
Turistické informační centrum  
města Nymburk

otevřou 5. listopadu v 17 hodin v podloubí před radnicí. Letošní ročník bude mít 
tematiku Noc v muzeu. Děti se mohou těšit na indiány, T-rexe, Dextera a spoustu 
dalších. Trasa je složena ze sedmi stanovišť, na kterých budou připraveny úkoly. Za 
jejich splnění čeká vaše dítka sladká odměna. Cíl cesty se nachází za Eliškou, kde si 
rodiče mohou dát něco dobrého v kavárně Love me. Celou akci pořádají skauti ze 
střediska Krahujec Nymburk a zvou všechny děti do 10 let.

čt 11. 11. / 11 hodin / Park Hrdinů u Husova sboru
Den válečných veteránů
11. listopadu 1918 byla oficiálně ukončena 1. světová válka. Tento významný den 
se v Nymburce v Parku Hrdinů u Husova sboru připomíná každoročně za účasti 
vojenských veteránů z Vojenského sdružení rehabilitovaných v okrese Nymburk 
a  sdružení KVH Druhý pluk Nymbursko pod vedením pana Jana Kupce. Den vá-
lečných veteránů odkazuje události roku 1918, kdy bylo 11. listopadu v 11 hodin 
podepsáno příměří mezi Německem a státy Dohody a fakticky tak byly ukončeny 
boje 1. světové války.

ne 14. 11. / 10–17 hodin / Centrum pro všechny (Kolínská 282)
Artíkův den
Jednodenní arteterapeutický den. Přihlášky nutné předem u Terezy Prokešové, 
mob. 774 545 570, e-mail: terka.prokesova@email.cz.

út 16. 11. / 17:30 hodin / Sraz na hasičském hřišti
Posviťme si na Nymburk
Lampiónkový průvod pořádá TJ Sokol Nymburk. Pojďte rozzářit naše město a hle-
dat svatojánské broučky. K tomu je třeba co nejvíce lucerniček, lampiónků a ostat-
ních světýlek. Sraz účastníků na hasičském hřišti. Více na www.sokolnymburk.cz.

ne 21. 11. / 14–18 hodin / Obecní dům
Vem–Ber charitativní bazar
Tradiční benefiční prodejní akce, kde prodávat může každý. Připraven bude zábav-
ný program pro děti a dospělé. Příjemná atmosféra a občerstvení zajištěno. 
Přijďte prodávat. Přijďte nakupovat. Přijďte pomáhat. Letos bude příspěvek věno-
ván našemu místnímu kamarádovi Tomáši Hrubému, kterému byla diagnostiková-
na nemoc ALS. Přihlášky posílejte přes vembernbk@gmail.com.

Klub  
důchodců
po 1. 11. / Volná zábava 
st 3. 11. / Je káva zdravá? - Zdenka Straková
po 8. 11. / Volná zábava
st 10. 11. / Studánky kolem nás - Zdenka Straková
po 15. 11. / Volná zábava
st 17. 11. / Státní svátek
po 22. 11. / Volná zábava
st 24. 11. / Eliška Přemyslovna - PhDr. Pavel Fojtík
po 29. 11. / Volná zábava

Klub otevřen pondělí a středa 13–13:45 hodin. Pravidelná cvičení 13:15–13:45 
hodin. Začátek přednášek ve 14 hodin. Zájezdy vyvěšeny za oknem klubu.

centra, kina a sociální sítě.

Klasický program kina Sokol naleznete na webu Nymburského kulturního centra: 
www.nkc-nymburk.cz, na Facebooku kina: www.facebook.com/kinosokolnym-
burk. Skládací čtrnáctidenní programy jsou rovněž k dostání v budově kina, v Turis-
tickém informačním centru Nymburk a v Městské knihovně Nymburk.

Nymburské  
kulturní centrum
út 2. 11. / 14 hodin / 50 Kč / Obecní dům
Čas na čaj
Setkání nejen pro seniory ve velkém sále Obecního domu, kde k tanci a poslechu 
zahraje skupina Retro Václava Záhory.

út 2. 11. / 15 hodin / ZDARMA / Sraz před krematoriem
Dušičkový Feuerstein
Naučná procházka s Jiřím Černým a Janem Řehounkem po nymburském hřbitově 
nejen kolem národní kulturní památky, ale i za místy posledního odpočinku vý-
znamných osobností Nymburka.

