Kino
Sokol
st 2. / 19 hodin / 250 Kč / Záznam koncertu

Roger Waters: Us + Them

Velká Británie / záznam koncertu / 135 min. / do 12 let nevhodný

čt 3. / 10 hodin / ZDARMA / Radnice seniorům

Hodinový manžel

ČR / komedie / 100 min. / české znění / do 12 let nevhodný

čt 3. / 18 hodin / 50 Kč / Přednáška

Karel Nešpor: Jak jsem se stal knihomolem

Městská knihovna Nymburk uvádí povídání se známým českým psychiatrem specializovaným na léčbu návykových nemocí, publicistou a pedagogem. Vstupenky
v prodeji pouze na místě (v kině).
pá 4. / 10 hodin / ZDARMA / Radnice seniorům

Manžel na hodinu

ČR / komedie / 104 min. / české znění / do 12 let nevhodný
pá 4. / 19 hodin / 100 Kč / Art kino

Parazit

Jižní Korea / komedie, thriller / 132 min. / s titulky / do 15 let nepřístupný
ne 6. / 16 hodin / 120 Kč / Odpolední dětské

Psí kusy

Kanada / animovaný / 87 min. / české znění / přístupný
ne 6. / 19 hodin / 250 Kč / Záznam koncertu

Roger Waters: Us + Them

Velká Británie / záznam koncertu / 135 min. / do 12 let nevhodný

út 8. / 19 hodin / 130 Kč

Joker

USA / akční, krimi / 122 min. / české znění / do 15 let nepřístupný

st 9. / 19 hodin / 200 Kč / Záznam koncertu

Metallica & San Francisco Symphony: S&M²
USA / záznam koncertu / 150 min. / přístupný

čt 10. / 19 hodin / 100 Kč / Art kino

Aquarela

FR / dokument / 89 min. / s titulky / přístupný

pá 11. / 19 hodin / 120 Kč

Jiří Suchý – Lehce s životem se prát
ČR / dokument / 102 min. / české znění / přístupný

so 12. a ne 13. / 16 hodin / 120 Kč / Odpolední dětské

Ovečka Shaun ve filmu: Farmagedon

Velká Británie / animovaný / 95 min. / české znění / přístupný

so 12. a ne 13. / 19 hodin / 120 Kč

Národní třída

ČR / drama / 91 min. / české znění / do 15 let nepřístupný

čt 17. a pá 18. / 19 hodin / 120 Kč

Zloba: Královna všeho zlého

USA / fantasy / 93 min. / české znění / přístupný

ne 20. / 19 hodin / 120 Kč

Staříci

Pravidelná cvičení – pondělí a středa 13 – 13:30 hodin. Veškeré mimořádné akce
naleznete ve vývěsní skříňce klubu.

út 22. / 19 hodin / 110 Kč

Ostatní akce

ČR / dokument / 93 min. / české znění / do 15 let nepřístupný

Beseda s absolventem gymnázia Zdeňkem Havlasem

ČR / drama / 85 min. / české znění / do 12 let nevhodný

Dobrá smrt

st 2. / 17 hodin / Gymnázium Bohumila Hrabala v Nymburce

st 23. / 19 hodin / 130 Kč

RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc., místopředseda Akademie věd ČR bude vzpomínat
na středoškolská léta a peripetie své pozdější vědecké kariéry v oboru kvantové
a výpočetní chemie.

Blíženec

USA / krimi, thriller / 117 min. / s titulky / do 15 let nepřístupný

čt 24. / 10 hodin / 60 Kč / Senior kino

Román pro pokročilé

čt od 3. / 19:30–21:30 hodin / kurzovné 1700 Kč za osobu / Obecní dům

Základní kurzy tance pro manželské páry a přátele tance

čt 24. / 19 hodin / 100 Kč

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 minimální počet 15 párů. Vyučují taneční mistři manželé Křížkovi.
Více informací na tel. čísle 603 530 755 nebo na www.tanecni-alfa-nymburk.

