Kino
Sokol
so 3. / 15 hodin / ZDARMA / Celorepublikový festival

Den architektury

Celorepublikový festival jako připomínka mezinárodního svátku architektury. Letošní téma zaostří na „bijáky a kulturáky“. Pásmo přednášek a projekcí opět v kině
Sokol. Více na www.nkc-nymburk.cz.
út 6. / 18 hodin / ZDARMA / Beseda / X. Nymburský historický podzim

Otazníky nad naší svobodou

Dokážeme svobodně komunikovat? Jak vynálezy vědy a techniky ovlivňují lidskou
svobodu? Sbližují nás, nebo naopak vzdalují? Dokážeme je využívat, nebo naopak se
dostáváme do jejich područí? Moderovaná diskuse. Zdeněk Hazdra si bude povídat s
Michalem Plavcem a Vladimírem Kořenem.
čt 8. / 10 hodin / 60 Kč / Senior kino

Štěstí je krásná věc

Čenda má dluhy všude, kam se podívá, a nejčastější návštěvou u nich je exekutor.
To ale změní farářem požehnaný loterijní tiket. Pohádková výhra 176 milionů korun
otevírá dvojici dveře do velkého světa neomezených možností. Ale také ke spoustě
nových kamarádů, kteří by si z výhry rádi ukrojili pořádný kus. A i když se to některým podaří a vztah téhle dvojice to nabourá, přece jen na konci zjistí, že největší
výhrou v životě je láska ČR / komedie / 99 min. / české znění / do 12 let nevhodný
čt 8. / 18 hodin / ZDARMA / Křest knihy

Jan Dědina

Jan Dědina – malíř žánrů, podobizen, kreslíř a ilustrátor. Vystudoval Uměleckoprůmyslovou školu v Praze, žák J. V. Myslbeka. Jeho pojetí ilustrací a žánrových
výjevů bylo blízké Luďku Maroldovi. Ve svých portrétech, náboženských a historických výjevech navazoval jednak na současníky, přední představitele akademické
a historizující malby v Evropě, jednak na staré mistry. Mondénní efektnost a koketnost jeho pařížských děl byla střídaná kompozicemi akademické ukázněnosti,
inspirované malířstvím renesance a baroka. V nymburském kině proběhne křest
knihy o životě a díle malíře Jana Dědiny, který pocházel z Nymburska a v Nymburce
rovněž po část svého života bydlel.

ty z všemožných i nemožných oblastí! Více na www.nkc-nymburk.cz.

formací na www.nkc-nymburk.cz

st 21. / 19 hodin / 140 Kč

ne 11. / 16:30 hodin / vstupné dobrovolné / Evangelický kostel

Tento fascinující program začíná dokumentem Gauguin: Nebezpečný život nahlížejícím na život a tvorbu Paula Gauguina, jednoho ze světově nejuznávanějších malířů
všech dob. Natáčel se na Tahiti, ve Francii i ve Velké Británii a sleduje Gauguinovo mimořádné umění. Na dokument poté navazuje soukromá prohlídka výstavy z Národní
galerie v Londýně s názvem The Credit Suisse Exhibition: Gauguin Portraits natočená
výhradně pro uvedení v kinech. Diváci tak skrze filmové plátno získají unikátní příležitost prohlédnout si pestrost Gauguinovy tvorby od jeho počátků v Paříži, přes vliv
Vincenta van Gogha, až po slavné pestrobarevné malby z Tahiti a Markéz.
Velká Británie / dokument / 90 min. / s titulky / přístupný

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Nymburce a Domácí hospic Nablízku
v rámci ,,Týdne pro mobilní hospice“ Vás srdečně zve na koncert VOX Nymburgensis
napříč staletími. Řídí a moderuje Eva Hazdrová Kopecká. Během akce bude možné
zhlédnout výstavu fotografií BÝT SPOLU. Výtěžek z koncertu bude věnován na činnost Domácího hospicu Nablízku.

