
důchodců
po 2. / Zahájení činnosti po prázdninách
st 18. / 13:45 hodin / 7 nových divů světa - přednáší Anna Nastoupilová.
st 25. / 13:45 hodin / Bavíme se při harmonice - Pavla Vetešníková a Zdena Štěpařová.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

Do 16. září přednášky odpadají. Pravidelná cvičení – pondělí a středa 13 – 13:30 hodin. 
Veškeré mimořádné akce najdete ve vývěsní skříňce klubu.

Kino  
Sokol
ne 1. / 13 hodin / ZDARMA / Přímý přenos - dokument
Nymburk JE basketball
Basketbalové odpoledne v kině Sokol s premiérou dokumentárního filmu „Nymburk JE 
basketball / Devadesát let basketbalové radosti“.

ne 1. / 18 hodin / 120 Kč / Podvečerní dětské

Angry birds ve filmu 2
USA / animovaný / 97 min. / české znění / přístupný 

út 3. / 19 hodin / 110 Kč

V lásce a válce
Dánsko, Německo / drama / 108 min. / s titulky / do 12 let nevhodný 

st 4. / 19 hodin / 120 Kč

Krvavá nevěsta
USA / horor, komedie / 96 min. / s titulky / do 15 let nepřístupný 

čt 5. / 19 hodin / 110 Kč / Art kino 

Fabrika
Rusko / thriller / 109 min. / s titulky / do 15 let nepřístupný 

pá 6. / 19 hodin / 130 Kč

Přes prsty
ČR / komedie / 100 min. / české znění / přístupný

so 7. / 16 hodin / 120 Kč / Odpolední dětské 

Angry birds ve filmu 2
USA / animovaný / 97 min. / české znění / přístupný 

so 7. / 19 hodin / 100 Kč

Spider-man: Daleko od domova
USA / akční, fantasy / 130 min. / české znění / přístupný 

ne 8. / 16 hodin / 100 Kč / Odpolední dětské

Toy Story 4: Příběh hraček
USA / animovaný / 100 min. / české znění / přístupný 

út 10. / 19 hodin / 100 Kč / Art kino

Bouřlivé výšiny
Velká Británie / drama / 129 min. / s titulky / do 12 let nevhodný 

st 11. / 19 hodin / 150 Kč 

Van Gogh a Japonsko
Velká Británie / dokument / 95 min. / s titulky / přístupný 

čt 12. a pá 13. / 19 hodin / 140 Kč / Premiéra

Nabarvené ptáče
ČR / drama / 169 min. / s titulky / do 15 let nepřístupný 

ne 15. / 16 hodin / 120 Kč / Odpolední dětské

Playmobil ve filmu
Francie, Německo / animovaný / 99 min. / české znění / přístupný 

ne 15. / 19 hodin / 100 Kč 

Tenkrát v Hollywoodu
USA / drama, komedie / 165 min. / s titulky / do 12 let nevhodný 

Kulturní  
měsíčník 

www.mesto-nymburk.cz sekce Kultura a sport

ZÁŘÍ 2019



út 24. / 14 - 17 hodin / 80 Kč / Obecní dům

Čas na čaj: Zářijový speciál – Duo Regent a Miluška Voborníková
Setkání nejen pro seniory ve velkém sále Obecního domu, kde k tanci a poslechu zahraje 
Duo Regent a Miluška Voborníková.

po 30. 9. až pá 4. 10.
Radnice seniorům
po 30. 9. / 9 hodin / ZDARMA / Obecní dům
Zahájení - Seznámení s programem v Obecním domě s kávou, zákuskem a překvapením. 
Vystoupí a představí se: Odbor soc. věcí MěÚ Nymburk, Rezidence Labské Terasy, Centrum 
sociálních a zdravotních služeb Poděbrady. Od 10.30 začne přednáška Senior bez nehod.
út 1. 10. / 10 hodin / ZDARMA / Sraz u Morového sloupu
Prohlídka města Nymburk - Prohlídka města za památkami Nymburka s Janem Řehoun-
kem a Jiřím Černým.
út 1. 10. / 14 - 18 hodin / ZDARMA / Obecní dům
Čas na čaj - Setkání nejen pro seniory ve velkém sále Obecního domu, kde k tanci a po-
slechu zahraje Trioda.
st 2. 10. / 17 - 18:20 hodin / 150 Kč + CD ZDARMA / Obecní dům
Koncert Evy a Vaška - Setkání nejen pro seniory ve velkém sále Obecního domu, kde za-
hraje Eva a Vašek.
čt 3. 10. / 10 hodin / ZDARMA / Kino Sokol
Senio kino I.- Promítat budeme český film Hodinový manžel.
pá 4. 10. / 10 hodin / ZDARMA / Kino Sokol
Senior kino II. - Promítat budeme pokračování filmu Hodinový manžel, Manžel na hodinu.