ČR / dokument / 75 min. / české znění / přístupný

ne 6. / 14–16 hodin / 60 Kč / Sraz u Turistického informačního centra

pá 25. a so 26. / 19 hodin / 130 Kč

so 26. a ne 27. / 16 hodin / 120 Kč / Odpolední dětské

Komentovaná prohlídka města s místním průvodcem, který vás zavede i do běžně
nepřístupných památek. Vstupenky zakoupíte pouze v Turistickém informačním
centru, kapacita omezena! Prohlídka se koná za každého počasí.
Pozor: Vstupenky jsou v plastovém obalu s klíčenkou, po skončení prohlídky prosíme jak
plastový obal, tak klíčenku vracet zpět průvodci pro další prohlídky.

USA / animovaný / 97 min. / české znění / přístupný

so 12. / 17 hodin / Kostel sv. Jiljí

út 29. a st. 30. / 19 hodin / 120 Kč

Hranickou troubenou mši zahraje „Pražský trubačský soubor“ pod vedením Lucie Sadílkové. Mši bude celebrovat R. D. Pavel A. Porochnavec, zpívat bude „Malý chrámový sbor z Opočnice“ pod vedením paní Věry Blažkové. Od 16 hodin začne vytrubování
před kostelem za doprovodu kynologů z Nymburska.

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

Bluesman

Poslední aristokratka

ČR / komedie / 110 min. / české znění / přístupný

Sněžný kluk

Pražské orgie

ČR / erotické drama / 112 min. / české znění / do 15 let nepřístupný

čt 31. / 19 hodin / 120 Kč

Dokážeš udržet tajemství?

Po stopách středověkého města Nymburk vol. III

Svatohubertská troubená mše 2019

so 12. / 9:30 hodin - zahájení / Areál pivovaru Nymburk

USA / romantická komedie / 95 min. / s titulky / do 12 let nevhodný

Postřižinský cyklozavírák

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.

so 12. / 10–17 hodin / Areál Modelového kolejiště (Drahelická 181)

Klub
důchodců
po 30. 9. až po 7. 10. / Týden radnice seniorům
st 2. / Volná zábava – klub uzavřen. Účast „Čas na čaj“
po 7. / Volná zábava
st 9. / 13:45 hodin / Řemesla – pokračování: Začátek 18. století – vějíře s sebou –
přednáší Zdeňka Straková.
po 14. / 14 hodin / Zpívání při kytaře - Jiří Pražák.
st 16. / Volná zábava
po 21. / Volná zábava
st 23. / 13:45 hodin / Horoskopy, barvy, čísla – přednáší Anna Nastoupilová.
po 28. / Státní svátek
st 30. / 13:45 hodin / Řemesla – pokračování – přednáší Zdeňka Straková.

Tradiční cyklo – společenská vyjížďka, při které Pivovar Nymburk zakončí cyklistickou sezónu.

Podzim v Modelovém kolejišti

Přijďte s dětmi strávit příjemný podzimní den v MK v Nymburce – Drahelicích. Můžete si prohlédnout Modelové kolejiště a děti nechat vyzkoušet různá řemesla. Točení na kruhu,drátování,zdobení fimo hmotou nebo ozdobit cupcake. Nebude chybět malování na obličej a kavárna.
so 12. / 10–14 hodin / Startovné dobrovolné / Hasičské hřiště Nymburk

Malý gladiátor

Dobrodružnou hru plnou překážek a úkolů uspořádá po loňském velkém úspěchu i letos TJ
Sokol Nymburk. Heslo akce „BOJUJTE A PROBUĎTE V SOBĚ GLADIÁTORA“ zve všechny
rodiče s dětmi od 5 do 7 let a všechny chlapce a dívky ve věku 8 – 10 let, aby si přišli vyzkoušet
nástrahy trati. Děti do 7 let startují se svými rodiči, chlapci a dívky 8 – 10 let si trať vyzkouší
sami. Doporučené je starší oblečení dle počasí. Startovat lze kdykoliv, ale poslední gladiátor
bude vypuštěn na trať ve 13 hodin.
po 14. až st 16. / 9–15 hodin / DDM Nymburk

