Kino
Sokol
pá 1. / 19 hodin / 120 Kč

Zombieland: Rána jistoty

USA / horor / 97 min. / s titulky / do 15 let nepřístupný

so 2. / 19 hodin / 130 Kč

Terminátor: Temný osud

USA / akční sci-fi / 128 min. / s titulky / do 15 let nepřístupný

so 2. a ne 3. / 16 hodin / 120 Kč / Odpolední rodinné

Addamsova rodina

USA / animovaný / 90 min. / české znění / přístupný

út 5. / 19 hodin / 100 Kč

Gauguin na Tahiti: Ztracený ráj

Itálie / dokument / 87 min. / s titulky / do 12 let nevhodný
st 6. / 19 hodin / 200 Kč

Slayer: The Repentless Killogy

USA / záznam koncertu / 130 min. / s titulky / do 18 let nepřístupný
čt 7. / 10 hodin / 60 Kč / Senior kino

Přes prsty

ČR / komedie / 100 min. / české znění / přístupný
pá 8. / 19 hodin / 130 Kč

Poslední aristokratka

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

út 12. / 19 hodin / 130 Kč

Bitva o Midway

USA / válečný / 139 min. / s titulky / do 15 let nepřístupný

čt 14. / 10 hodin / 60 Kč / Senior kino

Jiří Suchý – Lehce s životem se prát
ČR / dokument / 102 min. / české znění / přístupný
čt 14. / 19 hodin / 130 Kč

Le Mans ‘66

USA / drama / 153 min. / s titulky / do 12 let nevhodný
pá 15. / 19 hodin / 89 Kč / Svobodný víkend

Ucho

ČR / drama / 91 min. / české znění / do 12 let nevhodný
so 16. / 19 hodin / 89 Kč / Svobodný víkend

Něžné vlny

ČR / romantické drama / 96 min. / české znění / do 12 let nevhodný

ne 17. / 16 hodin / 100 Kč / Odpolední dětský Svobodný víkend

Fany a pes

Německo , ČR / animovaný / 90 min. / české znění / přístupný

ne 17. / 19 hodin / 89 Kč / Svobodný víkend

Kolja

ČR / drama, komedie / 105 min. / české znění / přístupný

út 19. / 19 hodin / 100 Kč / Art kino

Jiří Bělohlávek: „Když já tak rád diriguju...“
ČR / dokument / 106 min. / české znění / přístupný

st 20. / 19 hodin / 120 Kč

Klub Českých
Turistů

Amnestie

POCHODY KČT NYMBURK A SADSKÁ

čt 21. / 19 hodin / 350 Kč předprodej, 400 Kč v den akce

út 5.

ČR / thriller / 127 min. / české znění / do 15 let nepřístupný

Vlasta Redl s kapelou

Po několika sezónách, kdy se Vlasta Redl a členové jeho doprovodné skupiny věnovali
hlavně obnovené spolupráci s Hradišťanem, zatímco samostatnou koncertní aktivitu zaměřili na spíše „folkový“ repertoár (Vlasta Redl & Tichá parta, komorní recitál
písničkáře), tentokrát k nám Vlasta Redl přijede s kompletní kapelou a v koncertním
programu představí i nové písně z připravované desky.
pá 22. a so 23. / 19 hodin / 120 Kč

Ženská na vrcholu

ČR / komedie / 105 min. / české znění / přístupný

Heslo roku: „Pojď s námi, ať máš na co vzpomínat“

út 12.
út 19.
út 26.