čt 4. a 11. 11. / 17 a 19 hodin / pro držitele permanentek / Obecní dům
Kruhové cvičení s fyzioterapeutem
Kruhový trénink se zaměřením na procvičování a protahovaní všech svalových par-
tií pod vedením zkušeného fyzioterapeuta Mgr. Jiřího Lukavce.

so 6., 13. a 20. 11. / 17 a 20:30 hodin / Obecní dům
Taneční kurzy 2021
Taneční kurzy Nymburského kulturního centra v Obecním domě.

po 15. 11. / 19 hodin / 390 Kč, 790 Kč, 1190 Kč / Sportovní centrum Nymburk
Vojtěch Dyk & B-Side Band
Frontman kapel Nightwork a Tros Distequos, zpěvák brněnské swingové formace 
B-Side Band, herec v divadle i ve filmech jako Ženy v pokušení a seriálech jako 
Velmi křehké vztahy – Vojtěch Dyk je zkrátka umělec mnoha tváří. B-Side Band 
je český swingový orchestr z Brna, složen z 18 instrumentalistů. V roce 2006 jej 
založil trumpetista Josef Buchta. S big bandem spolupracují přední čeští hudební 
umělci, jako Matěj Ruppert, Roman Holý, Tereza Černochová, Dan Bárta, Martin 
Chodúr či Roman Dragoun. Nejvýraznějším hostem big bandu je pravděpodobně 
právě Vojtěch Dyk. Vstupenky v předprodeji pouze v síti GoOut.net.

po 22. 11. / 19 hodin / 120 Kč / Obecní dům / Beseda
Večer při svíčkách s profesorem Cyrilem Höschlem
Beseda s legendou české psychiatrie.

ne 28. 11. / 16 hodin / Náměstí Přemyslovců
Rozsvícení vánočního stromu – 1. adventní neděle
Již tradičně rozsvítíme v oknech radnice první adventní svíci – svíci proroků a bě-
hem bohatého programu dojde i na rozsvícení vánočního stromu. Chybět nebude 
ani otevření Ježíškovy kanceláře, slaměný betlém či adventní jarmark.

Ostatní akce
pá 5. 11. / 17 hodin / Start u nymburské radnice
Nymburk plný strašidel
Tradiční akce, která opět zahalí večerní město. Brány do strašidelného světa se 

pá 19. 11. / 19 hodin / 150 Kč / Přednáška
Jan Rendl: 10 000 kilometrů po Jižní Americe
Deset tisíc kilometrů pěšky z kolumbijské Bogoty do Santiaga de Chile urazil na své 
315 dní dlouhé cestě přes šest zemí Latinské Ameriky cestovatel a dobrodruh Jan 
Rendl. Stal se tak prvním Čechem, který kdy přešel jihoamerický kontinent. 

čt 25. 11. / 18 hodin / vstupné dobrovolné / Beseda
Nymburský historický podzim
Otázka volby – aneb jak a podle čeho volíme? Hosté: evangelický farář a bývalý-
senátor Zdeněk Bárta, publicistka, překladatelka a disidentka Petruška Šustrová 
a bývalý ministr Karel Schwarzenberg.

PŘIPRAVUJEME:
čt 20. 1. 2022 / 19 hodin / 490 Kč, 590 Kč – od 1. 1. 2022 / Koncert
Bratři Ebenové
Ojedinělá česká hudební skupina, kterou tvoří bratři Kryštof, Marek a David Ebeno-
vé. Nenechte si ujít výjimečný koncert v nymburském kině.
V první polovině 90. let 20. století příliš nekoncertovali, z popudu Zdeňka Vřešťála. 
Ve spolupráci s Karlem Plíhalem a muzikanty z kapely Etc..., kontrabasistou Jaro-
mírem Honzákem a Ivou Bittovou, natočili album Tichá domácnost. Aktivita kapely 
byla po vydání desky minimální a zvýšila se až po nahrání alba Já na tom dělám. 
Jako hosté se na něm opět objevili hudebníci z Tiché domácnosti. Píseň „Sprostý 
chlap“ nazpíval Jiří Schmitzer a v roli promlouvajícího Senecta se ve skladbě „Se-
necte, pomoz“ objevil Jiří Bartoška. Hosté a Stanislav Předota a Ondřej Maňour 
ze souboru Schola Gregoriana Pragensis účinkovali na koncertním DVD k albu Já 
na tom dělám, které bylo natočeno o dva roky později pod názvem Ebeni v zahradě.

