
Turistické informační centrum  
města Nymburk

Našli jsme náhradní termíny na odložené koncerty Dana Bárty, bratrů Ebenů i dal-
ších interpretů. Z divadel se například představí satira Boss Babiš inspirovaná kni-
hou nymburského rodáka Jaroslava Kmenty. 
A ještě dvě jména na závěr. Hvězdou Přístavních slavností by měl být letos písnič-
kář Pokáč a akci chceme mnohem víc propojit s vodou. 
Podobně na Nymburské posvícení by měla zase přibýt ještě scéna Na Rejdišti. 
Hlavní hvězdou Posvícení by měl být Čechomor.

A když všechno dobře dopadne, tak rok 2021 zakončíme velkým Silvestrem na ná-
městí. (autor textu: Ladislav Langr)

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

Klub Českých  
Turistů
POCHODY KČT NYMBURK A SADSKÁ
Kvůli šířící se koronavirové nákaze sledujte prosím aktuálnost výletů na webových 
stránkách klubu: www.klub-ceskych-turistu-nymburk-a-sadska.estranky.cz. 

REPREZENTAČNÍ PLES
Hygienické předpisy také ovlivnily tradiční městský reprezentační ples. Vycházíme 
z toho, že o tančení v rouškách a ještě v omezeném počtu osob by byl mizivý zájem, 
proto lednový ples města nahradí v květnu velká zahradní slavnost.

FESTIVAL B. M. ČERNOHORSKÉHO
Tradiční festival Bohuslava Matěje Černohorského rozložíme do více termínů a vrá-
tíme jej opět milovníkům vážné hudby a to jak sborové, tak i virtuóznímu provedení 
špičkových sólistů. Konkrétně se v Nymburce představí mezinárodně respektova-
ná harfenistka Jana Boušková a navíc ještě jednáme o recitálu další české svě-
tově proslulé operní hvězdy. Pod křídla festivalu chceme také každoročně zařadit 
vždy k datu 16. srpna některé z velkých a slavnostních requiem na uctění památky 
nejbrutálnějšího vyvraždění obyvatel Nymburka za třicetileté války v roce 1634.  
Na zahájení tradice se spojí nymburské soubory a s profesionální spoluúčastí usly-
šíte slavné Mozartovo Requiem.

DEN MATEK A OTCŮ
Na Den matek připravujeme orientační závod pro maminky s kočárky a na Den 
otců to bude zase cykloorienťák na kole s doprovodným programem.

KULTURA V ULICÍCH
Kulturu chceme přenést do ulic města a tak se v první polovině roku objeví 10 nej-
lepších tematických velkoplošných fotografií z fotografické soutěže ve vybraných 
výlohách v Nymburce.

FILMOVÝ NYMBURK
O prázdninách návštěvníky města, ale i obyvatele pozvou členové Divadelního 
spolku Hálek na kostýmované procházky filmovým Nymburkem. Na Velikonoce a 
na „dušičky“ pro změnu zase uspořádáme komentované procházky nymburským 
hřbitovem za významnými osobnostmi města.

MÚZY NA VALECH
V Obecním domě na přelomu srpna a září proběhne Nymburský výtvarný salón, na Va-
lech pak v září vytvoříme unikátní setkání všech možných múz a burčáku, a když všech-
no dobře dopadne, na Tyršáku by měl na podzim zahrát B-Side Band, jedno z nejvyhle-
dávanějších hudebních těles svého žánru se sólistou Vojtěchem Dykem. Samozřejmě 
nezapomeneme na naše seniory, na děti s pohádkami, ani na mladou hudební scénu. 