Vlašim (muzeum, město a NS Vlašimským zámeckým parkem)
Odjezd ze Sadské v 5:55 h do Nymburka hl.n., dále v 6:26 h do Prahy hl.n.
odtud R v 7:31 h do Benešova, v 8:14 h do Vlašimi (6 km).
Poříčany – Klučov – Český Brod
Odjezd z Nymburka hl.n. v 8:16 h, ze Sadské v 8:30 h (8 km).
Třebestovice – Kersko (Hrabalova cesta k pramenům)
Odjezd z Nymburka hl.n. v 8:16 h , ze Sadské v 8:30 h (10 km).
Nepřevázka – Vinařice – Dobrovice
Odjezd ze Sadské v 7:57 h, z Nymburka hl.n. v 9:04 h do Nepřevázka (9 km).

so 23. a ne 24. / 16 hodin / 120 Kč / Odpolední dětské

Ostatní akce

USA / animovaný / 90 min. / české znění / přístupný

pá 1. / 17–19 hodin / 20 Kč dítě, doprovod zdarma / Start u nymburské radnice

ne 24. / 19 hodin / 250 Kč

Vyražte za dobrodružstvím do ulic večerního Nymburka se skautským střediskem
Krahujec Nymburk a s Royal Rangers. Start na náměstí u nymburské radnice, baterky s sebou! Tentokrát mohou odvážné děti v městských zákoutích natrefit na strašidla z Hotelu Transylvánie a pomoci jim vyřešit jejich lapálie.

Ledové království 2

Depeche mode: Spirits In The Forest

USA / záznam koncertu / 95 min. / s titulky / do 12 let nevhodný

st 27. / 19 hodin / 100 Kč / Art kino

Tiché doteky

ČR / drama / 96 min. / s titulky / do 15 let nepřístupný

čt 28. / 10 hodin / 60 Kč / Senior kino

Poslední aristokratka

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

čt 28. / 19 hodin / 100 Kč / Cestovatelská přednáška

Viktorčina cesta tam: Dálkové treky

Rok a půl cestování divokými horami od Zlína až po Baku. Cestovatelka Viktorka Hlaváčková
vypráví nejlepší příběhy z cest po horách. Více na www.nkc-nymburk.cz

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 4. / Volná zábava
st 6. / 13:45 hodin / Řemesla – pokračování – přednáší Zdeňka Straková.
po 11. / Volná zábava
st 13. / 13:45 hodin / Počátky založení města – Eliška Přemyslovna – přednáší PhDr. Pavel Fojtík
po 18. / Volná zábava
st 20. / 13:45 / Historie nymburských kostelů – přednáší Marcela Pachmanová.
po 25. / Vánoce přicházejí – vstup s vánoční ozdobou na oděvu, ručně vyrobené
budou ohodnoceny
st 27. / Volná zábava

Nymburk plný strašidel

ne 3. / 14–16 hodin / 60 Kč / Sraz u Turistického informačního centra

Po stopách středověkého města Nymburk vol. IV

Komentovaná prohlídka města se spisovatelem Honzou Řehounkem. Tentokrát
se můžete těšit na: Hlavův dům, o historii náměstí, o historii bran: brána Pražská,
Boleslavská, Bobnická, Hradební ulici, ulici Na Parkáně, Sv. Jan, Tureckou věž a její
interiér, hradby a hradební věž Kaplanku a její interiér, vala, Rejdiště, secesní vodárnu, Kostelní náměstí a další. 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.
ne 3. / 9–17 hodin / Centrum pro všechny (Kolínská 282)

Artíkův den – Halloween

Jednodenní arteterapeutický den. Přihlášky nutné předem u Terezy Prokešové, mob. 774
545 570, e-mail: terka.prokesova@email.cz.
út 5. / 17:30 hodin / Sraz na hasičském hřišti

Posviťme si na Nymburk

Lampiónkový průvod pořádá TJ Sokol Nymburk. Pojďte rozzářit město a hledat
svatojánské broučky. Více informací naleznete na www.sokolnymburk.cz.
st 6. / 17 hodin / ZDARMA / Gymnázium Bohumila Hrabala v Nymburce – učebna č. 2