POZOR: Vzhledem k současné epidemiologické situaci aktualizujeme informace 
k akcím a provozu kina. Proto sledujte webové stránky Nymburského kulturního 

Kino  
Sokol
čt 4. 11. / 19 hodin / 250 Kč / Záznam koncertu
The Doors: Live At Hollywood Bowl Special Edition
Americká rocková legenda The Doors se představí v novém koncertním snímku. 
Stane se tak u příležitosti 50. letého výročí studiového alba „L. A. Woman“. Snímek, 
který byl zremasterovaný z původních záběrů a nahrávek představuje celý koncert 
z legendárního amfiteátru v roce 1968. Součástí filmu bude i exkluzivní obsah z no-
vých vystoupení a rozhovory s žijícími členy kapely. Zažijte neopakovatelný večer 
po boku Jima Morrisona a ostatních členů této fenomenální rockové kapely, která 
se stala symbolem 60. let! USA / záznam koncertu / 92 min. / s titulky

so 6. 11. / 19:20 hodin / 150 Kč v předprodeji, 200 Kč na místě / Prezentace
Pecha Kucha Night vol. X
Desátá Pecha Kucha, setkání a prezentace tvořivých a zajímavých lidí nejen z re-
gionu Nymburska. Těšit se můžete např. na režisérku Dariu Kashcheevu. Součástí 
bude i projekce krátkometrážního animovaného filmu Dcera, který byl v roce 2019 
oceněn studentským Oscarem.

ne 7. 11. / 15 hodin / 80 Kč / Loutková pohádka
Jak Jíra z Roztok si hrad Krakovec vystavět nechal a jak při 
tom peklo s nebem bojovalo
Do Nymburka zavítá Loutkářský spolek Před Branou z Rakovníka s pohádkou o Jí-
rovi z Roztok, staviteli hradu Krakovec. Příběh vypráví o pýše, mírné lenosti, zlobě 
i trochu naivity a když se do něj vloží čerti, jde v něm nakonec o to nejcennější, 
o vlastní duši. 

út 9. 11. / 10 hodin / 60 Kč / Mama kino
Jedině Tereza
Projekce ve foyer primárně pro maminky s malými dětmi. Romantická komedie 
plná trapasů a omylů, která názorně dokládá, že boj o lásku může být někdy neu-
věřitelná šichta, zvlášť když vám život dává jednu facku za druhou. ČR / romantický 
/ 102 min. / české znění / Přístupný

čt 11. 11. / 10 hodin / 60 Kč / Senior kino
Zátopek
Výpravný film režiséra Davida Ondříčka, věnovaný  nejen sportovnímu, ale i život-
nímu příběhu jednoho z největších světových atletů všech dob, čtyřnásobného 
olympijského vítěze Emila Zátopka. Příběh o vítězstvích v lásce i ve sportu, k nimž 
je třeba především velké srdce. ČR / životopisný / 130 min. / české znění / Přístupný 

čt 18. 11. / 10 hodin / 60 Kč / Senior kino
Gump - pes, který naučil lidi žít
Rodinný film režiséra F.A. Brabce je o světě viděném očima toulavého psa Gumpa. 
O světě, o kterém mnoho z nás moc neví. O tom, jak nás vidí zvířata  a jak je ten náš 
svět pro ně důležitý. Ten svět, který jim dává domov, sílu, naději, ale také bolest. 
Dobrodružný příběh skutečných psích hrdinů a lidí kolem nich. ČR / dobrodružný / 
90 min. / české znění / Přístupný 

čt 18. 11. / 19 hodin / 350 Kč v předprodeji, 450 Kč na místě / Koncert
Kamil Střihavka & The Leaders Acoustic Band
Kamil Střihavka - rocková legenda oslovující již dvě generace fanoušků, majitel ne-
zaměnitelného a fenomenálního hlasu vystoupí v nymburském kině Sokol v akus-
tickém podání s kapelou the Leaders acoustic band!
Obsazení kapely: Kamil Střihavka – zpěv, Petr Henych – akustické kytary, Mar-
tin Ivan – kontrabas, Patrik Sas – bicí nástroje, Michal Vejskal - klávesy, Markéta 
Podhajská – perkuse, Ondřej Klímek – saxofon, flétna, David Babka – steel kytara.

