Kino
Sokol
út 8. / 10 hodin / 60 Kč / Mama kino

Téměř dokonalá tajemství

Projekce ve foyer primárně pro maminky s dětmi. Občerstvení zajištěno. Na společné večeři se sejde několik párů a po pár sklenkách se rozhodnou, že svoje telefony položí na stůl
a všechny zprávy, vzkazy i telefonáty budou ten večer sdílet. Nevinná hra se nejdříve vyvíjí
jako báječná legrace, pak ale začnou chodit zprávy, které se svými partnery či přáteli raději
nesdílíte. Německo / komedie / 93 min. / české znění / do 15 let nepřístupný

út 8. / 19 hodin / 120 Kč

Salvador Dalí – Hledání nesmrtelnosti

Úchvatná pouť za životem a tvorbou malíře Salvadora Dalího. Během této cesty vás postupně zavede na všechna místa neodmyslitelně spjatá s umělcovým životem. Uvidíte
vesničku Port Lligat, kde pobýval velkou část svého života. Dále navštívíte jeho rodné
město Figueres s Divadelním muzeem Salvadora Dalího i zámek v Púbolu, který koupil své
manželce Gale a další. Španělsko / dokument / 105 min. / s titulky / přístupný

st 9. / 20 hodin / 100 Kč / Letni kino pod jasanem

Matěj Homola: Indií na motorce

Jedním ze způsobů, jak objevovat svět, je kroužit po něm na motorce. Pojďme se za pomoci fotografií a videí virtuálně projet po Indii s frontmanem skupiny Wohnout Matějem
Homolou v sedle legendárního stroje značky ROYAL ENFIELD.
Cestopisná projekce / přístupný

pomoc statisíce lidí ze všech společenských vrstev včetně nejvýznamnějších osobností politického i kulturního života. ČR / drama / 118 min. / české znění / do 12 let nevhodný
NYMBURSKÉ KINO PŘECHÁZÍ NA 14 DENNÍ PROGRAM!
Vážení kulturní přátelé,
současná situace přináší natolik časté změny v termínech premiér, že nejsme schopni sestavit měsíční program. Východiskem je přechod na 14 denní verzi programování kina, které
nám umožní snáze nasazovat filmové tituly. Aktuální program bude vždy s dostatečným
předstihem zveřejněn na webu NKC (www.nkc-nymburk.cz) a na Facebookové stránce kina
(doporučujeme olajkovat a sledovat: www.facebook.com/kinosokolnymburk). Program
bude nadále zveřejňován na plakátech A3 s 14 denní platností, rovněž plánujeme zachovat
program do kapsy s přizpůsobeným obsahem. V městských tiskovinách (kulturní měsíčník
a Zpravodaj) budou zveřejněny všechny filmové akce (Senior kino, Mama kino apod.), nefilmové akce (přednášky, koncerty apod.) na celý měsíc.
Další změnou je zrušení možnosti rezervace vstupenek. Vstupenky lze koupit online na
webu Nymburského kulturního centra a v obvyklých předprodejích: v pokladně kina (kde
lze již platit kartou), v Turistickém informačním centru a v Obecním domě.

Nymburské
kulturní centrum
Kanceláře NKC jsou od 1. 7. 2020 přestěhovány. Nyní nás najdete na adrese: Eliščina
třída 470, 288 02 Nymburk.

so 12. / 20 hodin / 149 Kč / Film naživo

út 1. / 14 hodin / 40 Kč / Obecní dům

Projekt Film Naživo během letošního léta přináší do kin sérii jedinečných divadelních představení zasazených do unikátních prostředí mimo tradiční jeviště. Posledním z nich je inscenace Tajný agent Divadla Na zábradlí, která nás zavede do brněnského podzemí, do unikátního cihlového vodojemu z konce 19. století. ČR / online přenos / do 12 let nevhodný

Setkání nejen pro seniory ve velkém sále Obecního domu, kde k tanci a poslechu zahraje Duo Regent.