Děti zvířátkům

Každoroční soutěž ve sběru kaštanů a žaludů. Více na www.ddm-nymburk.cz.
so 19. / Park Pod Hradbami

Boj o Slovensko 1919 – bojová ukázka

Československá obec legionářská ve spolupráci s městem Nymburk a za podpory Minister-

stva obrany České republiky vás zve do Parku Pod Hradbami na rekonstrukci historických
bojů. Tentokrát, u příležitosti 100. výročí bojů mezi vojskem mladé Československé republiky
a Rudou armádou Maďarské republiky rad. Události roku 1919 se staly symbolem odhodlanosti Čechů a jejich úsilí o vlastní stát a územní celistvost.
Program:
10 hodin / Slavnostní pochod z Parku Pod Hradbami k památníku obětem 1. světové
války a 2. národního odboje v Parku Hrdinů v Havlíčkově ulici
10:30 hodin / Pietní akt u památníku
14 hodin / Komentovaná bojová ukázka Boj o Slovensko 1919.
do út 22. 10.

Týdny duševního zdraví

Akci pořádá FOKUS Mladá Boleslav z. s. Více informací naleznete na www.fokus-mb.cz.
Prodejní trhy:
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, antipsychotika, depotní injekce) – MUDr. Lila Janáková.
út 8. 10. / 17 hodin / Podpora rodin duševně nemocných – představení role peer
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.

Kulturní
měsíčník
www.mesto-nymburk.cz sekce Kultura a sport

ŘÍJEN 2019

čt 24. / 9–17 hodin/ Turistické informační centrum

Den turistických informačních center

Oslavte s námi Den turistických informačních center pořádaný v rámci Světového dne
pro rozvoj informací. Dovolujeme si vás pozvat do našeho „íčka“, kde vás blíže seznámíme s naší prací a zároveň se můžete těšit na balónek a drobný dárek pro radost. Pořádá
Turistické informační centrum Nymburk a Asociace turistických informačních center ČR.

Akce SAWA Centrum (Tyršova 172)

st 2. / 15:30–16:15 hodin / 80 Kč / Jóga pro děti
st 2. / 17:30–19:30 hodin /Kurz Být FIT
čt 3. / 17:30–18:30 hodin / 150 Kč / Jóga s Kačkou
čt 3. / 19:30–21 hodin / 200 Kč / Spontánní tanec
pá 4. / 10–11 hodin / Tanec maminky s dětmi
po 7. / Bachovy květové esence - 1. díl
so 12. / 9–13 hodin / 750 Kč / Kurz Automatické kresby
ne 13. / 9:30–11 hodin / 250 Kč / Workshop Pánevní dno
ne 13. / 14–17 hodin / Workshop ekologické kosmetiky
po 14. / 19–21 hodin / 300 Kč / Muzikoterapeutická relaxace
st 16. / 10–12 hodin / 250 Kč / 1. příkrmy a strava pro děti
po 21. / Host Sawa centra Renata Glosová
Více a další informace naleznete na sawacentrum@gmail.com nebo na FB – SAWA Centrum.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!
PŘIPRAVUJEME
ne 3. 11. / 14–16 hodin / 60 Kč / Sraz u Turistického informačního centra / Po stopách
středověkého města Nymburk vol. IV. – Prohlídka města s místním průvodcem. Vstupenky zakoupíte v Turistickém informačním centru od 7. října, kapacita omezena! Prohlídka
se koná za každého počasí.

Turistické informační centrum
města Nymburk

Hálkovo městské
divadlo Nymburk
út 1. / 19 hodin / 1290 Kč / Koncert

Recitál Lucie Bílé s klavírem Petra Maláska

Recitál několikanásobné zlaté zpěvačky Lucie Bílé za klavírního doprovodu Petra Maláska. Délka koncertu: cca 80 minut.
čt 3. / 19 hodin / 420 Kč / Komedie

A / Kdo je tady ředitel?