Beseda s děkanem Filozofické fakulty Univerzity Pardubice
Karlem Rýdlem

Absolvent gymnázia prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc., bude vzpomínat na středoškolská
léta, peripetie pozdější vědecké kariéry v oboru srovnávací, reformní a alternativní
pedagogiky a přiblíží aktuální postřehy z dění v akademické sféře.
po 11. / 11:11 hodin / Park Hrdinů u Husova sboru

Den válečných veteránů

Uctění památky padlých. Pietní akt za přítomnosti vedení města, veteránů a za přispění členů sdružení KVH Druhý pluk Nymbursko. Cílem tohoto sdružení je, aby zůstaly

v paměti události a hrdinové, kteří se zasloužili o vznik, rozkvět a osvobození naší vlasti.
st 13. / 18 hodin / Foyer Kina Sokol

IX. Nymburský historický podzim

30 let od Sametu. Novinář, dramatik a spisovatel Karel Hvížďala, písničkář Jan Burian a ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Zdeněk Hazdra budou diskutovat o tom, co nám dala a vzala Sametová revoluce.
ne 17. / 11 hodin / Komenského ulice, u budovy gymnázia

Restaurant Day

Oslavme 30. výročí Sametové revoluce výborným jídlem a pitím. Oblíbená komunitní akce se tentokrát ponese v duchu socialismu, ale určitě se najde spousta pokrmů moderní kuchyně!! Vyzýváme tedy občany města Nymburk, přijďte se také
zúčastnit Restaurant Day jako kuchaři a ukažte nám jaké dobroty, jste nejen za
socialismu měli na talíři! Případně co by jste si uvařili, kdyby jste mohli a sehnali suroviny?! Kdo vařit nechce, nechť přijde vzdát hold naší svobodě společným hodováním a poslechem retro DJe Tea Jaye Iva! Kontakt: FB: RestaurantDayNymburk,
tel. 724 335 177, restaurantdaynymburk@gmail.com.

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

LISTOPAD 2019

st 20. / 19 hodin / 390 Kč / Velký sál Obecního domu

Miroslav Donutil - Cestou necestou

Populární herec, bavič, vypravěč Miroslav Donutil vás navštíví se svojí show Cestou necestou. Skvělé historky, nové příběhy a zážitky nám připomenou, co vše se může přihodit
na cestách. Vtipné komentáře, které mají nadhled i osobitý humor a často se dotýkají
Donutilových přátel či kolegů. Předprodej vstupenek pouze přes prodejní síť Ticketportal.
ne 24. / 14–18 hodin / Obecní dům

Vem–Ber charitativní bazar

Bazar s věcmi s módní přehlídkou, divadelní pohádkou pro děti a občerstvením. Již sedmý
ročník si přijďte užít příjemnou atmosféru, nakoupit či prodat a pomoci. Více informací na
www.facebook.com/vembernbk nebo na tel. čísle: 724 381 810.
so 30. / 9:30–15 hodin / Dětský domov Nymburk (Resslova 612)

Den otevřených dveří

Dětský domov Nymburk vás srdečně zve na den otevřených dveří. Přijďte se podívat, jak
žijeme v našem domově.
so 30. / 10 - 15 hodin / Malý sál nymburské Sokolovny (Tyršova ul.)

Vánoce zdarma

Přijďte navštívit neobvyklou alternativu vánočních nákupů. Na stánku si můžete vybrat
dárky podle chuti a odnést si je domů zcela zdarma. Více informací (i o možnosti, jak do
stánku přispět) na e-mailu lucie.mezlikova@seznam.cz.

Akce SAWA Centrum (Tyršova 172)

pá 1. / 18–21 hodin / Vonné esence Dary Země – Aromaterapie nové doby.
so 2. / 9–19 hodin / RELU batohy a kabelky - workshop vlastní výroby batohu či kabelky
pá 8. / 18–20 hodin / 100 Kč / Beseda s Dominikem Landsmanem – Autor Deníčku
mladého fotra a řady dalších knih.
so 9. / 10–14 hodin / 1500 Kč / Talent jako Tvůj životní kompas – Kalman Horváth – seminář.
Více a další informace naleznete na sawacentrum@gmail.com nebo na FB – SAWA Centrum.