Divadlo Na zábradlí: Tajný agent

st 16. / 19 hodin / 100 Kč

Vizionář Modigliani

Čas na čaj

so 5. / 9 hodin / ZDARMA / Náměstí Přemyslovců, Kostelní náměstí, Farní zahrada, Staré děkanství, Palackého třída

Nymburské posvícení s jarmarkem

Dokument připomíná sto let od úmrtí výtvarného génia, který překonal všechny legendy
a stereotypy. Od jeho kořenů v Livornu, kde se zrodilo hnutí Macchiaioli, přes Paříž, která
byla centrem moderny a kde se střetával s takovými talenty své doby, jakými byli Pablo
Picasso či Constantin Brâncuși, až po hluboký vztah s múzou Jeanne Hébuternovou.
Itálie / dokument / 90 min. / s titulky / přístupný

Nymburské posvícení, které se koná ruku v ruce s tradičním jarmarkem, si klade za cíl
být celoměstským a celodenním multižánrovým festivalem, který si užijete, na němž
se pobavíte a na který Vám zůstanou příjemné vzpomínky. Také letos je festivalové posvícení rozděleno do žánrových sekcí: hudební, divadelní, výtvarná, cirkusová
scéna a food zóna. Hlavními hvězdami posvícení jsou Marie Rottrová, Anna K. Dále
vystoupí Artmosféra, Luboš Pospíšil a 5P, Hromosvod, Sarah and the Adams.

čt 17. / 10 hodin / 60 Kč / Senior kino

pá 11. / 19 hodin / 300 Kč stání / Chrám sv. Jiljí

Neúspěšná herečka Stela Nebeská s blížící se čtyřicítkou zjišťuje, že velkou díru do světa už
asi neudělá. Po kariérním neúspěchu přichází i osobní – manžel jí začne podvádět a ani se
to nijak moc nesnaží skrývat. S porážkou od života se ale Stela nemíní smířit a rozhodně se
nevzdá bez boje. ČR / komedie / 83 min. / české znění / do 12 let nevhodný

Lenka Filipová je česká zpěvačka, šansoniérka, kytaristka, hudební skladatelka a textařka. Vystoupí v rámci festivalu B. M. Černohorského v Nymburce v kostele sv. Jiljí.

Casting na lásku

ne 20. / 18 hodin / 60 Kč

Železný dědek

Projekce v 150. výročí zavedení železnice do Nymburka o muži, který vlakům zasvětil
celý svůj život. V hlavní roli Jaroslav Marvan a dobové reálie nymburského nádraží.
ČR / drama / 80 min. / české znění / přístupný

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

Šarlatán

Ondřej Trojan ve strhujícím životopisném filmu inspirovaném skutečným příběhem výjimečného muže obdařeného léčitelskými schopnostmi. Příběh je inspirován skutečnými osudy
léčitele Jana Mikoláška, na kterého se v průběhu několika desetiletí obracely s prosbou o

Lenka Filipová a hosté

so 12. 9. až so 12. 12. / začátek prvního kurzu v 17 hodin, začátek druhého kurzu
20:30 hodin / Obecní dům

Taneční kurzy 2020

Kurzy budou probíhat v sobotu ve dvou skupinách v Obecním domě v Nymburce pod vedením tanečního mistra Jiřího Šulce. První kurz bude od 17 do 19:30 hodin a druhý kurz
od 20:30 do 23 hodin. Kurzy se budou v těchto časech střídat po týdnu. Nyní jsou poslední volná místa v kurzu A. Přihlášky a více informací najdete na www.nkc-nymburk.cz.
PŘIPRAVUJEME
so 3. 10. / 15 hodin / Kino Sokol / Den architektury
po 5. 10. až pá 9. 10. / Obecní dům, Kino Sokol / Radnice seniorům
út 13. 10. / 19 hodin / 450 Kč / Kino Sokol / Dan Bárta a Illustratosphere
so 17. 10. / 150 Kč / Kino Sokol / PechaKucha Night: Ozvěny jednoho světa

ne 25. 10. / 13 hodin / Obecní dům / Bleší trh
so 7. 11. / 350, 450 Kč / Kino Sokol / Wohnout Unplugged
čt 26. 11. / 120 Kč / Kino Sokol / Tvořílkov
po 7. 12. / 490Kč, 590 Kč Kino Sokol / Bratři Ebenové

Ostatní akce
út 1. až ne 6. / ZDARMA / Železniční stanice Nymburk – město

Legiovlak

Unikátní expozice replik legionářských vagonů z let 1918–1920, kdy českoslovenští
legionáři ovládli Sibiř. Otevírací doba ve všední dny je 8–18 hodin a o víkendu 9–19
hodin. Více informací naleznete na www.legiovlak.cz.
út 1. 9. až st 14. 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 úterý 1. 9. do pátku 2. 10. (út, st, pá 7:30–13 hodin,
čt 17–19 hodin a ne 10–12 hodin). Bazar pro veřejnost proběhne od pondělí 12. 10.
do středy 14. 10. (16–18 hodin). Více informací na: www.ksnymburk.estranky.cz.
so 5. a ne 6. / 8 hodin / ZDARMA / Moštárna ( Tyršova 2/17)