Kulturní  
měsíčník 

www.mesto-nymburk.cz sekce Kultura a sport
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ovcí, poušť Gobi s kontrasty od písečných dun po údolí s dinosauřími vejci, typické 
jurty s pohostinnými obyvateli, velbloudí stáda, divoké hory, monumentální kláštery, 
velkolepý Ulánbátar, pastevci sobů i průzračná jezera. To vše je neuvěřitelná země, 
které se vnější svět dotkl, ale život tu stále běží jako v dávných dobách. Domov no-
mádů, kde čest, volnost a svoboda patří k sobě. Předprodej vstupenek v knihovně.

so 27. 11. / 13 hodin / ZDARMA
Výroční setkání Klubu čtenářů Bohumila Hrabala
Klub čtenářů Bohumila Hrabala přes 20 let pečuje o odkaz jednoho z našich nej-
významnějších regionálních spisovatelů. Poslední listopadovou sobotu se po třech 
letech uskuteční výroční setkání klubu. Určeno je nejen členům klubu, ale i široké 
veřejnosti, která má tak jedinečnou příležitost nahlédnout do fungování klubu, za-
vítat do Literárního kabinetu Bohumila Hrabala, dozvědět se novinky z dění kolem 
Hrabala, zažít atmosféru protknutou Hrabalovým duchem a hlavně strávit příjem-
né odpoledne ve společnosti lidí, jež jsou svým srdcem a duchovním rozpoložením 
veskrze pábiteli a zároveň obdivovateli Hrabalova díla. 

KNIHOVNA DĚTEM
st 3. 11. / 8:30, 9:30 a 10:30 hodin / 30 Kč
Beseda se spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou
Zuzana Pospíšilová je oblíbená autorka věnující se téměř výhradně původní tvorbě 
pro děti. S jejími texty se dětští čtenáři mohou setkávat od roku 2004, kdy jí vyšly 
první pohádkové příběhy v časopise Sluníčko. V roce 2005 začala publikovat kniž-
ně a dodnes je jednou z nejaktivnějších autorek píšících pro děti. Jen v naklada-
telství Grada vydala více než sedm desítek titulů, z nichž nejúspěšnější jsou zatím 
série Kouzelná třída a edice dětských detektivek DeTeKTiVoVé. V její tvorbě mají 
převahu pohádky, ale věnuje se také poezii a výukovým textům. 

po 8. 11. / 10 hodin / ZDARMA
Ptáčata
Klub pro děti od 2 do 6 let a jejich rodiče. Na téma Správná péče o dětské zoubky s dentál-
ními hygienistkami Terezou a Eliškou (SZŠ a VOŠZ Nymburk). Víte, jak se starat o dětský 
chrup? Kdy jít poprvé k zubnímu lékaři? Kdy začít a co je vhodné používat k čištění prvních 
zoubků? Jak dětem ulevit od bolesti? Na děti i jejich rodiče či prarodiče čeká interaktivní 
zážitkové setkání naplněné zejména povídáním o dětském chrupu a vhodné péči. 

POBOČKA NA SÍDLIŠTI
čt 11. 11. / 16 hodin / 50 Kč
Aby záda nebolela 
Slávka Růžičková, fyzioterapeutka a instruktorka zdravotní tělesné výchovy. Před-
náška o správném držení těla, dýchání a  bolestech zad z pohledu fyzioterapeutky 
s praktickými ukázkami cviků proti bolestem zad. 

JAK SLAVILI VÁNOCE DĚDEČKOVÉ A BABIČKY, KDYŽ BYLI JEŠTĚ KLUCI A HOL-
ČIČKY – výtvarné a literární tvoření. Nakreslete vzpomínky na Vánoce, nebo o nich 
napište. Obrázky a texty mohou do 10. prosince zaslat přímo senioři nebo jejich 
dospělé i nedospělé děti, vnoučata, pravnoučata a všichni, kdo si nechají od seniorů 
o Vánocích vyprávět. Těšíme se na krásné vzpomínky z Vánoc všech kluků i holči-
ček, které jsou dnes již dědečky a babičkami. Vánoce se blíží, darujme si vzpomínky.
Od 13. prosince se uskuteční výstava došlých prací v pasáži Městského knihovny 
Nymburk, Palackého třída 1749. Bližší informace naleznete na www.ddm-nym-
burk.cz a www.knihovna-nbk.cz. 