Akce U Strejčka (Malé Valy 303/19)

pá 1. / 21 hodin / 50 Kč / Grandmasters (funky,hip hop, soul,disco)
so 2. / 18 hodin / 100 Kč / Promítání Snow film fest – Promítání 5 filmů, tombola, afterparty.
so 9. / 19 hodin / 200 Kč startovné, ZDARMA veřejnost /O mistra lesklé tyče vol 5.
pá 22. / 20 hodin / ZDARMA / Promítání amatérského filmu O cestě ,,šmoulího motocyklového gangu‘‘ Francie a Španělsko
so 23. / 19 hodin / vstupné do Klobouku / Křest básnické sbírky Lukáše Trejbala Nemám slov
pá 29. / 21 hodin / 100 Kč / Reggae večer s Michalem Šepsem
Více informací naleznete na FB - U Strejčka.

Turistické informační centrum
města Nymburk

Hálkovo městské
divadlo Nymburk
Dámská Jízda2

ne 10. / 14:30 hodin / 25 Kč / Malá scéna

Macháčková, Petra Horváthová a další.

Ukázka z představení Manželé v nesnázích. Zpěv: David Šitavanc, Radek Čech a další.
Vyprávění: Jan Řehounek.

PŘIPRAVUJEME NA PROSINEC
čt 5. 12. / 16 hodin / Čert vem anděla s mikulášskou nadílkou
pá 13. 12. / Vánoční Crossband + hosté
út 17. 12. / 19 hodin / A / Pension pro svobodné pány

Forbína č. 19

čt 14. / 8:30 a 10 hodin / 80 Kč / Pohádka

Předplatné dvou představení (nejen) pro ženy, v ceně je navíc sklenička vína! Prodej
od pátku 1. listopadu do čtvrtka 19. prosince 2019 pouze na pokladně divadla! Cena
předplatného: 950 Kč.
Program:
čt 6. 2. 2020 / 19 hodin / Můj báječný rozvod- Můj báječný rozvod je laskavá komedie, kterou irská autorka věnovala všem, kteří ne vlastní vinou zůstali sami. Všech
patnáct postav vytváří Eliška Balzerová.
so 14. 3. 2020 / 19 hodin / Manželský poker - Situační komedie. Manželé se večer
setkávají ve své vile. Jacqueline Bernarda podezírá z nevěry, a proto se ho na jeho
zálety zpříma zeptá. Vzájemné vyložení karet na stůl vede ke zvláštnímu nápadu: oba
manželé si své milence pozvou domů, aby je ten druhý poznal. Hrají: Jiří Langmajer, Daniela Šinkorová, Adéla Gondíková / Jana Bernášková, Jan Krafka / Petr Gelnar
a další. Produkce: Divadlo Palace.

Krkonošská pohádka

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

Caveman

Komedie3

Předplatné tří vybraných komedií. Prodej od pátku 1. listopadu do čtvrtka 19. prosince
2019 pouze na pokladně divadla! Cena předplatného: 1250 Kč.
Program:
únor 2020 / Bez předsudků- Hra se odehrává v motelu, kde musí v jediném volném
pokoji neplánovaně přespat Diego s Fionou, dva letití přátelé. Společná noc jim nabídne možnost otevřeně si popovídat o věcech, na které se ženy jinak ostýchají ptát mužů
a muži žen. Produkce: Divadlo Kalich. Hrají: Jana Paulová a Pavel Zedníček.
únor 2020 / Blbec k večeři - V této bláznivé francouzské komedii platí, že „kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá“ a „kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp.“ Proto
si dejte pozor, než někoho prohlásíte za blbce a budete se chtít bavit na jeho účet.
Může se vám stát, že blbcem zůstanete na posměch vy sám. Produkce: Divadlo Bez
zábradlí. Hrají: Václav Vydra, Josef Carda, Rudolf Hrušínský a další.
po 23. 3. 2020 / 19 hodin / Muži v offsidu - Hudební komedie pod taktovkou Ondřeje Havelky. Produkce: Městské divadlo Mladá Boleslav. Hrají: Vojtěch Havelka, Martin
Zbrožek, Jakub Šafr, Petr Bucháček, Petra Nakládalová, Malvína Pachlová a další.