Výstava ovoce, zeleniny, citrusů a jiných produktů

Pořádá Základní organizace ČZS 1. Nymburk spolu s Územním sdružení Nymburk.
Na výstavě naleznete: výpěstky zahrádkářů i větších pěstitelů, výrobky šikovných rukou a další. Občerstvení zajištěno v podobě kávy, bílého či červeného burčáku, posvícenských koláčů a další. k poslechu zahraje kapela Suchá větev.
st 9. / 18 hodin / ZDARMA / Gymnázium Bohumila Hrabala (učebna č. 2 - přízemí)

Beseda s Růženou Merunkovou

Beseda se známou televizní, divadelní i rozhlasovou herečkou, vynikající recitátorkou a dabérkou, nositelkou Ceny F. Filipovského za celoživotní mistrovství v dabingu.
V závěru besedy bude porada o Alumni klubu gymnázia.
st 9. / 8–14 hodin / ZDARMA / Sportovní areál Veslák

Den pro sport

Přijďte se seznámit s nabídkou nymburských sportovních klubů. Vyzkoušejte si basketbal, pole dance, tanec, paddleboard, dračí lodě a další.
so 12. / 17 hodin / ZDARMA / Park Pod Hradbami

Crossband - open air koncert

Kapela Crossband slaví 15 let působení na hudební scéně. U této příležitosti uspořádají open air koncert pod nymburskými hradbami, kde pokřtí klip „Jdu do postele“.
Jako hosté vystoupí kapela Sendwitch a písničkář Láska.
so 19. / 14 hodin / ZDARMA / Park u dětského hřiště Nezlobiště

Zažít Nymburk jinak

Připravujeme pro vás druhý ročník sousedských slavností „Zažít Nymburk jinak“, který
se letos bude odehrávat mezi paneláky pod zelenými korunami stromů. Chceme oživit
nymburské sídliště v parku u dětského hřiště Nezlobiště různými výtvarnými dílnami
pro děti i dospělé, budou zde připraveny sportovní hry, výstava a další aktivity. Informace
o akci se budou postupně aktualizovat na stránkách FB – Zažít Nymburk Jinak.
so 19. / 10–16 hodin / ZDARMA

Dny evropského dědictví 2020

Tradiční akce, při které si můžete zdarma prohlédnout běžně nepřístupné památky.
Můžete se těšit na tyto památky: Staré děkanství a věž Kaplanku ( v areálu Starého děkanství proběhne od 10 do 18 hodin Nymburský košt vín a ve 14 hodin křest
knihy Jana Řehounka Sto padesát let železnice v Nymburce). Hydroelektrárna (komentované prohlídky začínají ve 13, 14 a v 15 hodin, počet míst omezen! Rezervace

na e-mailu: marketa.tomcikova@meu-nbk.cz, nebo tel. č. 606 608 445. Místa si je
možné rezervovat do 13. září 2020. Železniční depo - DPOV, a. s. (komentované prohlídky v 10, 11:30 a ve 13 hodin. Sraz vždy 15 minut před začátkem prohlídky areálu
u vrátnice za železničním přejezdem u penzionu U mašinky. Pivovar Nymburk (komentované prohlídky v 10, 12 a 14 hodin. Počet míst omezen! Rezervace na e-mailu:
marketa.tomcikova@meu-nbk.cz, nebo tel. č. 606 608 445. Místa si je možné rezervovat do 13. září 2020). Kaple sv. Jana Nepomuckého (v 10 hodin komentovaná
prohlídka. S Marcelou Pachmanovou si prohlédnete i klenbu kaple. Ve 13 a v 15 hodin vystoupení komorního smíšeného sboru Byzantion). Vyhlídka ze Střední odborné
školy a Středního odborného učiliště Nymburk. Prohlédněte si Nymburk z 10. patra.