Gauguin z Národní galerie v Londýně

so 24. / 16 hodin / ZDARMA / Projekce & beseda / X. Nymburský historický podzim

Hledání ideálů svobody a demokracie

Uplynulo 170 let od narození T. G. Masaryka a 130 let od narození Karla Čapka. Co
z jejich myšlenek platí i dnes? Mohou nás inspirovat? A jaký je náš vztah k odkazu
těchto mimořádných osobností? Diskusi bude předcházet promítnutí filmu Člověk
proti zkáze. Po projekci v 18 hodin proběhne diskuse Zdeňka Hazdry s historiky Martinem Gromanem a Michalem Stehlíkem.
čt 29. / 10 hodin / 60 Kč / Senior kino

Děda, postrach rodiny

Komedie o velké a nelítostné válce vnuka s dědou, kterého hraje Robert de Niro. Dědeček Ed byl se svým vnukem Peterem vždycky jedna ruka, měli se rádi a to přesně
do toho momentu, kdy se k nim děda přistěhoval a Peter mu měl přenechat svůj
pokoj. Tak to ne! Peter se rozhodne vystrnadit dědu z domu sérií naschválů. Jenže
tenhle děda se nevzdává a začne srovnávat účty. Tohle je válka! Zapletou se do ní také
Uma Thurman, Christopher Walken nebo nestárnoucí Jane Seymour.
USA / komedie / 98 min. / české znění / přístupný

Nymburské
kulturní centrum

VOX Nymburgensis napříč staletími

út 13. / 19 hodin / 450 Kč / Kino Sokol

Dan Bárta & Illustratosphere

V rámci turné Zvířený prach vystoupí jedenáctinásobný držitel Ceny Anděl v kategoriích Zpěvák roku a Zpěvák čtvrtstoletí, který se zapsal v devadesátých letech do
širokého povědomí s kapelou Alice a účinkováním v muzikálu Jesus Christ Superstar,
člen kapely J. A. R. a zpěvák Dan Bárta s kapelou Illustratosphere.
so 17. / 19:20 hodin / 150 Kč / Kino Sokol

PechaKucha Night vol.IX

Setkání inspirativních lidí všech možných profesí a zájmů, které spojuje jedno téma
a to je kreativita. Nechte se nadchnout tvůrčí energií osobností jak z Nymburska tak
mimo něj. Během Pecha Kucha má každý přednášející prostor na přesně dvacet fotografií a o každé může hovořit pouze dvacet vteřin!
ne 25. / 13 hodin / ZDARMA / Obecní dům

Bleší trh

Bleší trh proběhne v Obecním domě v neděli od 13 do 18 hodin. Kdokoliv může
přijít prodávat i nakupovat. Vybíráme organizační poplatek 50 Kč za prodejce. Přihlášku a více informací naleznete na www.nkc-nymburk.cz.
PŘIPRAVUJEME
út 3. 11. / 14 hodin / 40 Kč / Obecní dům / Čas na čaj: Poděbradské duo – Setkání
nejen pro seniory, kde k tanci a poslechu zahraje Poděbradské duo.
so 7. 11. / 19 hodin / 450 Kč / Kino Sokol / Wohnout Unplugged – Skupina Wohnout
převlékla koncertní šňůru opět do akustického obleku a vyráží na unplugged tour. Kapela změnila aranže, naučila se hrát na řadu nových nástrojů a láká na divadelní scénu.
čt 26. 11. / 14 hodin / 120 Kč / Kino Sokol / Tvořílkov
po 7. 12. / 19 hodin / 490Kč, 590 Kč Kino Sokol / Bratři Ebenové – Ojedinělá česká
hudební skupina, kterou tvoří bratři Kryštof, Marek a David Ebenové.

út 13. / 19 hodin / 450 Kč / Koncert

pá 2. / 19 hodin / ZDARMA / Kino Sokol

V rámci turné Zvířený prach vystoupí jedenáctinásobný držitel Ceny Anděl v kategoriích Zpěvák roku a Zpěvák čtvrtstoletí, který se zapsal v devadesátých letech do
širokého povědomí s kapelou Alice a účinkováním v muzikálu Jesus Christ Superstar, člen kapely J. A. R. a zpěvák Dan Bárta s kapelou Illustratosphere. Nezaměnitelný hlas s vynikající technikou zpěvu, prvotřídní hudebníci a písně vzlétající nad
tuzemský standard populární hudby – to je Dan Bárta & Illustratosphere!