Komedie o řediteli, kterého nikdy nikdo neviděl. Hrají: Michal Dlouhý, Kamil Halbich, Klára
Cibulková / Petra Jungmanová, Tomáš Červinek / Tomáš Pavelka, Robert Jašków / Jan
Řezníček a další.
pá 4. / 19 hodin / VYPRODÁNO / Komedie

Záskok

Hra o nešťastné premiéře hry „Vlasta”. Produkce: Žižkovské divadlo Járy Cimrmana.
Hrají: Zdeněk Svěrák, Miroslav Táborský, Marek Šimon a další.
ne 6. / 15 hodin / 200 Kč přízemí a lože, 175 Kč balkón / Pro děti

Kouzelná školka – Michalovi mazlíčci

Michal si občas myslí, že už je moc velký na to, aby si hrál s dětmi. Jeho „plyšáci“, největší mazlíčci, ho ale v představení přesvědčí o tom, že z malého kluka ještě nevyrostl
a hrát si s nimi může klidně dál.
út 8. / 16:30–18:30 hodin / ZDARMA / Malá scéna

út 29. / 19 hodin / 440 Kč

DJ2 / Moje tango

Virginie se musí rozhodnout, zda zůstane v pohodlí 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. Produkce: Studio
DVA Divadlo. Hrají: Jitka Schneiderová, Roman Zach a Karel Mařík.
PŘIPRAVUJEME NA LISTOPAD
po 4. 11. / 19 hodin / 450 Kč / A / Misery – Hrají: Zlata Adamovská a Petr Štěpánek.
út 5. 11. / 19 hodin / 290 Kč / Screamers – Travesti show.
út 19. 11. / 19 hodin / 360 Kč / Caveman
so 23. 11. / 19 hodin / Ucpanej systém – Nejsprostší inscenace v historii Dejvického
Divadla! Vzhledem k velkému počtu vulgárních slov, která jsou nezbytnou součástí
dialogů hry, není představení vhodné pro diváky mladší 15 let a diváky zvláště citlivé na tento způsob vyjadřování. Hrají: Ivan Trojan, Václav Neužil, Miroslav Krobot,
Martin Myšička / Pavel Šimčík, Martin Pechlát, Jaroslav Plesl, a další. Více informací
o prodeji vstupenek na www.divadlonymburk.cz.
po 25. 11. / 19 hodin / DJ2 / Čas pod psa – Hrají: Tereza Kostková, Máša Málková, Eva
Josefíková, Pavel Nečas / Karel Zima.
st 27. 11. / 19 hodin / Ondřej Havelka a jeho Melody Makers

Městská
knihovna Nymburk

Výukovým garantem přednášek je doc. Martin Pavlíček, Ph.D. Kurz během šesti videopřednášek seznámí posluchače s několika nejznámějšími sochařskými památkami z období baroka v České republice.
čt 3. / 17 hodin / 50 Kč / Kino Sokol

Karel Nešpor: 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. Vstupenky v prodeji pouze na místě (v kině).
čt 10. / 17 hodin / 50 Kč

České tajemno

Arnošt Vašíček, záhadolog a spisovatel. Neuvěřitelná fakta, tajemné nálezy, překvapivé hypotézy. Záhadné archeologické nálezy i podivné záznamy v kronikách naznačují, že minulost je daleko vzrušivější, než si vůbec dovedeme představit. Předprodej
vstupenek pouze v knihovně.
čt 17. / 8:30–10 hodin / ZDARMA

Brain & Breakfast – Stárnutí populace jako hrozba nebo příležitost

Posnídejte v knihovně a naučte se něco nového. Jak bude snídaně probíhat? Připravíme pro vás snídani a k tomu vám pustíme přednášku vybraného odborníka. Taťána G.
Brzobohatá a Michaela Stachová a divákům představí, s jakými výzvami se bude muset stárnoucí populace na poli práce potýkat, a zároveň také jaké příležitosti a výhody
jí to přinese.
út 22. / 17 hodin / 30 Kč

Tajemství rodu

Tentokrát se můžete těšit na inspirativní diskuzi se senátory Jiřím Růžičkou a Tomášem
Czerninem „Aneb co nebo kdo brzdí české školství a vzdělávání?“ Přijďte se diskutovat
a inspirovat se! Moderuje: Jiří Kuhn.