Dopolední představení pro školy a školky. Produkce: DS Hálek.
čt 14. / 16:30 hodin / ZDARMA / Malá scéna

Inspirativní kavárna

Tentokrát se můžete těšit na inspirativní diskuzi s Ing. Jiřím Zíkou na téma: Je maturita z matematiky hrubý faul na žáky? Jak jsou jednotné přijímací zkoušky diskriminační? Jak moc matematika ovlivňuje abstraktní myšlení?
so 16. / 14:30 hodin / 80 Kč / Pohádka

Pohádka o fintivém upírovi

Sobotní pohádka. Produkce: Divadlo Nymburk.
út 19. / 19 hodin / 360 Kč / One man show, komedie
Máte chuť se rozesmát až k slzám? Přijďte se podívat na slavnou one man show
o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou, o rozdílech mezi námi, o lásce, partnerství
a vtipně utajených kvalitách obou pohlaví. Hraje: Jakub Slach.
čt 21. / 18 hodin / 100 Kč / Malá scéna

Open Mic Polabí

V listopadovém Open Mic Polabí vystoupí: David Šitavanc, Standa Haláček, Petr Brousil,
Marie Sommerová, 2JAJA, skupina NotaBene a VilMa.
so 23. / 19 hodin / 580 Kč

Ucpanej systém

Nejsprostší inscenace v historii DD! Produkce: Dejvické divadlo. Hrají: Ivan Trojan, Miroslav Krobot, Václav Neužil a další.
po 25. / 19 hodin / 450 Kč

DJ2 / Čas pod psa

Městská
knihovna Nymburk
po 4. až pá 28. / v otevírací době knihovny / výstava

Výstava fotografií Jana Řehounka

S Janem Řehounkem se potkáte na výstavě hned v pondělí 4. listopadu od 14 do 17 hodin.
so 30. / 14 hodin / výstava

Slavnostní zahájení výstavy Ze mě

Slavnostní zahájení výstavy Ze mě výtvarného sdružení Jana Dědiny.
PŘEDNÁŠKY
po 4. / 18:30 hodin / 50 Kč

O Sametové revoluci s Michalem Horáčkem

U příležitosti 30. výročí sametové revoluce vás zveme na besedu s Michalem Horáčkem, přímým aktérem listopadu 89, o jednom ze zásadních milníků naší historie. Předprodej vstupenek v knihovně.
út 5. / 17:30 hodin / 30 Kč

Černobyl – spící peklo

Přednáška o největší havárii v historii jaderné energetiky, s jejímiž následky se potýkáme dodnes. Povídání fotografa, cestovatele, novináře a dobrodruha Tomáše Kubeše o městě duchů Pripjati a okolí, které bylo nejvíce zasažené výbuchem jaderné
elektrárny Černobyl. Předprodej vstupenek v knihovně.
út 12. / 17:30 hodin / 40 Kč

pro děti o životě nevidomých připravený ve spolupráci se Světluškou. Děti si při něm mohou
vyzkoušet některé činnosti „poslepu“. Součástí semináře je i čtení z audio–haptické knihy
„Narozeninová kočka“ o nevidomém dědečkovi.
POBOČKA NA SÍDLIŠTI
čt 21. / 16 hodin