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

ne 20. a čt 24. / 17:30–18:30 hodin / vstupné dobrovolné / Nymburská Špička

ZÁŘÍ 2020

Jóga na špičce s Anetou Borovičkovou

Těšit se opět můžete na lekce jógy pod vedením lektorky Anety Borovičkové. Lekce
se ponesou v duchu jemné hatha jógy. Vstupné se platí až na místě. S sebou: podložka na cvičení, pohodlné oblečení, voda. Lekce se nekonají v případě deště. Více
informací na FB – Jóga na špičce s Anetou Borovičkovou.

slavíme 15 let kapely

ne 20. / 8–16 hodin / Cvičiště ZKO Nymburk

+ křtíme klip Jak si kdo ustele

Dvojzkoušky podzimní rovnodennosti

Základní kynologická organizace Nymburk vás zve na oficiální závody v agility. Skákat přes překážky na speciálním parkuru budou psi různých ras a velikostí,
od začátečníků až po zkušené profesionály. Zajištěno bude i malé občerstvení. Přijďte
povzbudit domácí týmy! Více informací na FB – ZKO Nymburk.
so 5. 9. až so 17. 10.

Týdny duševního zdraví

Akci pořádá FOKUS Mladá Boleslav z. s. středisko Nymburk. Více informací naleznete na www.fokus-mb.cz.
Prodejní trhy:
so 5. 9. / Nymburské posvícení s jarmarkem
čt 17. 9. / Náměstí Přemyslovců Nymburk / Prodejní a informační stánek v rámci
Dnů sociálních služeb
so 19. 9. / Krchleby / Řemesla Krchleby
so 17. 10. / Lysá nad Labem / Řemeslný jarmark
Přednáška – Centrum sociální rehabilitace, Komenského 586 /15:
čt 10. 9. / 17 hodin / Bipolární porucha, příznaky a léčba – MUDr. Lila Janáková.
Dny otevřených dveří:
st 23. 9. až čt 24. 9. / 9–15 hodin / Komenského 586/15 / Centrum sociální rehabilitace
čt 24. 9. / 9–15 hodin / Palackého třída 449/64 / Terénní tým
čt 24. 9. / 9–15 hodin / Černohorského 726/3 / Chráněné bydlení
čt 24. 9. / 9–15 hodin / Komenského 586/15 / Sociálně terapeutická dílna
Výstava obrazů:
říjen / Palackého třída 238 / Tréninková kavárna Strejda Burger - výstava děl klientů.
so 26. / 9 hodin / Drahelická 60 (restaurace CAFÉ FARMS)

Farmářské a řemeslné trhy Cejpovna

Co můžete nabídnout? Farmářské, řemeslné a domácí produkty, rukodělné a výtvarné
práce, přebytky ze zahrádky a květiny, kutilské nápady, zkrátka vše co sem patří. Rezervace prodejního místa a další informace na: 774 960 990, trhycejpovna@seznam.cz.
PŘIPRAVUJEME
čtvrtky od 1. 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
2020 pro vás připravila hudební agentura K-production Nymburk již VIII. ročník základních kurzů tance pro manželské páry a přátele tance (8 lekcí). Pro zahájení je minimální počet 15 párů. Vyučují taneční mistři manželé Křížkovi. Přihlašovat se můžete
online na www.tanecni-alfa-nymburk.cz nebo přímo v prodejně hudebních nástrojů
K-music Nymburk (Malé Valy 220). Více informací na tel. čísle 603 530 755.
so 10. 10. / 9:30 hodin – zahájení / Areál pivovaru Nymburk / Postřižinský cyklozavírák –
Tradiční cyklo–společenská vyjížďka, při které Pivovar Nymburk zakončí cyklistickou sezónu

CROSSBAND
OPEN AIR – Hradby Nymburk
sobota 12. 9. 2020 od 17 hodin
hosté:

sendwiTch, láska
– vstup zdarma –

Turistické informační centrum
města Nymburk

Hálkovo městské
divadlo Nymburk
pá 11. / 19 hodin / 490 Kč / Komedie

DJ2/Manželský poker

Náhradní termín za 14. 3. 2020. V životě nastávají situace, kdy dochází k „vyložení karet
na stůl“, takže „karty jsou rozdány“ a jednotlivá kola vysvětlování a slovních říček, které ve
své hře popsal slavný autor, mistr francouzské konverzační komedie Marc Camoletti Vás
dokonale pobaví. Produkce: Divadlo Palace. Hrají: Jiří Langmajer, Daniela Šinkorová a další.
ne 13. / 19 hodin / 440 Kč / Komedie