út 13. 4. / 19 hodin / 450 Kč / Koncert
Vladimír Mišík a ETC
Vladimír Mišík je jednou z nejvýraznějších osobností české populární hudby již  
od šedesátých let 20. století. Svou tvorbou ovlivnil celou řadu umělců ať už z hu-
debního, výtvarného či literárního prostředí. V nymburském kině vystoupí se svojí 
kapelou ETC. Jako host se objeví Jamie Marshall & Amplified Acoustic Band.

st 26. 5. / 19 hodin / 490, 590 Kč / Koncert
Bratři Ebenové
Náhradní termín koncertu, zakoupené vstupenky na původní termín 2020 zůstávají 
v platnosti a ni třeba je vyměňovat. Ojedinělá česká hudební skupina, kterou tvoří 
bratři Kryštof, Marek a David Ebenové. Nenechte si ujít výjimečný koncert v nym-
burském kině.

Nymburské  
kulturní centrum
OKÉNKO DO KULTURY ROKU 2021
Nymburské kulturní centrum má už zpracovaný kompletní plán nejdůležitějších 
akcí v nastávajícím roce. S příchodem nového ředitele místy panovaly obavy, kam 
se posune nymburská kultura. Pro všechny máme proto následující dobrou zprávu. 
Všechny úspěšné a oblíbené programy z předcházejícího roku zůstanou zachovány 
a navíc přibudou další projekty, které budou přispívat k obohacení volného času 
občanů i návštěvníků Nymburka. A s těmi nejzajímavějšími plány vás nyní sezná-
míme, ať víte, na co se můžete těšit.

VIDEOMAPPING
První novinku jste mohli zaznamenat již na Nový rok, kdy tradiční ohňostroj vy-
střídal moderní a dnes velmi atraktivní videomapping na nymburských hradbách. 
Letos jsme měli také nově naplánovaný program na slavnostní zhášení stromečku 
na Tři krále, ale protože režie Adventu se nekompromisně ujal koronavir, vedení 
města rozhodlo, že pro lepší pohodu občanů bude vánoční výzdoba zářit městem 
až do konce ledna.

Kino  
Sokol
KULTURA V KINĚ 2021
st 10. 3. / 19 hodin / 450 Kč / Koncert
Dan Bárta a Illustratosphere
Náhradní termín koncertu, zakoupené vstupenky na původní květnový a říjnový 
termín 2020 zůstávají v platnosti. 

út 16. 3. / 19 hodin / 450 Kč / Koncert
Wohnout - Unplugged
Náhradní termín koncertu, zakoupené vstupenky na původní termín 2020 zůstá-
vají v platnosti. 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.

st 17. 3. / 19 hodin / 250 Kč / Divadelní dramatizace
Boss Babiš
Divadelní dramatizace jedné z nejprodávanějších knih snad nejznámějšího součas-
ného českého novináře Jaroslava Kmenty. Je Andrej mafián, nebo oběť? Je Babiš 
největším polistopadovým podvodníkem, který zdecimoval tuto zemi, nebo jsme 
všichni letadlo? Na tyto otázky se s nadhledem a humorem snaží najít odpověď 
herci a herečky divadla RePublika v inscenaci kabaretního provedení.

Kulturní  
měsíčník 

www.mesto-nymburk.cz sekce Kultura a sport
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nesou: Kajetán Písařovic; Kamila Svobodová a Aleš Misař. Knihu s vloženým CD bude 
možné pořídit za zvláštní křtící cenu.

Lednová sobota, kdy je pro vás otevřeno 9. 1. od 9 do 11 hodin.

PŘIPRAVUJEME
út 2. 2. / 17:30 hodin / Šlapu, šlapeš, šlapeme… aneb Jak se chodí po českých a slo-
venských horách“ - Pavel Benedikt, autor stejnojmenné knihy a Pepa Středa, fotograf.
čt 18. 2. / 17:30 hodin / Mongolsko: svoboda a volnost – Tomáš Kubeš, cestovatel 
a dobrodruh.
út 9. 3. / 17:30 hodin / 30 let pod přísahou - Robert Šlachta, bývalý ředitel Útvaru pro 
odhalování organizovaného zločinu.
út 30. 3. / 17:30 hodin / Od oltáře do Santiaga aneb 3327 km pěšky Z pohledu 
muže a ženy - Cestovatelský stand-up Jany a Lukáše Hanušových.
út 13. 4. / 77 neuvěřitelných míst Evropy - Hana Machalová, cestovatelka.