VÁNOČNÍ BALÍČEK
Darujte průkazku do knihovny jako vánoční dárek.
Průkazku vám vystavíme na rok zdarma. Kromě průkazky do knihovny získáte i 
volný vstup na jednu z akcí knihovny dle vlastního výběru. Akce platí od 2. do 23. 
prosince 2021.

Městská  
knihovna Nymburk
Otevírací doba knihovny (Palackého třída):
Oddělení pro dospělé, čítárna, studovna,   
hudební oddělení:     dětské oddělení:
pondělí  8:00–18:00    pondělí  8:00–18:00
úterý  8:00–17:00   úterý  12:00–17:00
středa  ZAVŘENO    středa  ZAVŘENO
čtvrtek  8:00–17:00   čtvrtek  12:00–17:00
pátek  8:00–17:00   pátek  12:00–17:00

Otevírací doba pobočky na sídlišti:
úterý 8:00–12:00 13:00–17:00
čtvrtek 8:00–12:00 13:00–17:00

Listopadová sobota, kdy máme pro vás otevřené oddělení pro dospělé a čítárnu je 
6. 11. od 9 do 11 hodin.

POZOR: Vzhledem k současné epidemiologické situaci aktualizujeme informace 
k akcím a provozu knihovny. Proto sledujte naše stránky a sociální sítě.

VÝSTAVY
út 2. 11. až čt 2. 12. / v otevírací době knihovny / výstava
Barevný svět 
Výstava obrazů Dagmar Chramostové.

PŘEDNÁŠKY, BESEDY
út 2. 11. / 17:30 hodin / vstupné dobrovolné
Sedmdesátiletá historie ping-pongu Lokomotivy Nymburk
Beseda nad knihami Tomáše Kokojana. Kniha Oddíl stolního tenisu Lokomotiva 
Nymburk představuje kroniku sportovního klubu ze Zálabí, který v minulosti dosá-
hl velkých úspěchů. Druhá publikace nazvaná Pingpongáři, emoce a kresby vznikla 
syntézou sportovních textů a autorských kreseb. Textovou část knihy zaměřenou 
na typologii a emoce hráčů stolního tenisu doprovází na 30 ilustrací. S autorem se 
besedy zúčastní i členové oddílového výboru Jiří Sobotka, Radek Eliška, předseda 
Lubomír Mucha a jako čestný host Stanislav Randa. 

čt 4. 11. / 19 hodin / 50 Kč
Autorské čtení Jaroslava Rudiše / Winterbergova poslední cesta
Jaroslav Rudiš se vrací do Nymburka, aby představil svůj první německy psaný ro-
mán, který vychází v českém překladu Michaely Škultéty 14. října v nakladatelství 
Labyrint. Na místě bude možné knihu zakoupit. Předprodej vstupenek v knihovně.

čt 18. 11. / 17:30 hodin / vstupné dobrovolné
Mosty – hledání pravdivého řešení
Přednáška prof. Jiřího Stráského, autora nové nymburské lávky přes Labe.
Konstrukce a architektura mostu musí vyjádřit jeho základní funkci, kterou je účel-
né převedení dopravy přes překážku. Současně musí konstrukce mostu odpovídat 
měřítku krajiny, musí vyjádřit povahu přemostění. Projektant mostu musí navrh-
nout ekonomickou konstrukci, jejíž architektura vychází ze správného konstrukč-
ního řešení, odpovídá kulturnímu prostředí přemostění, vyjadřuje současnou dobu 
a pokrok ve vědě i technologii. Na příkladech řady mostů, na jejichž projektech se 
prof. Stráský podílel v České republice a v zahraničí, bude ukázána jeho snaha o na-
lezení pravdivého řešení mostů.