A/Penzion pro svobodné pány

Představení je součástí 1. pololetí sezóny 2019/2020. Komedie přioděná do elegantního,
bezstarostného a nostalgického hávu secese 1. desetiletí 20. století s akcentem atmosféry
úplňkové noci, kde bláznivé situace získávají až pohádkově něžnou vůni. Produkce: Divadlo
Palace. Hrají: Patrik Děrgel, Marie Doležalová / Anna Fialová / Lenka Zahradnická a další.
čt 17. / 19 hodin / 360 Kč / One-woman show

Cavewoman

Mysleli jste si, že Vás už nic nedokáže rozesmát? Přijďte se podívat na volné pokračování
kultovní one man show Caveman a seznámit se s hrdinkou nového představení o jeskynní
ženě Cavewoman. Hraje: Daniela Choděrová.
pá 18. / 18 hodin

Taneční kaleidoskop 2020

Odložené vstoupení žáků ZUŠ B. M. Černohorského Nymburk z května 2020.
so 19. / 14:30 hodin / 160 Kč / Pohádkový muzikál

Lotrando a Zubejda

Náhradní termín za 4. 4. 2020. Divadelní zpracování pohádkového muzikálu Lotrando a Zubejda
ožívá na divadle. Pojďte s námi prožít oblíbený pohádkový příběh. Nechte se přenést do originálního prostředí Dálného východu, zahrajte si s námi na loupežníky, zazpívejte si (třeba i jen tak
pod fousy) písničky Jaroslava Uhlíře, ale hlavně si užijte vtipný děj, skvělé herecké výkony, krásné
kostýmy a jevištní efekty. Hrají: Eliška Jansová, Eva Přívozníková, Michal Pazderka a další.
ne 20. / 14:30 hodin / 25 Kč / Malá scéna

Forbína č. 22

Divadlo: DS Jiří z Poděbrad – VÁNOČNÍ SEN – Jiří Teper. Hrají: Karel Lhotský, Milan Hercik,
David Skrbek, Jan Nádvorník. Režie: Nataša Doležalová. Monolog: Maruška Vítů. Dialog:
Pavel Douděra, Miky Mejstřík. Kytara, zpěv: Jarda Semorád. Vyprávění: spisovatel a fotograf Jan Řehounek, Iva Illichmanová, Martin Čížek. Hudba: skupina LÁŽO PLÁŽO Tomáše
Březiny. Poezie: Aleš Misař. V pořadu „čas hoří“ Eva Hrubá básník a interpret Lída Žembery,
skladatel a klavírista Radek Svoboda. Uvádí Tomáš Březina. Připravil Miky Mejstřík.

pá 9. 10. / 19 hodin / DJ2/Skořápka – hrají Alena Mihulová a Petra Nesvačilová.
so 10. 10. / 14:30 hodin / Premiéra pohádky O malé hastrmance
so 17. 10. / 18 hodin / Porta Festival – Robert Křesťan a Trapeři, Pavel Žalman Lohonka, Zelenáči&Tomáš Linka, Radek Tomáš, Aleš Maudr.
pá 23. 10. / 19 hodin / Divadlo Járy Cimrmana: České nebe – Prodej vstupenek pouze
na pokladně divadla 24. 9. od 9 hodin. Vstupenky nelze rezervovat! Maximálně 4 ks na osobu.
po 26. 10 / 19 hodin / Pelíšky – repríza úterý 27. 10.
Více informací a celý program naleznete na www.divadlonymburk.cz.

út 8.
út 15.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Všechny zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti. Není potřeba je vyměňovat.