Autor výstavy Lukáš Kladívko se zabývá výtvarnou činností od roku 1992. Zprvu se věnoval
graffiti a postupně začal objevovat i další výtvarné techniky, jako například velkoformátová malba, sochy nebo grafika. Několik let jako scénograf spolupracoval s pražskými kluby
Roxy, Radost FX a Duplex. V současnosti stojí za vznikem Pop-Up Galerií G18 v Poděbradech. Jeho realizace lze najít v řadě českých měst i v zahraničí (např. Německo – Berlín, Izrael, USA – New York, Vietnam). Žije v Poděbradech, kde má též svůj ateliér. V nymburském
kině představí svou tvorbu. Výstava bude instalovaná jak vevnitř, tak i ve venkovních prostorách kina. Vernisáž proběhne 2. 10. od 19 hodin. V rámci uvedení výstavy se uskuteční
projekce v sále kina. Zahraje DJ Ujko + host. Výstava potrvá do 8. 11. 2020.

Ostatní akce

so 3. / 15 hodin / ZDARMA / Kino Sokol

út 1. 9. až čt 31. 12. / ZDARMA / Státní pozemkový úřad (Soudní 17)

Bijáky a kulturáky. Letošní den architektury zaostří na stavby pro kulturu. Jakou
podobu a historii mají stavby biografů a kin? Jaké kulturní domy přinesla poválečná architektura? A kde všude se odehrávala kultura v Nymburce? Odpovědi se dozvíte v nymburském kině, kde se uskuteční festival Den architektury již podeváté.

Realizace plánů společných zařízení na okresech Nymburk a Praha východ pobočkou
SPÚ v Nymburce. Výstava je přístupná od pondělí do pátku v otevírací době úřadu.

Dan Bárta & Illustratosphere

čt 15. / 10 hodin / 60 Kč / Senior kino

Ženská pomsta

Na skupinové psychoterapii se setkají tři ženy zralého věku. Liší se sice profesí i povahově, ale mají stejný problém. Jejich deprese a trápení mají totiž společného jmenovatele:
nevěru manželů, kterým obětovaly desítky – často i nelehkých – let společného života.
Spontánně je to sblíží a rozhodnou se, že lepší, než drahé sezení u psychoterapeuta,
bude pomsta. ČR / komedie / 88 min. / české znění / do 12 let nevhodný
so 17. / 19:20 hodin / 150 Kč / Prezentace, happening

PechaKucha Night vol.IX

Co nemohlo být v březnu snad klapne v říjnu! 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! Přivítáme inspirativní a kreativní hos-

Lukáš Kladívko: Sokol 76

Den architektury

po 5. až čt 15. / ZDARMA / Obecní dům, Kino Sokol, Panorama, Sportovní centrum

Radnice seniorům 2020

Již šestý ročník Radnice seniorům. Bohatý program plný aktivit pro seniory. Více in-

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.

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.
ne 4. / 10–17 hodin / 250 Kč členové, 350 Kč nečlenové, / Centrum pro všechny (Kolínská 282)

Artíkův den – podzimní radovánky

Jednodenní arterapeutický den pro děti s postižením i bez. Přihlášky nutné předem
u Terezy Prokešové mob. 774 545 570, e-mail: tereza.prokesova@email.c Více informací naleznete na www.centrumprovsechny.cz v sekci Kalendář akcí.
po 5. až po 12. / ZDARMA / Plot MŠ U pejska kočičky v ul. Karla Čapka

Děti seniorům, senioři dětem – BEZoBAV časem

Venkovní výstava o tom, na co a na koho Nymburáci rádi vzpomínají. Společná práce
nymburských dětí a prarodičů. Vystavujeme na plotě MŠ U pejska kočičky v ul. Karla
Čapka. Covidová opatření budou zachována, přijďte se potěšit.

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

www.mesto-nymburk.cz sekce Kultura a sport

ŘÍJEN 2020

so 10. / 9:30 hodin – zahájení / Areál pivovaru Nymburk

Postřižinský cyklozavírák – ZRUŠENO

Tradiční cyklo–společenská vyjížďka, při které Pivovar Nymburk zakončí cyklistickou sezónu.
ne 11. / 10 - 12 hodin / 20 Kč, startovné / Start před hotelem Ostrov

Čarodějnice na kolech tentokrát bez čarodějnic

Cyklistický závod pro děti, který pořádá TJ Sokol Drahelice. Kategorie – odstrkovadla
a kola – děvčata, chlapci zvlášť. Účastnit závodu se lze pouze s cyklistickou přilbou!
Každý účastník dostane sladkost a nápoj. Více informací na www.drahelice.unas.cz.
so 17. / 18 hodin / Kostel sv. Jiljí

Svatohubertská troubená mše 2020

Zazní Hubertská mše B dur autorů Petra Vacka a Josefa Selementa. Účinkovat budou členové Loveckého tria Praha s doprovodem souborů: Pražský trubačský soubor
a Horečtí trubači. Zpívat bude sbor „Pro Radost“ z Lysé nad Labem. Mši bude celebrovat Jaroslav Krajl. Od 17 hodin začne vytrubování před kostelem za doprovodu
kynologů z Nymburska.