Zimní tvoření pro každého

Přijďte s námi relaxovat u zimního tvoření. Vyrobíme si originální klíčenky a záložky
do knížky. Cena za sadu čtyř libovolných komponentů 150 Kč.
PŘIPRAVUJEME NA PROSINEC
po 2. 12. / 18 hodin / vstupené dobrovolné / Společenstvo obětí – Marek Orko Vácha, lékařský etik, kněz, evoluční biolog, spisovatel a pedagog. Co se v přednášce dozvíte?
Máme se bát spíš těch, kteří zákony porušují, nebo těch, kdo je dodržují? Proč se
tak rádi zodpovědnosti zbavujeme a jak důmyslně to děláme? Jaká je cena za to,
že „za všechno může někdo jiný“? Jak se má člověk postavit k zodpovědnosti, aby
prožil zdařilý život? Chcete si zajistit místo? Vyzvedněte si vstupenky v knihovně.

Tohle bude v LiStOVáNí ryze dámská jízda! Markéta Lukášková nebude chybět na žádném z představení, po diskuzi si budete moci koupit jakoukoliv z jejích třech knih. Účinkují:
Věra Hollá, Pavla Dostálová (alternuje Bára Jánová) a Markéta Lukášková.

po 4. až so 30. / v otevírací době Kino Kávy a Kina Sokol / ZDARMA / Foyer Kino Sokol

Brácha, ségra & Nymburk

so 2. / 14:30 hodin / 80 Kč / Pohádka

st 27. / 19 hodin / 550 Kč

čt 14. / 8:30–10 hodin / ZDARMA

út 5. / 14–17 hodin / 40 Kč / Obecní dům

Sobotní pohádka. Na motivy filmu Tři bratři. Produkce: DS Hálek. Hrají: Kateřina
Ulrychová, Jiří Vetešník, Eva Stezková a další.

V koncertní show SWING NYLONOVÉHO VĚKU předvedou Ondřej Havelka a jeho
Melody Makers nejkrasší a nejžhavější swingové fláky z této vrcholné éry bigbandového swingu.

Božena Řežábová a Ján Ilavský. Mobilní obrazovky, chytlavé hry, virtuální realita. Proč
nás to baví? Je hraní her dobré nebo špatné? Kam to celé vede? Další inspirativní snídaně s promítanou přednáškou.

Setkání nejen pro seniory ve velkém sále Obecního domu, kde k tanci a poslechu zahraje Josef Šrám – Colour club.

Divadelní adaptace světového bestselleru mistra hororu Stephena Kinga. Hrají: Zlata
Adamovská, Petr Štěpánek a Petr Pěknic / Petr Meissel.
út 5. / 19 hodin / 290 Kč / Travesti show

Screamers

Travesti skupina Screamers uvádí nový pořad s názvem Screamers vás baví.
so 9. / 14:30 hodin / 80 Kč / Pohádka

O zámku pod zámkem

Tato jazykově velmi hravá pohádka vypráví příběh z jednoho zámku na kopci, kde panuje bojechtivý král Hněvín. Scénář a režie: Petr Pištěk. Hudba : Jiří Beneš. Produkce:
Divadlo Nymburk s.r.o. Hrají: Děti z divadelní školičky.

Abonmá 2020

Prodej předplatného pouze na pokladně divadla od pátku 1. listopadu 2019 do pátku
17. ledna 2020. Stávajícím abonentům, kteří mají pouze pololetní abonmá rezervujeme
jejich místa do úterý 17. prosince 2019 do 19 hodin! Cena: 1750 Kč
Program:
st 4. 3. 2020 / Relativita – Hra o fiktivním setkání Alberta Einsteina a jeho utajované dcery Lieserl, o níž se svět dozvěděl až mnoho let po vědcově smrti. Hrají: Miroslav Táborský, Lucie Štěpánková a Kateřina Táborská.
st 18. 3. 2020 / Malý princ – Hudební projekt na motivy jednoho z nejznámějších
příběhů moderní světové literatury. Hraje: Jan Cina.
pá 17. 4. 2020 / Šťastný vyvolený – Moderní francouzská salónní komedie se skvělými dialogy. Hrají: David Matásek, Linda Rybová, Igor Chmela, Matouš Ruml a Jana Janěková ml.
květen 2020 / Králova řeč – Hra napsaná podle tajných deníků královského logopeda o síle rodící se z překonávání slabosti. Hrají: Martin Stránský, Dušan Sitek, Kateřina