Týden knihoven – (23. ročník)

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.

po 30. 9. až so 5. 10.

čt 24. / 17 hodin / vstupné dobrovolné

st 16. / 19 hodin / 150 Kč / Malá scéna

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

Večer plný české a slovenské kultury, tradic a folkloru propojený úryvky české a slovenské
literatury, hudby a chuťovými zážitky obou přátelených kuchyní.

Inspirativní kavárna

Večery v klubu

Po prázdninách vás pánové Kříž a Šitavanc zvou k účasti v 54. pokračování oblíbeného klubového pořadu, jehož hosty budou: Petr Pavel – český voják, generál a Zdeněk
Vřešťál – muzikant.
čt 17. / 8:30 a 10 hodin / 80 Kč / Pohádka

Příběhy včelích medvídků

Dopolední představení pro školy a školky. Produkce: DS Hálek.
so 19. / 14:30 hodin / 80 Kč / Pohádka

Příběhy včelích medvídků

Příběhy včelích medvídků jsou podle stejnojmenné knihy Jiřího Kahouna. Produkce:
DS Hálek. Hrají: Iva Lucie Špinková, Petr Kurtiš, Jiří Vetešník, Kateřina Ulrychová a další.
út 22. / 18 hodin / 150 Kč, 100 Kč děti a senioři / Balet

Bohemia Balet

Program: 3. jednání z baletu Šípková Růženka na hudbu P. I. Čajkovského v choreografii Mariuse Peti-py, které je světově proslulou ukázkou krásy klasického tance.,
dále Sedm / smrtelných / hříchů, hudba J. N. Howard, balet v choreografii Aleny
Drapalíkové, na závěr Ballaré v choreografii Bérangere Andreo, kterou vytvořila choreografka pro soubor Bohemia Balet. Produkce: Bohemia Balet.
pá 25. / 19 hodin / 380 Kč / Tragikomedie

A / Otec

Dojemná a současně vtipná tragikomedie o jednom smutném fenoménu naší doby Alzheimerově chorobě. Produkce: Městská divadla pražská. Hrají: Jan Vlasák, Veronika Gajerová,
Aleš Procházka / Jiří Štrébl, Tereza Vítů / Nina Horáková, Zdeněk Vencl, Lenka Zbranková.

po 30. 9. až ne 6. 10.

Čtenářská amnestie

st 2. až st 30. / v otevírací době knihovny / výstava

Zvířata a jiné

Výstava výtvarných prací dětí Základní umělecké školy B. M. Černohorského.
PŘEDNÁŠKY
út 1. / 17 hodin / 30 Kč

Koloběžkou po Asii

Československý večer

čt 17. / 15–18 hodin / 120 Kč / Kino Sokol

PŘIPRAVUJEME NA LISTOPAD
út 5. 11. / 17 hodin / Černobyl: spící peklo – Povídání cestovatele a fotografa Tomáše Kubeše.
čt 7. 11. / 17 hodin / Setkání s Michalem Horáčkem – V rámci oslav 30. výročí sametové
revoluce knihovna připravila povídání s přímým aktérem listopadu 89 Michalem Horáčkem.
út 12. 11. / 17 hodin / Konopí. Co o něm dnes víme? – Tomáš Páleníček, psychiatr, psychoterapeut a výzkumník v oblasti neurověd, který se zabývá výzkumem psychedelických látek.
čt 21. 11. / 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.