ČTENÁŘI ČTENÁŘŮM
Kupte novou knihu a darujte ji do knihovny. Nymburská knihovna nabízí svým pří-
znivcům novinku - možnost, jak podpořit knihovnu v době všeobecných úsporných 
opatření. Zakoupením nové, letos vydané knihy, kterou nám v rámci této iniciativy 
věnujete formou sponzorského příspěvku, podpoříte nejen knihovnu, ale uděláte 
tak radost i všem ostatním čtenářům, kteří si ji budou moci vypůjčit. Stanete se tak 
naším čestným dárcem. Zvolit můžete jakoukoliv novou, letos vydanou knihu dle 
vlastního výběru. Tedy např. takový titul, jaký byste si sami rádi v knihovně vypůjčili 
(v oblasti beletrie či naučné literatury, knížek pro děti, ale může to být i jiný druh 
dokumentu – CD, společenská hra… seznam doporučené literatury a ostatních do-
kumentů najdete na stránkách knihovny). Všem našim dárcům srdečně děkujeme!
Půjčujeme e-knihy
Z pohodlí domova si mohou registrovaní čtenáři prostřednictvím katalogu knihovny 
vypůjčit až 5 e-knihy za měsíc.

Služba odložení z poličky
Knihovna nabízí svým čtenářům službu, při které se v knihovně zdrží jen nezbytně nut-
nou dobu pro vyzvednutí objednávky. Stačí se přihlásit do svého čtenářského konta, 
vybrat si tituly, které pro Vás máme připravit, počkat na naše potvrzení a přijít si knížky 
vyzvednout. Knihy si můžete objednat i prostřednictvím emailu nebo telefonu.

představí jako svou dceru. V té chvíli začne zamotávání se do vlastních lží, skrývání 
a nečekaných překvapení. Veselé Velikonoce jsou skvostnou situační komedií, která 
vychází z nejlepších tradic slapstickových komedií a grotesky. Hrají: Martin Hofmann, 
Michaela Badinková, Eliška Hanušová, Monika Zoubková další.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA! Sledujte pravidelně naše webové stránky.

Informace ohledně vrácení vstupenek:
• Pokud se představení zcela neruší, ale pouze přesouvá na náhradní termín, tak 
není potřeba vstupenky měnit. Pokud i tak chcete vstupenky vrátit, vstupné vám 
bude vráceno formou voucheru, který je platný do 31. 10. 2021. Pokud ještě není 
znám náhradní termín, vyčkejte! 
• Nelze vracet vstupenky za již uskutečněné představení. Vstupenky je nutné vrátit 
nejdéle 1 den před konáním. 
• Pokud se představení zcela ruší, vracíme vstupné. Vstupenky zakoupené online 
můžete zaslat na e-mail info@divadlonymburk.cz a uveďte své číslo účtu. Vstu-
penky zakoupené v TIC a na pokladně divadla se vracejí pouze v divadle. Pokladnu 
otevřeme, jakmile to bude možné.
• Předplatné Abonmá, Dámská jízda 2 a Komedie 3 nelze vracet.

Děkujeme všem za podporu pochopení.

Městská  
knihovna Nymburk
út 5. až čt 28. / v otevírací době knihovny / výstava
Dny ve dnech - Marek Krejčík
Výstava Marka Krejčíka.

PŘEDNÁŠKY OSTATNÍ AKCE
čt 14. / 17:30 hodin / 50 Kč
4 nejpozoruhodnější nepálské treky 
Cestovatelka Radka Tkáčiková. Průřez čtyřmi treky v oblastech, které se od sebe vý-
razně liší. Vysokohorská poušť Horního Mustangu s izolovaným Saribungem a izolova-
ným a suchým Narphu v kontrastu s věčně zeleným údolím řeky Buri Gandaki v údolí 
pod Manaslu. Poutavý trek okolo Dhaulagiri s 4 kilometrovou západní stěnou, kterou 
první přelezli čeští horolezci. K Everestu jinou než tradiční cestou, sedlo Ampulapcha 
5830m se řadí mezi nejkrásnější. Tradiční způsob života pod osmitisícovkami a buddhi-
stické rituály v klášterech vysoko v horách. Historie výstupů na osmitisícovky včetně 
nejlepších českých přelezů. Inspirace na výstup na nejoblíbenější trekové šestitisícov-
ky. Předprodej vstupenek pouze knihovně. 