Abonmá Jaro 2021

Prodej abonmá pouze na pokladně divadla od 1. června do 13. listopadu 2020. Termín prodeje může být prodloužen. Ceny předplatného: pro stávající abonenty 1750 Kč, pro nové
abonenty 1800 Kč. Stávajícím abonentům rezervujeme jejich místa do 18. září 2020.
Program:
únor 2021 / Oscar pro Emily – Konverzační komedie s překvapivými zvraty. Hrají: Carmen
Mayerová, Petr Kostka, Václav Jílek / Ivan Lupták. Produkce: Studio DVA Divadlo.
březen 2021 / Sex noci svatojánské – Skvělá komedie Woody Allena vznikla podle stejnojmenného filmu. Hrají: Václav Kopta, Barbora Munzarová, Jaromír Meduna, Máša Málková,
Radek Zima a Sarah Haváčová / Sandra Černodrinská. Produkce: Komorní divadlo Kalich.
po 19. 4. 2021/ Enigmatické variace aneb Láska až za hrob – Hrají: Martin Stránský a Jan Maléř. Produkce: Divadlo J. K. Tyla v Plzni.
ne 2. 5. 2021 / Veselé Velikonoce – Nenapravitelný rošťák, profesionál i zvíře chystá
bezva fintu. Řekne-li se kultovní francouzská komedie, nemůže ve výčtu chybět titul
Veselé velikonoce. Slavná divadelní hra, která získala svou proslulost i díky filmovému
zpracování, ve kterém exceluje Jean-Paul Belmondo. Hrají: Martin Hofmann, Michaela
Badinková, Eliška Hanušová, Monika Zoubková, Jelena Juklová, Jiří Wohanka a Filip Cíl.
Produkce: Pantheon production.
jaro 2021 / Bohemia Balet – Bonusová nabídka pro abonenty. Bohemia Balet, soubor Taneční konzervatoře hlavního města Prahy, tvořený absolventy a studenty školy,
uvedl v našem divadle již celou řadu představení, která se u publika setkala s velkým
ohlasem. Své sedadlo si každý majitel abonentní vstupenky musí potvrdit do 13. listopadu 2020. Jinak bude jeho vstupenka na toto představení dána do volného prodeje!
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

Klub
důchodců

út 22.
út 29.

Ze Sadské autobusem v 5:28 h, z Nymburka hl.n. v 6:04 h, z Turnova
v 7:21 h, příjezd do Železného Brodu v 7:38 h, (možnost ze Železného
Brodu do Spálova v 9 h).
Železnice – Bradlec zřícenina – Bradlecká Lhota – Kyje u Jičína
Ze Sadské v 7:31 h, z Nymburka hl.n. v 8:04 h, z Jičína v 9:33 h,
příjezd Železnice v 9:39 h.
Olbramovice – NS Po stopách Sidonie Nádherné – Vrchotovy Janovice,
zámek,park
Ze Sadské v 5:56 h z Nymburka hl.n. v 6:27 h, z Prahy hl.n. rychlíkem
v 7:31 h, příjezd do Olbramovic v 8:21 h (nebo ze Sadské v 6:04 h,
Poříčany 6:21 h – Praha Mas. nádraží 7:04 h).
Zahrádky u České Lípy – Česká Lípa
Ze Sadské v 5.56 h, z Nymburka hl.n. v 6:31 h, z Mladé Boleslavi v 7:23 h
z České Lípy v 8:35 hodin, příjezd do Zahrádek u České Lípy v 8:42 h.
Chvaletice – Labské Chrčice – Týnecké mokřiny – Týnec nad Labem
ze Sadské v 6:28 h, z Nymburka hl.n. v 7:01 h, z Kolína v 7:40 h příjezd
do Chvaletic v 7:59 h ( nebo ze Sadské v 6:27 h, z Poříčan v 6:45 h).

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

Můj svět plný barev

Výstava Dagmar Jelínkové. Vernisáž proběhne v úterý 1. září v 16 hodin.
PŘEDNÁŠKY A OSTATNÍ AKCE
st 2. / 18 hodin / 50 Kč / Letní čítárna

Nečíst: Autorské čtení Miroslava Krobota

Herec a režisér Miroslav Krobot byl osmnáct let uměleckým šéfem Dejvického divadla. Letos poprvé se představil coby spisovatel. Před pár měsíci mu totiž vyšla knížka s názvem „Nečíst“. Nedbejte však doporučení v názvu a knihu si přečtěte. Knížka
útržků, úvah, nonsensů a povídek. Právě z této osobité a hravé knihy vám Miroslav
Krobot bude číst v letní čítárně! Za nepříznivého počasí autorské čtení proběhne v
knihovně. Počet míst je omezen! Předprodej vstupenek v knihovně.
út 29. / 17:30 hodin / 50 Kč

Život mezi Berbery

Spolu s cestovatelkou a dobrodružkou Terezou Huclovou se vydáme do Marrákeše,
do jižního Maroka, na Saharu a na Vysoký Atlas. Poznáme život a tradice Berberů .
Čeká vás spousta fotek i videí, ochutnáte něco marockého na zub a naučíte se uvázat
turban jako praví Tuarégové. Předprodej vstupenek v knihovně.