čt 21. / 17:30 hodin / 50 Kč

O svobodě s Janem Sokolem

Jan Sokol, český filosof, překladatel filosofických textů, vysokoškolský pedagog a publicista. U příležitosti třicetiletého výročí sametové revoluce přijal pozvání do knihovny.
út 26. / 17:30 hodin / 50 Kč

Mezi dvěma Kimi / KLDR očima Niny Špitálníkové

Koreanistka Nina Špitálníková ve své přednášce představí Kimovu Severní Koreu tak, jako ji
poznalo jen pár lidí na světě. Předprodej vstupenek v knihovně.
KNIHOVNA DĚTEM
st 6. / 8:30 a 9:30 hodin / 30 Kč

Jaké je to být nevidomý

Markéta Vítková, spisovatelka, ilustrátorka vám představí interaktivní zážitkový seminář

Cestovatelská přednáška: Viktorčina cesta tam: Dálkové
treky: Nejlepší příběhy z hor

Výstava k 30. výročí revoluce se zaměřuje na pád komunistické diktatury především
pohledem studentů. V první části se soustředí na to, proč se studenti stali jednou z
klíčových skupin, které přispěly k pádu režimu, a jaké problémy tato první fáze revoluce obnášela. V druhé části se věnuje postupné institucionalizaci výsledků revoluce
v podobě přerodu parlamentu, prvních svobodných voleb a vyjednávání o vládách.
Na závěr výstava klade otázku, jak se proměňovalo připomínání revoluce v české
společnosti a s jakými hodnotami si tuto historickou událost spojujeme dnes.

MUDr. Tomáš Páleníček, Ph.D., psychiatr, psychoterapeut a výzkumník v oblasti neurověd,
který se zabývá výzkumem psychedelických látek. Předprodej vstupenek v knihovně.

A / Misery

čt 28. / 19 hodin / 100 Kč / Kino Sokol

pá 29. / 20 hodin / 150 Kč / Foyer Kino Sokol

Studentská revoluce 1989

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

po 4. / 19 hodin / 450 Kč

Po několika sezónách, kdy se Vlasta Redl a členové jeho doprovodné skupiny věnovali
hlavně obnovené spolupráci s Hradišťanem, zatímco samostatnou koncertní aktivitu zaměřili na spíše „folkový“ repertoár (Vlasta Redl & Tichá parta, komorní recitál
písničkáře), tentokrát k nám Vlasta Redl přijede s kompletní kapelou a v koncertním
programu představí v i nové písně z připravované desky.

pá 1. až so 30. / výstava / Náměstí Přemyslovců

Nymburk v podobě perokreseb, oleje a fotografií. Jan Severa - kresby, obrazy Ája Kacarová – fotografie. Možné otevřít v jiný čas po dohodě s NKC. Vernisáž výstavy proběhne v pondělí 4. listopadu od 18 hodin.

Brain & Breakfast: Zábava 21. století a jak z ní ven?

Vlasta Redl s kapelou

Nymburské
kulturní centrum

Konopí / Co o něm dnes víme?

Ondřej Havelka a jeho Melody Makers

čt 21. / 19 hodin / 350 Kč předprodej, 400 Kč v den akce / Kino Sokol

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. Dozvíte se proč jí o půlnoci zamknuli rumunští lesníci v kadibudce, jak se bránila, když ji
chtěli Turci provdat nebo jak probíhal výslech, když ji zadrželi ázerbajdžánští pohraničníci.
Co se stalo, když jí cestu Gruzií zkřížil íránský motorkář bez motorky nebo jak na Ukrajině
prohrála řecko-římské zápasy a vyhrála turnaj ve střelbě brokovnicí.