čt 21. / 17:30 hodin / 30 Kč
Vyprávění o babičce Boženy Němcové a jejich Babičkách 
Marta Zemanová, sběratelka díla a badatelka v tomto oboru.
Přednáška je věnovaná literárním postavám knihy, jejich skutečným osudům a době, 
ve které žily, a také velmi zajímavé historii vydávání této knihy u nás i v zahraničí za 
uplynulých 165 let. Sběratelka vydala k nedávnému dvojímu výročí vlastní jubilejní 
vydání Babičky s autorským dodatkem. Knihu a také jednotlivé grafické listy – ilust-
race z knihy bude možno po přednášce zakoupit. 

so 30. / 18 hodin / vstup volný
Křest nové knihy poezie Aleše Misaře „Vendula Vogel a jiné básně“
Přivítání nové sbírky zahrnující deset delších poem z let 2010-2020. Kromě autor-
ského čtení bude výjimečnou součástí večera i premiéra melodramu na text titulní 
básně s hudbou Jiřího Chvojky a v podání kvarteta Zuzana Rendlová – flétna;  Tomáš 
Kozák – klarinet; Bartlomiej Bieliński – housle; Eva Matoušková – klavír. Básně před-

pá 12. 3. / 19 hodin / Oscar pro Emily – Konverzační komedie s překvapivými zvraty. 
Stárnoucí manželský pár Emily a Henry čekají na předávání  Oscarů. Oba doufají, že 
jejich celoživotní herecké dílo bude odměněno. Čas do večerního ceremoniálu si krátí 
diskusemi o vhodném oblečení a vzpomínkami. Jakmile se objeví Jeff z donáškové 
služby, mají konečně publikum, které tolik potřebují. Mladý poslíčekovšem svými 
zvídavými otázkami brzy odhalí, že ne vše, co si myslí a říkají, je pravda. A na závěr 
přijde velké překvapení. Hrají: Carmen Mayerová, Petr Kostka a Václav Jílek / Ivan 
Lupták Produkce: Studio DVA Divadlo.

po 19. 4. / 19 hodin / Enigmatické variace aneb Láska až za hrob – Slavný spiso-
vatel a nositel Nobelovy ceny Abel Znorko, vyhlášený svou arogancí, žije už léta sám 
na vzdáleném ostrově v Norském moři. Znorko nepřijímá návštěvy a razantně odmítá 
všechna interview. Když jej ale osloví novinář jednoho regionálního deníku, překvapivě 
souhlasí. Čeká ho rozhovor o jeho zatím poslední, nejuznávanější knize „Zapřená láska“ 
– románu složeném z vášnivých milostných dopisů, který věnoval H. M. Koho skrývají 
tyto iniciály? Co dalšího spisovatel tají? A o čem všem ví novinář? Enigma – záhadu, 
zastřenější než se zdálo, budou oba muži odkrývat postupně s jízlivostí i odzbrojujícím 
citem. Hrají: Martin Stránský Jan Maléř. Produkce: Divadlo J. K. Tyla Plzni.

ne 2. 5. / 19 hodin / Veselé Velikonoce – Nenapravitelný rošťák, profesionál i zvíře 
chystá bezva fintu. Řekne-li se kultovní francouzská komedie, nemůže ve výčtu chy-
bět titul Veselé velikonoce. Slavná divadelní hra, která získala svou proslulost i díky 
filmovému zpracování, ve kterém exceluje Jean-Paul Belmondo. Věčný příběh ne-
napravitelného zmatkáře Stéphana, který se odhodlá tajně podvést svou manželku 
Sophii. Ta ho jednou přistihne ve společnosti půvabné dívky a Stéphane ji bez váhání 