PŘIPRAVUJEME NA ŘÍJEN
st 2. 10. a ne 6. 10. / 19 hodin / 250 Kč / Kino Sokol / Roger Waters: „Us and Them“ 
Roger Waters, hudební génius a jedna z hlavních tvůrčích sil legendárních Pink Floyd, 
uvádí svůj dlouho očekávaný koncertní snímek Us + Them. Ve vizuálně dokonalé pro-
dukci s dechberoucím zvukem se v něm vrací na koncert v Amsterdamu, kam zavítal  
v roce 2018 v rámci svého světového turné.
so 5. 10. / 15 hodin / ZDARMA / Kino Sokol / Den architektury v Nymburce 2019 
Jak jsme bydleli, bydlíme a jak bydlet budeme - Přednáška historika architektury 
Jakuba Potůčka o bydlení, které se stává těžko dostupným luxusem a prezentace Jana 
Červinky o podobách bydlení v Nymburce. Projekce filmů, program pro děti.
čt 17. 10. / 15 - 18 hodin / 120 Kč / Kino Sokol / Tvořílkov - Výtvarné dílny + divadlo pro děti.
so 19. 10. / 19:20 hodin / 150 Kč předprodej, 200 Kč v den akce / Kino Sokol / PechaKu-
cha Night vol. 7

Vlastivědné  
muzeum Nymburk
Vlastivědné muzeum v rekonstrukci
Dlouho očekávaná rekonstrukce budovy muzea a vytvoření nových expozic se staly 
realitou. Pro vás návštěvníky, to bohužel znamená, že muzeum v Nymburce je od čer-
vence 2019 na několik let uzavřené. 
Do budoucna se uvažuje o zpřístupnění středověkých sklepů, v přízemí se plánuje pří-
rodovědná a archeologická část, dále expozice věnovaná Bohumilu Hrabalovi, historii 
železnice a celé první patro bude o historickém vývoji města od renesance po 20. sto-
letí. Pro potřeby vystavení Hrabalova auta a Muchova obrazu bude postavena budova 
nová, propojená se stávající průchodem v prvním patře.
V době rekonstrukce můžete navštívit další pobočky Polabského muzea a to v Podě-
bradech, Lysé nad Labem a v Přerově nad Labem. Budeme se těšit za pár let na vaši 
návštěvu!

5. lekce  27.11. 2019 8:30 – 9:45 10:00 – 11:15
6. lekce  11.12. 2019 8:30 – 9:45 10:00 – 11:15

Výukovým garantem přednášek je doc. Martin Pavlíček, Ph.D. Kurz během šesti video-
přednášek seznámí posluchače s několika nejznámějšími sochařskými památkami z ob-
dobí baroka v České republice.
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 / České tajmeno - Arnošt Vašíček, záhadolog a spisovatel. Neuvěři-
telná fakta, tajemné nálezy, překvapivé hypotézy. Dějiny jsou plné událostí, které se navzdo-
ry vědeckému zkoumání doposud nepodařilo uspokojivě vysvětlit, a které nás provokují 
svou tajemností. Záhadné archeologické nálezy i podivné záznamy v kronikách naznačují, 
že minulost je daleko vzrušivější, než si vůbec dovedeme představit. 
út 22. 10. / 17 hodin / Tajemství rodu - Helena Voldánová, genealožka, Česká heraldická 
společnost Praha. Jak se pátrá po kořenech známých osobností a jak se seriál připravoval.  
Co vše nás překvapilo a co se do seriálu nevešlo. Inspirujte se pro tvorbu Vašeho rodokmenu.

OSTATNÍ SLUŽBY
Půjčujeme  e-knihy
Knihovna ve spolupráci s portálem eReading.cz nově nabízí svým čtenářům půjčování 
elektronických knih. Můžete si vypůjčit e-knihy ze současné produkce nakladatelů a 
bestsellery. Na výběr je přes 3 000 titulů (výběr je stále aktualizován). Půjčování e-knih 
je pro čtenáře knihovny bezplatné a využívat ho mohou všichni registrovaní čtenáři. 
Výpůjční lhůta je 31 dnů. Bližší informace v knihovně nebo na webových stránkách 
knihovny. 

ZÁŘIJOVÁ SOBOTA, KDY MÁME PRO VÁS OTEVŘENO: 7. 9. OD 9 DO 11 HODIN.