Klub Českých
Turistů
POCHODY KČT NYMBURK A SADSKÁ

Heslo roku: „ Pojď s námi, ať máš doma co vyprávět“
út 6.
út 13.
út 20.

Výstava fotografií komplexní pozemkové úpravy

čt od 1. / 19:30–21:30 hodin / kurzovné 1700 Kč za osobu / Obecní dům

Kulturní
měsíčník

út 27.

Dymokury – Viničná Lhota – Rožďalovice
Ze Sadské v 7:57 hodin, z Nymburka hl.n. v 9:09 hodin, příjezd do Dymokur v 9:36 hodin (8 km).
Dobrovice – exkurze cukrovaru a lihovaru
Ze Sadské v 7:57 hodin, z Nymburka hl.n. v 9:04 hodin,příjezd do Dobrovice v 9:28 hodin (6 km).
Miletín – Hořice v Podkrkonoší
Ze Sadské v 6:28 hodin, z Nymburka hl.n. rychlíkem v 6:55 hodin, z Chlum
ce nad Cidlinou. V 7:32 hodin, z Ostroměře v 8:02 hodin, z Hořic aut. nádr.
autobusem v 8:45 hodin příjezd do Miletína, nám. v 9 hodin (10 km). Lze
objednat exkurzi výroba hořických trubiček.
Radotín – podle řeky do Černošic
Z Nymburka hl.n. v 7:16 hodin, z Nymburka město v 7:20 hodin, ze Sadské
v 7:30 hodin, z Poříčan v 7:51 hodin, z Českého Brodu v 8:10 hodin, příjezd
do Radotína v 9:09 hodin (6 km).

Turistické informační centrum
města Nymburk

Hálkovo městské
divadlo Nymburk
pá 2. / 19 hodin / 470 Kč / Hudební představení

A/ Malý princ

Hudební projekt na motivy jednoho z nejznámějších příběhů moderní světové literatury. V titulní a jediné roli originálního zpracování se představí Jan Cina. Produkce: Studio DVA Divadlo.
ne 4. / 15 hodin / 200 Kč přízemí a lože, 175 Kč balkon / Představení pro děti

Kouzelná školka: Michal na hraní – ZRUŠENO

Vážení diváci, pořádající agentura představení zcela zrušila. Vstupenky je možné vrátit POUZE na pokladně divadla do pátku 2. 10. 2020.
pá 9. / 19 hodin / 480 Kč / Komedie

út 27. / 19 hodin / 150 Kč / Komedie

Pelíšky: repríza – ZMĚNA TERMÍNU!

Vážení diváci, na žádost DS Hálek se repríza vzhledem k aktuální situaci přesouvá
na čtvrtek 25. 2. 2021. Vstupenky zůstávají v platnosti.
PŘIPRAVUJEME
pá 6. 11. / 19 hodin / DJ2/ Duety – hrají: Monika Absolonová a Filip Blažek.
st 11. 11. / 19 hodin / 550 Kč / Ondřej Havelka a jeho Melody Makers
st 2. 12. / 19 hodin / 350 Kč / Jakub Smolík s kapelou
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Všechny zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti. Není potřeba je vyměňovat.

Abonmá Jaro 2021

Účinkují: Robert Křesťan & Trapeři, Pavel Žalman Lohonka, Zelenáči & hosté, vítěz ePorty.

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.
Program:
únor 2021 / Oscar pro Emily – Hrají: Carmen Mayerová, Petr Kostka, Václav Jílek / Ivan
Lupták. Produkce: Studio DVA Divadlo.
březen 2021 / Sex noci svatojánské – Hrají: Václav Kopta, Barbora Munzarová, Jaromír Meduna, Máša Málková a další.
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 – Hrají: Martin Hofmann, Michaela Badinková,
Eliška Hanušová, Monika Zoubková a další.
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!