út 22. / 19 hodin / VYPRODÁNO / Komedie

Program klubu důchodců v době od pondělí 7. 9. 2020 do úterý 29. 9. 2020 bude jen
volná zábava. Veškeré změny budou ve vývěsní skříňce.

KNIHOVNA DĚTEM
út 22. a st 23.

Náhradní termín za 7. 4. 2020. Bravurní komedie o hledání sebe sama je určena nejen ženám
středního věku, ale všem, kdo mají rádi dobrou zábavu. Hraje: Simona Stašová.

Pravidelná cvičení v pondělí a středu 13–13:30 hodin.

pá 25. / 19:21 hodin / 590 Kč a 520 Kč / Koncert

Klub Českých
Turistů

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, který pak mohou v knihovně vyměnit za čtenářský průkaz na rok
zdarma. Navíc dostanou knížku, která je určená právě a jenom prvňáčkům. Letos je
to kniha Knihožrouti od Kláry Smolíkové s ilustracemi Báru Buchalové. Zveme rodiče
i prarodiče prvňáčků na tuto slavnostní ceremonii.

Shirley Valentine

Tomáš Klus

Náhradní termín za 20.4.2020. Tomáš Klus a Cílová skupina vyráží na turné “Paměť písní”! Ve
spolupráci s neziskovou společností Pametnaroda.cz a s Nadací Karla Janečka jsme pro vás
připravili mini turné na pokračování “Paměť písní”. Během večera si připomeneme více i méně
hrané Tomášovi písně v akustické podobě.
PŘIPRAVUJEME NA ŘÍJEN
pá 2. 10. / 19 hodin / A/Malý princ - hraje a zpívá Jan Cina.
ne 4. 10. / 15 hodin / 200 Kč přízemí a lože, 175 Kč balkon / Kouzelná školka – Michal na hraní

POCHODY KČT NYMBURK A SADSKÁ

Heslo roku: „ Pojď s námi, ať máš doma co vyprávět“
út 1.

Železný Brod – Spálov – Riegrova stezka – Semily

Pasování prvňáčků na čtenáře

út 29. / 9 a 10:30 hodin / 30 Kč

Beseda s Veronikou Válkovou

Beseda se spisovatelkou knih pro děti a mládež o historii. Cestování do minulosti,
povídání o konkrétním historickém období.

POBOČKA NA SÍDLIŠTI
čt 24. / 16 hodin / 150 Kč

Akvarel je hra!

Kontakty

Odpočívejte, uvolněte se a nechte se unášet barvami. Projdeme si základní teorii a otestujeme akvarelové pastelky, voskovky a fixy. Domů si odnesete sadu pastelek s vymalovánkou. Předchozí zkušenosti nejsou třeba. Rezervace osobně na pobočce nebo nám napište na pobocka@knihovna-nbk.cz. Pokud se vám nehodí tento termín, můžete využít
ještě termínu 1. října v 16 hodin. Počet míst omezen. Rezervace nutná!

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM

PŘIPRAVUJEME
st 7. 10. / 18–22 hodin / ZDARMA / Noc literatury – Současná literatura, netradiční
místa, známé tváře: taková je Noc literatury, která na atraktivních či běžně nedostupných
místech přibližuje široké veřejnosti ukázky z nové tvorby evropských spisovatelů v podání
známých hereckých osobností.
st 7. 10. až st 16. 12. / Virtuální univerzita 3. věku – Téma pro zimní semestr
2020/2021: Genealogie a Dějiny oděvní kultury II. Výuka probíhá v prostorách dětského oddělení v prvním patře budovy Městské knihovny v Nymburce. Termíny videopřednášek jsou vždy jednou za 14 dní ve středu v následujících časech:

Tyršova 5, Nymburk / tel.: +420 325 512 253
e-mail: info@divadlonymburk.cz / web: www.divadlonymburk.cz.