Nymburské  
kulturní centrum
út 3. / 14 - 17 hodin / 40 Kč / Obecní dům

Čas na čaj
Setkání nejen pro seniory ve velkém sále Obecního domu, kde k tanci a poslechu za-
hraje Peprmint Band.

čt 5. / 19 - 21 hodin / Budova NKC

Open Training Space
Po prvním úspěšném ročníku znovu otevřeme tréninkový prostor pod vedením herečky a 
ředitelky Budilovy divadelní školy Venduly Burger. Tréninky budou probíhat jednou týdně 
(čtvrtek 19 - 21hodin) v Nymburském kulturním centru – Palackého třída 449/ 64 v 2. patře. 
Přihlásit se můžete na tel: 724 703 750 nebo na e-mail: produkce.budil@gmail.com. První 
zkušební lekce je ZDARMA.

so 14. / 15:30 hodin / vstupné dobrovolné / Park před kaplí sv. Jana Nepomuckého 

Pocta Janu Zedrichovi: Jazzový koncert
Akce se uskuteční v rámci Dne evropského kulturního dědictví. Ve 13:30 hodin pro-
hlídka a přednáška o bývalém dominikánském klášteře, v 15:30 hodin mše s farářem 
Jaroslavem Krajlem a nakonec 16:30 hodin koncert jazzového kytaristy Pavla Jakuba 
Ryby. Další informace naleznete na www.nkc-nymburk.cz.

so 21. / 16 hodin / vstupné dobrovolné / Kino Sokol
Oslava 30. výročí Sametové revoluce
Moderátor Jindřich Šídlo si bude povídat se zajímavými hosty, jakými budou Petra 
Procházková, Luboš Dobrovský, Jiří Dědeček a další. O hudební doprovod se postará 
písničkář Jiří Dědeček, skupina Neřež a The Primitives Group. 

út 19. 11. / Caveman
st 18. 12. / Chvála bláznovství - Hrají: Martin Hofmann, Filip Blažek a další.

Městská  
knihovna Nymburk
po 2. až po 30. / v otevírací době knihovny / výstava

Obrazy a grafika
Výstava Ladislava Červinky. Vernisáž proběhne v sobotu 7. září v 9:30 hodin.

PŘEDNÁŠKY
út 17. / 17 hodin / 50 Kč
Šamanismus amazonských indiánů aneb žil jsem mezi Šamany
Mnislav Zelený Atapana, etnolog, spisovatel a novinář, žil se šamany v Ekvádoru, Brazí-
lii, Peru a Venezuele. Jeho adoptivní otec je šaman Guňitze z kmene Kuikuru. Přednáš-
ka bude věnována povídání o šamanismu amazonských indiánů a životě s nimi. 

čt 19. / 8:30 - 10 hodin / ZDARMA
Brain & Breakfast: Krysí závod is over
Přednáší Tomáš Hruda. Posnídejte v knihovně a naučte se něco nového, inspirujte se, 
vzdělávejte se, rozšiřujte si obzory.
Na příkladu českého vzdělávacího systému si ukážeme, proč je systémový přístup tak 
důležitý a proč nestačí do něj nasypat jen více peněz. Na srovnání přírodního jezírka  
a chemií narvaného bazénu si také názorně ukážeme, v čem jsou učící se organizace 
vůči svým lidem a svému okolí zodpovědnější a proč na tom ve finále vydělají úplně 
všichni. Uvidíte, co dělají učící se organizace jinak a co díky tomu získávají.

út 24. / 18 hodin / vstupné dobrovolné / letní čítárna
Portugalský večer
Zažijte Portugalsko. Večer plný portugalské atmosféry, během kterého můžete vy-
slechnout úryvky z portugalské literatury, dozvědět se něco o portugalské kultuře, 
poslechnout si portugalskou hudbu a ochutnat portugalské delikatesy. Těšit se můžete 
také na Česko – slovenský večer 24. října 2019.

čt 26. / 8:30 a 10 hodin / 20 Kč 
Lidka Kábrtová
Autorské čtení a beseda s nymburskou spisovatelkou Lidkou Kábrtovou. Čtení  
z knihy Koho vypijou lišky a povídání se studenty střední školy o psaní krátkých 
textů a o sedmdesátých letech, době, ve které se román odehrává. Lidka letos  
za svou knihu Místa ve tmě získala Výroční cenu za literaturu.