Hálkovo městské  
divadlo Nymburk
LETNÍ SCÉNA - FARSKÁ ZAHRADA
V květnu letošního roku uvede Hálkovo městské divadlo Nymburk na svět nový kul-
turní projekt v našem milovaném městě.
Od 17. května se zahrada na Starém děkanství promění téměř na dva týdny ve ven-
kovní divadelní a hudební scénu s naprosto výjimečnou atmosférou. S touto myšlen-
kou jsme si pohrávali již dříve, ale protože nám není téměř umožněno hrát v budově, 
doufáme, že nám to bude dovoleno alespoň venku.
Koncerty Jakuba Smolíka a Ondřeje Havelky & jeho Melody Makers měly být původ-
ně v divadle, ale rozhodli jsme se je přesunout právě sem. Ti, kteří mají již zakoupené 
vstupenky do divadla, je nemusejí měnit. Přednostně ovšem budou mít zamluvená 
místa v předních řadách.
Jinak budou místa zcela nečíslovaná, dobré místo si zajistíte pouze včasným přícho-
dem a hrajeme za každého počasí. Diváci se musejí na jeho případnou nepřízeň při-
pravit především vhodným oblečením.
Program budeme postupně uveřejňovat na webových stránkách divadla. Vstupenky 
jsou nyní již v prodeji na webu a pokladně divadla, ale zakoupit si je můžete také v TIC.
Za podporu a spolupráci děkujeme Městu Nymburk a Římskokatolické farnosti. 
Program:
po 24. 5. / Koncert Jakuba Smolíka s kapelou
st 26. 5. / Koncert Ondřeje Havelky a jeho Melody Makers

st 27. / 19 hodin / 290 Kč / Travesti show
Screamers
Náhradní termín za 2. 4. 2020. Travesti show.

Termíny abonentních představení 2021:
st 10. 3. / 19 hodin / Sex noci svatojánské – Skvělá komedie Woody Allena vznik-
la podle stejnojmenného filmu. Jedná se zábavnou přitom rafinovanou hru o lásce, 
sexu, nejrůznějších vášních, předsudcích, neposlední řadě také manželských tram-
potách. Jednoho letního dne se do vily ukryté v idylických lesích sjede nesourodá 
společnost: poněkud potřeštěný vynálezce Andrew řešící svou sexuální frustraci 
vymýšlením prapodivných vynálezů jeho půvabná manželka Adriana zde přivítají 
geniálního, ale zdánlivě úzkoprsého filozofa Leopolda a jeho nastávající manželku, 
ve všech směrech okouzlující Ariel. Již tak dosti třaskavou směs doplní ještě záletný 
bezuzdně milující lékař Maxwell a jeho skutečně ničem nekomplikovaná přítelkyně 
Dulcy. Brzy je jasné, že název hry, odkazující kromě jiného nejhranější Shakespearově 
komedii, není zvolen náhodou. Produkce: Komorní divadlo Kalich. Hrají: Václav Kopta, 
Barbora Munzarová, Jaromír Meduna, Máša Málková další.

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 čítárnu. Nová pobočka na sídlišti suterénu polikliniky 
(Okružní 2160) naproti bufetu každé úterý čtvrtek (8–12 hodin 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 pondělí ve středu od 13 do 13:30 hodin. Veškeré informace 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
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 vybrané akce 
zakoupíte v: Nymburském kulturním centru, Turistickém informačním 
centru Nymburk, Obecním domě anebo ONLINE na www.nkc-
nymburk.cz. Nově můžete kině platit platební kartou!

Kulturní měsíčník vychází 1× měsíčně. Místo vydání: Tiskárna BOFTISK, s. r. o., Nymburk, 
vyšlo: 16. 12. 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 cestovního ruchu – MěÚ Nymburk. Fotografie na titulní 
straně: PF 2021 (Nymburské kulturní centrum).