Komedie, v níž autor velmi citlivě zpracoval do komických situací vážné okamžiky,
které všichni velmi dobře známe z reality života. Produkce: Divadlo v Rytířské. Hrají:
Tereza Kostková, Máša Málková, Eva Josefíková a další.

Šípková Růženka a O Marušce a dvanácti měsíčkách

15 hodin / Průvod na Náměstí Přemyslovců
15:30 hodin / Vzpomínkové shromáždění na Náměstí Přemyslovců (zahájení státní
hymnou, která zazní z městského rozhlasu) + výstava Studentská revoluce 1989
16 hodin / Promítání filmu Fany a pes v Kině Sokol
19 hodin / Promítání filmu Kolja v Kině Sokol.
Více informací naleznete na www.nkc-nymburk.cz.

Čas na čaj

ne 10. / 11–18 hodin / 100 Kč / Kino Sokol

Nevinná neděle

Kino Káva vás zve na 3. ročník ochutnávek Svatomartinských vín. Občerstvení, hudba,
divadélko a dílničky pro děti.
ne 17. / 11–16 hodin / ZDARMA / Gymnázium Bohumila Hrabala v Nymburce,
Komenského ulice, Náměstí Přemyslovců

LiStOVáNí – Losos v kaluži

so 30. / 18 hodin / 100 Kč / Foyer Kino Sokol

Koncert Gladia Moony

Neighbours Watch a Threetone music přiváží slovenskou synth-pop kapelu do foyer kina
Sokol.
PŘIPRAVUJEME
ne 1. 12. / 16–18 hodin / Náměstí Přemyslovců / Rozsvícení vánočního stromu
ne 1. 12., 8. 12., 15. 12. a 22. 12. / 16:30 hodin / Adventní neděle – rozsvícení advetních svící – Společně postupně rozsvítíme adventní svíce na nymburské radnici.
út 3. 12. / 14–17 hodin / 40 Kč / Obecní dům / Vánoční Čas na čaj
st 4. 12. / 10–12 hodin / Barborky – Potkejte se s Barborkami, které budou procházet
Palackého třídou a Náměstím Přemyslovcům a rozdávat větvičky.
čt 5. 12. / 16–18 hodin / Palackého třída, Náměstí Přemyslovců / Mikuláš chodí
městem – Ve čtvrtek v podvečer budete moci potkat v ulicích Nymburka čerta, anděla
a Mikuláše, kteří budou hodným dětem rozdávat drobnou nadílku.
ne 8. 12. / 18 hodin / 500 Kč od 1. listopadu / Kino Sokol / Hradišťan a Jiří Pavlica
čt 12. 12. / 18 hodin / Obecní dům / Vánoční koncert Nymburského komorního orchestru
pá 10. 1. / 19:30 hodin / 550 Kč / Obecní dům / Reprezentační ples města Nymburk – K tanci a poslechu zahraje Kolínský Big Band na Velkém sále, Taneční orchestr
TOX a DJ Březina na Malém sále. Host večera zpěvák Josef Vojtek. Předprodej zahájen
od úterý 19. listopadu od 10 hodin v Turistickém informačním centru.

30 metrů sametu

11–15 hodin
•výstava Svět v letech 1939–2019 shrnutí milníků doby očima současných studentů
•výstavy ve třídách Jak se žilo našim…
•promítání filmových dokumentů z doby nesvobody
•Listopad na plotě – exteriérová výstava o atmosféře let 1989 a 1990 na fotografiích
a v dobovém tisku
•Restaurant day + Tea Jay Ivo

Kulturní měsíčník vychází 1× měsíčně. Místo vydání: Tiskárna BOFTISK, s. r. o., Nymburk,
vyšlo: 24. 10. 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: Vem – Ber charitativní bazar (archiv NKC).