út 20. / 19 hodin / 320 Kč / Zábavný pořad

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

DJ2/ Skořápka

V zapadlé knihovně se schází nesourodá dvojice. Zakřiknutá knihovnice a suverénní zlatokopka. Co přinese toto setkání? Komedie o nečekaném přátelství a cestě
ke svobodě. Produkce: Divadlo Ungelt. Hrají: Alena Mihulová a Petra Nesvačilová.
ne 11. / 19:30 hodin / 460 Kč / Komedie

A/ Šťastný vyvolený

Manželé Greg a Melanie pozvali svého kamaráda Jeffa na večeři. Jeffova bývalá přítelkyně
Charlie, kterou pět let neviděl, se má vdávat a za svědka si vybrala Melanii. Shodou okolností se Charlie se svým vyvoleným objeví na společné večeři. Charlie ho miluje, ačkoliv své přátele předem varuje, že je „trochu jiný“. Jak moc jiný? Nechte se překvapit. Produkce: Divadlo
Verze. Hrají: David Matásek, Linda Rybová, Matouš Ruml, Igor Chmela a další.
so 17. / 18 hodin / 320 Kč přízemí, 280 Kč balkon / Koncert

Koncert Porty

Zdeněk Izer: Na plný coole

Zábavný pořad, ve kterém se diváci budou moci setkat s jedinečným a nezaměnitelným humorem Zdeňka Izera. Jako vždy přijdou na řadu oblíbené scénky, parodie,
mnoho skvělých vtipů a imitování celé řady populárních českých i zahraničních zpěváků a zpěvaček.
pá 23. / 19 hodin / 590 Kč / Komedie

Divadlo Járy Cimrmana – České nebe

Cimrmanův dramatický kšaft. Nález Cimrmanovy hry České nebe potvrdil, že stopa
geniálního autora nekončí rokem 1914. Drama zachycuje dobu, kdy na zemi propukla 1. světová válka. Sledujeme ji z nebe, kde se dávno mrtví velikáni českých dějin
strachují o osud svého lidu. Česká nebeská komise ve složení svatý Václav, praotec
Čech a J. A. Komenský se v krizové situaci rozšiřuje o nové členy, aby vnukla národu
myšlenku samostatného státu. Hrají: Zdeněk Svěrák, Miloň Čepelka, Miroslav Táborský, Jan Hraběta / Andrej Krob, Genadij Rumlena / Petr Reidinger a další.
so 24. / 14:30 hodin / 80 Kč / Pohádka

Princezna na hrášku

Sobotní pohádka pro děti. Divadelní úprava klasické pohádky Boženy Němcové, kterak se zkouší urozenost princovy nevěsty. Hrají: Vojtěch Potměšil, Kateřina Lajtkep,
Amálie Votrubová, Lukáš Toman Paclt a další.
po 26. / 19 hodin / 150 Kč / Komedie / Premiéra

Pelíšky – ZMĚNA TERMÍNU!

Vážení diváci, na žádost DS Hálek se premiéra vzhledem k aktuální situaci přesouvá na středu 24. 2. 2021. Vstupenky zůstávají v platnosti.

Městská
knihovna Nymburk
pá 2. až po 26. / v otevírací době knihovny / výstava

Výtvarné práce dětí ZUŠ B. M. Černohorského

Výstava výtvarných prací dětí Základní umělecké školy B. M. Černohorského.
po 5. až pá 9.

Čtenářská amnestie

Ve všech odděleních knihovny odpouštíme během Týdne knihoven všem čtenářům
jejich upomínky.
po 5. až pá 9.

Týden knihoven – (24. ročník)
PŘEDNÁŠKY A OSTATNÍ AKCE
st 7. / 18–22 hodin / ZDARMA

Noc literatury 2020

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.

Martin Myšička
Kavárna Charlie‘s Coffee&Garden, Malé Valy 1705
Marek Adamczyk
Vodárenská věž, Vodárenská ulice
Markéta Hrubešová
Husův sbor, Havlíčkova ulice
Kateřina Macháčková
Gymnázium Bohumila Hrabala, Komenského 779
časy čtení vždy v půlhodinových intervalech: 18–18:20 hodin, 18:30–18:50 hodin, 19–19:20 hodin, 19:30–19:50 hodin, 20–20:20 hodin, 20:30–20:50 hodin,
21–21:20 hodin, 21:30–21:50 hodin.
Noc literatury v Nymburce organizují: Městská knihovna Nymburk, Město Nymburk, Česká centra, VAK Nymburk, Církev Československá Husitská, Gymnázium Bohumila Hrabala.
út 13. / 17:30 hodin / 50 Kč