PŘIPRAVUJEME
út 1. 10. / 17 hodin / Koloběžkou po Asii - Co všechno se dá zažít na koloběžce během 
7 měsíců napříč Asií. Cesta dlouhá 7850 km, která vedla přes devět států včetně Indie  
a Nepálu. Cesta, která změnila život dětem z Bangladéše. Přednáší Marek Jelínek.
st 2. 10. až st 11. 12. / Virtuální univerzita třetího věku - Klenoty barokního sochař-
ství v českých zemích - Knihovna od října opět nabízí zájemcům Virtuální univerzitu tře-
tího věku tentokrát o barokním sochařství.  Formou promítání předtočených přednášek 
vysokoškolských pedagogů budou mít studenti možnost seznámit se blíže s tématem a 
šest semestrů společného setkávání a e-learnningového studia završit slavnostní pro-
mocí. Zájemci se mohou v knihovně hlásit již nyní. Kurzovné za jeden semestr je 300 Kč.

LEKCE   DATUM  ČAS   ČAS
1. lekce  2.10. 2019  8:30 – 9:45 10:00 – 11:15
2. lekce  16. 10. 2019 8:30 – 9:45 10:00 – 11:15
3. lekce  30. 10. 2019 8:30 – 9:45 10:00 – 11:15
4. lekce  13. 11. 2019 8:30 – 9:45 10:00 – 11:15

Hálkovo městské  
divadlo Nymburk
po 9., 16. a 23. / 16 hodin 

Nábor do divadelní školičky
Pro chlapce a holky od 5 do 10 let. Děti si v kroužku osvojí: divadelní projev, 
umělecký přednes a herecké techniky. Vyučující Maruška Vítů / Petr Pištěk.

út 17. / 19 hodin / 350 Kč / Koncert

František Nedvěd s kapelou - Půlstoletí s kytarou
Vzpomínání bez nostalgie na písničky, které zpívají celé generace posluchačů. Těšit 
se můžete na hity Stánky, Igelit, Kočovní herci, Růže z papíru, Devatenáct, atd.

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!

PŘIPRAVUJEME NA ŘÍJEN
út 1. 10. / 19 hodin / 1290 Kč / Recitál Lucie Bílé s klavírem Petra Maláska - Re-
citál několikanásobné zlaté zpěvačky Lucie Bílé za klavírního doprovodu Petra Ma-
láska. Těšit se můžete na jedinečný hudební zážitek v podání toho nejlepšího hlasu 
české hudební scény.
čt 3. 10. / 19 hodin / A / Kdo je tady ředitel? - Komedie o řediteli, kterého nikdy nikdo 
neviděl. Hrají: Michal Dlouhý, Kamil Halbich, Klára Cibulková / Petra Jungmanová, To-
máš Červinek / Tomáš Pavelka, Robert Jašków / Jan Řezníček a další.
pá 4. 10. / 19 hodin / 550 Kč přízemí, 490 Kč balkon / Divadlo Járy Cimrmana - Zá-
skok Hra o nešťastné premiéře hry „Vlasta”. Hrají: Jan Hraběta / Petr Reidinger, Zdeněk 
Svěrák, Petr Brukner / Genadij Rumlena, Miloň Čepelka a další. Prodej vstupenek bude za-
hájen ve čtvrtek 5. září v 15 hodin pouze na pokladně divadla. Maximálně 6 ks vstupenek  
na osobu. Vstupenky nebude možné zarezervovat! Online doprodej vstupenek bude až 
od pátku 6. září (pokud budou nějaké vstupenky k dispozici).
ne 6. 10. / 15 hodin /  200 Kč (přízemí a lože), 175 Kč (balkon) / Kouzelná školka - Micha-
lovi mazlíčci - Michal v Mazlíčcích představuje svoje miláčky ze zvířecí říše. Děti prostřed-
nictvím tohoto představení cestují v prostoru i čase.
pá 25. 10. / 19 hodin / A / Otec - Dojemná a současně vtipná tragikomedie o jednom smut-
ném fenoménu naší doby - Alzheimerově chorobě. Hra je psaná z pohledu muže, jenž je 
tímto neduhem postižen. Jednotlivé scény se vzájemně popírají, postavy mají více podob 
a příběh se skládá nepřímo, skoro až detektivně. Hrají: Jan Vlasák, Veronika Gajerová, Aleš 
Procházka / Jiří Štrébl, Tereza Vítů / Nina Horáková, Zdeněk Vencl, Lenka Zbranková.

DÁLE PŘIPRAVUJEME
listopad 2019 / Ondřej Havelka a jeho Melody Makers
listopad 2019 / Ucpanej systém - Dejvické divadlo

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: 21. 8. 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: Pavel J. Ryba a Petr Valášek (archiv NKC).