Nymburské
kulturní centrum
po 30. 9. až pá 4. 10. / Obecní dům, Kino Sokol

Radnice seniorům

Těšit se můžete na přednášku Senior bez nehod nebo na prohlídku města za památkami Nymburka s Janem Řehounkem a Jiřím Černým. Dále na tradiční setkání
nejen pro seniory v Čase na čaj, kde vám k tanci a poslechu zahraje kapela Trioda.
Také jsme si pro vás připravili koncert Evy a Vaška nebo promítání v kině českých
filmů Hodinový manžel a Manžel na hodinu.
so 5. / 15 hodin / ZDARMA / Kino Sokol

Tvořílkov

Výtvarné dílny s podzimní tematikou + divadlo pro děti.
so 19. / 19:20 hodin / 150 Kč předprodej, 200 Kč v den akce / Kino Sokol

PechaKucha Night vol. 7

PechaKucha Night po sedmé v Nymburce! Večer zajímavých přednášek je určen
nejen kreativním - uměleckým profesím, ale všem, kteří svoji práci či koníčky dělají
s vášní a láskou a chtějí se nechat inspirovat!
PŘIPRAVUJEME
út 5. 11. / 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 Josef Šrám – Colour club.
ne 17. 11. / Vzpomínka na 17. listopad – Více informací naleznete na webu nkc-nymburk.cz.
čt 21. 11. / 19 hodin / 350 Kč předprodej, 400 Kč v den akce / Kino Sokol
Vlasta Redl s kapelou – Tentokrát k nám Vlasta Redl přijede s kompletní kapelou a v novém
koncertním programu představí veřejně poprvé již i nové písně z připravované desky.
so 28. 11. / 19 hodin / 100 Kč / Kino Sokol / Cestovatelská přednáška: Viktorčina
cesta tam: Dálkové treky: Nejlepší příběhy z hor – Rok a půl pěšího putování divokými horami od Zlína až po Baku, nalehko, nízkonákladově a sólo. Viktorie Hlaváčková povypráví nejlepší příběhy z hor, které se jí za tu dobu přihodily. Více informací
naleznete na www.nkc-nymburk.cz.
ne 8. 12. / 18 hodin / 400 Kč do konce října, 500 Kč od 1. listopadu / Kino Sokol
Hradišťan a Jiří Pavlica – Vánoční vystoupení Hradišťanu s Jiřím Pavlicou. Hradišťan & Jiří Pavlica je ojedinělé seskupení s vysokou uměleckou i interpretační úrovní, nezvykle širokým žánrovým záběrem a netradičním repertoárem, který v počátcích vycházel zejména z lidové tradice. Více informací na www.hradistan.cz.

Klub Českých
Turistů

Přiveď kamaráda

ne 13. / 13–18 hodin / ZDARMA / Obecní dům

POCHODY KČT NYMBURK A SADSKÁ

čt 3. / 9:15 a 10:30 hodin / 20 Kč

Kdokoli může přijít prodávat i nakupovat. Zajištěno občerstvení od Charlie‘s Coffee&Garden. Vybíráme organizační poplatek 50 Kč za prodejce. Kdo má zájem prodávat, prosíme
o zasílání rezervace na e-mail: nkc@nkc-nymburk.cz.

Beseda se spisovatelkou pro děti a mládež, uznávanou logopedkou a speciální pedagožkou.

po 14. / 20 hodin / 150 Kč / Foyer Kino Sokol

pá 4. / 8:30 a 9:30 hodin / 20 Kč

Zdeněk Zajíček, principál muzea strašidel v Plzni vám povypráví o pohádkách a pověstech
vážně a nevážně a jak to chodí ve škole strašidel.

U příležitosti výročí Listopadu ‘89 připravily desítky známých osobností mozaiku příběhů, emocí a vzpomínek na svá dětská léta v období socialismu. Zavzpomínejte s nimi
na dobu, která měla trvat na věčné časy. Účinkují: Pavel Oubram (alt. Jiří Ressler)
a Věra Hollá.