LEKCE
DATUM		
GENEALOGIE
DĚJINY ODĚVNÍ KULTURY II.
1. lekce 7. 10. 2020
8:30 – 9:45
10:00 - 11:15
2. lekce 21. 10. 2020
8:30 – 9:45
10:00 - 11:15
3. lekce 4. 11. 2020
8:30 – 9:45
10:00 - 11:15
4. lekce 18. 11. 2020
8:30 – 9:45
10:00 - 11:15
5. lekce 2. 12. 2020
8:30 – 9:45
10:00 - 11:15
6. lekce 16. 12. 2020
8:30 – 9:45
10:00 - 11:15
Zúčastnit se mohou posluchači se statutem důchodce, invalidní důchodci bez rozdílu
věku a osoby kategorie 50+ (v době studia nezaměstnaní).
út 13. 10. / 17:30 hodin / 30 let pod přísahou: Robert Šlachta – Pro jedny neohrožený policista, který neváhal zasáhnout na Úřadu vlády premiéra Nečase, pro jiné zloduch, jenž otevřel cestu Andreji Babišovi do politiky. Přijďte si popovídat s Robertem
Šlachtou o jeho nové knize Třicet let pod přísahou. Dalo by se říct, že dílo představuje
autorovu osobní zpověď o neosobním životě. V této knize bývalý ředitel Útvaru pro
odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) odpovídá na otázky známému českému
investigativnímu novináři Josefovi Klímovi a rekapituluje tak svou profesní dráhu.
čt 29. 10. / 17:30 hodin / 50 Kč / Lékaři bez hranic: MUDr. Jan Trachta – Během
přednášky představí MUDr. Jan Trachta práci humanitární organizace Lékaři bez hranic v ozbrojených konfliktech a rozvojových zemích z pohledu chirurga. MUDr. Jan
Trachta jako chirurg působil v Kongu, ve Středoafrické republice, v Jižním Súdánu, v
Pobřeží slonoviny, na Haiti a v Sýrii. S organizací Charita Česká republika jezdí operovat do Kambodži, kde má na starosti děti s vrozenou vadou močového a pohlavního
ústrojí. V roce 2014 získal literární cenu Magnesia litera za svou knihu Tichý dech:
zápisky českého lékaře z Afriky a Haiti. Přesunuto z 26. 3. 2020, zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti.
út 10. 11. / 17:30 hodin / 50 Kč / Moje Pacifická hřebenovka – Mladá cestovatelka Monika Benešová. Sama pěšky 4200 km z Mexika do Kanady, v divočině. Přesunuto z 17. 3. 2020, zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti.
PŘIPRAVUJEME NA POBOČCE
čt 1. 10. / 16 hodin / 150 Kč / Akvarel je hra! – Další kreativní dílna na pobočce. Počet
míst omezen. Rezervace nutná.
čt 15. 10. / 16 hodin / 50 Kč / Aby záda nebolela – fyzioterapeutka. Přednáška o bolestech zad z pohledu fyzioterapeutky a instruktorky ZTV Slávky Růžičkové s praktickými
ukázkami cviků proti bolestem zad. Správné držení těla a dýchání.
čt 12. 11. / 16 hodin / 50 Kč / Módní poradna aneb setkání se stylistkou Danou Beranovou – Stylistka a vizážistka Dana Beranová vám poradí, jak se správně obléci pro
různé příležitosti, jaký styl oblečení zvolit pro váš typ postavy, pomocí barevné typologie
najde barvy pro vás vhodné a naučí, jak je kombinovat. Vysvětlí, jaké šperky a doplňky
mohou podtrhnout vaši osobnost, zmíní se o nových podzimních trendech a mnohé další.
Zářijová sobota, kde máme pro vás otevřeno: 5. 9. od 9 do 11 hodin.

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

HÁLKOVO MĚSTSKÉ DIVADLO

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.

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
Z důvodu rozsáhlé rekonstrukce UZAVŘENO!
Tyršova 174, Nymburk / tel.: +420 325 512 473
e-mail: nymburk@polabskemuzeum.cz
web: www.polabskemuzeum.cz/nymburk.

NYMBURSKÉ KULTURNÍ CENTRUM

Eliščina třída 470, Nymburk / tel.: +420 325 513 785
e-mail: nkc@nkc-nymburk.cz / web: www.nkc-nymburk.cz.

KINO SOKOL

Tyršova 6, Nymburk, e-mail: kadava@nkc-nymburk.cz / web: www.
nkc-nymburk.cz. Pokladna kina je otevřena pouze v promítací dny
a to hodinu před a v době promítání. Vstupenky na projekce a vybrané
akce zakoupíte v: Nymburském kulturním centru, Turistickém
informačním centru Nymburk, Obecním domě anebo ONLINE na
www.nkc-nymburk.cz.

Kulturní měsíčník vychází 1× měsíčně. Místo vydání: Tiskárna BOFTISK, s. r. o., Nymburk,
vyšlo: 26. 8. 2020. 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: Kapela Crossband (archiv kapely).