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. Podívejte se s námi pod pokličku nejznámějších kauz. Předprodej vstupenek v knihovně.
út 20. / 17 hodin / 50 Kč

77 neuvěřitelných míst Evropy

Hana Michalová patří k hlavním cestovatelským motivátorům u nás. Je blogerkou
a autorkou knihy Do světa cestujte chytře, levně a často. Přijďte si pro inspiraci ke
svým cestám i návod, kde sehnat jízdenky a letenky za hubičku. Nová přednáška
Hanky sklízí ohlasy po celé republice. Přednáší zkušená cestovatelka a autorka knihy
Do světa cestujte chytře, levně a často (Albatros). Předprodej vstupenek v knihovně.
čt 29. / 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.
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:
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).

KNIHOVNA DĚTEM
čt 1. až pá 30.

Přiveď kamaráda

Pokud máš kamaráda, který ještě není čtenářem knihovny, můžeš ho během října
přihlásit. Nově přihlášený čtenář získává průkaz do knihovny na rok zdarma.
út 6. / 9 a 10 hodin / 20 Kč

Zahrada

Vendulka Burger, Budilova divadelní škola. Projekt nabízí interaktivní přístup ke knížkám pro děti z MŠ a prvního stupně ZŠ, děti jsou zavedeny do příběhu a samy se
stávají hrdiny knížky. Čteme a hrajeme v prostorách knihoven, aby se do nich děti
naučily chodit a přivedly i své rodiče a prarodiče. Z našich setkávání už víme, že jsou
přínosem i pro učitelky a vychovatelky. Uvědomujeme si, že spousty knížek současných autorů v knihkupectví nejsou k dostání, ale v knihovnách ano! Učíme děti, že
se nemusejí bát čtení (a probouzíme v nich fantazii a snění), že si mohou svůj příběh
dotvářet podle svých představ, že jiná média je v tomto rozletu omezují.
POBOČKA NA SÍDLIŠTI
čt 15. / 16 hodin / 50 Kč

Aby záda nebolela – fyzioterapeutka Slávka Růžičková

Přednáška o bolestech zad z pohledu fyzioterapeutky a instruktorky ZTV s praktickými ukázkami cviků proti bolestem zad. Správné držení těla a dýchání. přihlásit.
Nově přihlášený čtenář získává průkaz do knihovny na rok zdarma.
POZOR: Vzhledem k aktuální hygienické situaci neustále aktualizujeme informace
k akcím a provozu knihovny. Proto sledujte naše stránky a sociální sítě.

PŘIPRAVUJEME
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.
čt 26. 11. / 17:30 hodin / Ohrožená Antarktida: RNDr. Václav Pavel, Ph.D. – Také
Vám není lhostejné životní prostředí a osud naší planety? Zúčastněte se mimořádné popularizačně vzdělávací diashow doprovázené mluveným slovem odborníka,
účastníka polární vědecké expedice. Uvidíte přírodu a život na jednom z nejdrsnějších
a zároveň nejčistších míst na zemi. Míst, která by měla být ochráněna právě před
námi, lidmi. Cílem přednášky je upozornit na to, že Antarktida a Arktida mají zásadní význam pro stabilizaci světového klimatu. Budoucnost polárních oblastí ovlivní
celou planetu včetně České republiky. Antarktida je největší světovou rezervací, je
to poslední „čisté“ prostředí na Zemi, s minimálním znečištěním, minimem plastů
i minimálním vlivem člověka. Vše se v poslední době díky rostoucím lidským aktivitám prudce zhoršuje.
PŘIPRAVUJEME NA POBOČCE
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.
Říjnová sobota, kde máme pro vás otevřeno: 3. 10. od 9 do 11 hodin.

Klub
důchodců
Program klubu důchodců bude upravován dle vznikající situace. Veškeré změny
budou ve vývěsní skříňce. Děkujeme za pochopení.

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.

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.nkcnymburk.cz. Nově můžete v kině platit platební kartou!

Kulturní měsíčník vychází 1× měsíčně. Místo vydání: Tiskárna BOFTISK, s. r. o., Nymburk,
vyšlo: 22. 9. 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: Noc literatury 2020 (archiv Městské knihovny Nymburk)..