čt 31. / 10 a 11 hodin / 20 Kč

út 15. / 18 hodin / ZDARMA / Kino Sokol

Michaela je mladá a talentovaná spisovatelka pro mládež. Psát začala už v 16 letech,
ale už o pouhých deset let později má za sebou 10 vydaných knížek a některé dokonce
v zahraničí v Srbsku a na Slovensku.

Politolog a historik Jacques Rupnik, investigativní novinář a hybatel nymburského revolučního studentského hnutí Jaroslav Kmenta a ředitel Ústavu pro studium totalitních
režimů Zdeněk Hazdra o tom, kam se za 30 let od sametové revoluce posunula česká
společnost. Moderovaná diskuse.

KNIHOVNA DĚTEM
po 30. 9. až út 29. 10.
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 dostaneš odměnu.

st 2. 10. až st 11. 12. / Kurzovné za jeden semestr 300 Kč

Pohádková škola aneb jak vznikají pověsti

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
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

Literární beseda Jana Řehounka nad jeho novou knihou Starobylým Českobrodskem mezi Výrovkou a Šemberou.

Starobylým Českobrodskem mezi Výrovkou a Šemberou

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. Program naleznete na www.nkc-nymburk.cz.

Autorské čtení a beseda s Ester Starou

Knihovna od října opět nabízí zájemcům Virtuální univerzitu třetího věku tentokrát
o barokním sochařství. Výuka probíhá formou promítání předtočených přednášek
vysokoškolských pedagogů. Zájemci se mohou v knihovně hlásit již nyní.

senský o fotografování, ochraně a zajímavostech jedné z nejohroženějších skupin organismů na Zemi.

Den architektury v Nymburce 2019: Jak jsme bydleli, bydlíme a jak bydlet budeme

Dobrodruh, cestovatel, fotograf Marek Jelínek, kterému se podařilo projet dva kontinenty na neuvěřitelné koloběžce. A co se dá během takové cesty zažít? Proč právě
koloběžka? To a další si nenechte ujít a přijďte na přednášku.

Virtuální univerzita třetího věku: Klenoty barokního
sochařství v českých zemích

POBOČKA NA SÍDLIŠTI
út 8. / 16 hodin / vstupné dobrovolné

Autorské čtení a beseda s Michaelou Burdovou

po 21. / 10 hodin

Ptáčata

Další setkání Ptáčat, klubu pro děti od 2 do 6 let a jejich rodiče tentokrát s dětskou lékařkou
Veronikou Drahokoupilovou.

Bleší trh vol. 3

LiStOVáNí: Mé dětství v socialismu

Nymburský historický podzim

st 16. / 18 hodin / vstupné dobrovolné / Foyer Kino Sokol

Nejen o hmyzu s Pavlem Krásenským

Poznejte pozoruhodný svět hmyzu! Přední český makrofotograf a entomolog Pavel Krá-

Heslo roku: „Pojď s námi, ať máš na co vzpomínat“
út 1.
út 8.
út 15.
út 22.
út 29.

Dymokury – Městec Králové (podle rybníků)
Odjezd ze Sadské v 7:57 hodin, z Nymburka hl.n. v 9:06 hodin do Dymokur - 12 km.
Všejany – Jivák – Loučeň
Odjezd ze Sadské v 7:57 hodin, z Nymburka hl.n. v 9:04 hodin do Všejan - 7 km.
Polní Chrčice – Kozí Hůra – Žehuň – Dobšice
Odjezd ze Sadské v 7:57 hodin do Nymburka hl.n. dále R v 8:18 hodin do Kolína, odtud autobusem v 9 hodin do Polní Chrčice - 8 km.
Votice (záchranná stanice) a okolí
Odjezd ze Sadské v 7:57 hodin do Nymburka hl.n., odtud v 8:26 hodin,
z Prahy hl.n. R v 9:31 hodin do Benešova, dále v 10:50 hodin do Votic - 5 km.
Hořátev – Chvalovice – Poděbrady
Odjezd z Nymburka hl.n. v 8:16 hodin, ze Sadské v 7:57 hodin - 10 km.
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