út 23. 11. / 17:30 hodin / 50 Kč
Mongolsko – svoboda a volnost
Cestovatel, dobrodruh a fotograf Tomáš Kubeš. Nekonečné pláně plné koní, krav, 

Jakub Zeman a další.

po 29. 11. / 19 hodin / 390 Kč
A/ Enigmatické variace
Náhradní termín za 19. 4. 2021. Slavný spisovatel a nositel Nobelovy ceny Abel Znor-
ko, 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. Co dalšího spisovatel tají? 
A o čem všem ví novinář? Režie: Jan Burian. Hrají: Martin Stránský a Jan Maléř.

Abonmá jaro 2022
Prodej abonmá pouze na poklaně divadla od pondělí 1. 11. do pátku 10. 12. 2021. 
Stávajícím abonentům rezervujeme jejich místa do pátku 3. 12. 2021. Od soboty 
11. 12. 2021 bude zahájen doprodej vstupenek na jednotlivá představení. Ceny 
předplatného: Pro stávající abonenty 1950 Kč, pro nové abonenty 2050 Kč.
Program:
po 7. 2. 2022 / 19 hodin / Butch Cassidy a Sundance Kid (western z Bohnic) 
Dvě jména, která nás hned přenesou k romantickému westernu a k okouzlujícím 
darebákům v podání Paula Newmana a Roberta Redforda. A takovými frajery na 
divokém Západu se cítí i dva kamarádi „na život a na smrt“, kteří touží prožívat stej-
ná dobrodružství, přepadení, střílení i nebezpečné útěky. Nevadí jim, že místo pis-
tolí vytáhnou třeba rohlíka prchají-li divokou jízdou na koni, prostě se sami přemění 
v koně. A mnoho dalšího stvoří jejich fantazie, protože jsou pacienty psychiatrické 
léčebny. Hrají: Václav Kopta, Josef Polášek a Simona Vrbická.
čt 3. 3. 2022 / 19 hodin / Po konci světa – Po konci světa je hra stresující, lás-
kyplná, dětsky hravá, vášnivá i napínavá. Krásná Luisa se probudí vedle Marka, 
který jí zachránil život. Alespoň tak to Mark Louise tvrdí, ta o tom však začne brzy 
pochybovat. Jenže odporovat Markovi se nevyplácí. Z oblíbené a silné ženy se stá-
vá oběť a z introvertního muže násilník, který se před ničím nezastaví. Civilizační 
nánosy morálky a slušnosti v izolaci rychle mizí a dochází doslova k bitvě o přežití. 
Dokážou na horské dráze vypjatých emocí, humoru a napětí přežít jeden druhého? 
Kam až může vést posedlost v lásce? Hrají: Karel Heřmánek ml. a Sarah Haváčová.
duben 2022 / Přítelkyně – „Rozvedená padesátnice hledá spolubydlící ve stej-
ném věku – čistotnou, spolehlivou nekuřačku. Zn: Klidný podzim života.“ Robyn je 
sice také padesátnice, jinak ale nesplňuje ani jeden ze zmíněných požadavků. Přes-
to se nakonec ukáže, že tahle ulítlá spolubydlící je pro Sharon tou nejlepší volbou. 
Dojemná komedie současné americké dramatičky, v níž se usedlá domácnost kdesi 
v zapadákově otřese v základech. Hrají: Alena Mihulová a Jitka Smutná.
čt 5. 5. 2022 / 19 hodin / Na Zlatém jezeře – V kouzelném prostředí na březích 
Zlatého jezera tráví léto starší manželé. Věčně brblající, nepraktický a naschvál 
i doopravdy zapomínající profesor v penzi Norman a jeho chápající žena Ethel, sta-
rající se o muže i domácnost s neutuchajícím půvabem a noblesou. Příjezd dcery 
Chelseay s partnerem a jeho tvrdohlavým synkem Billym pomůže Normanovi vy-
stoupit náhle z letargie a všechny zaskočí svým příkladem: Vždycky je čas za život, i 
ten nejobyčejnější, začít se znovu prát. Hrají: Simona Stašová, Ladislav Frej, Monika 
Procházková a další.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA! Více infromací na www.divadlonymburk.cz

DÁLE PŘIPRAVUJEME:
Komedie3 – předplatné tří komedií, již brzy v prodeji! Ideální dárek k Vánocům.
Koncerty – Petra Janů, Crossband a další.
Na pokladně divadla lze také zakoupit dárkový poukaz v libovolné hodnotě!

Přehled náhradních termínů:
čt 2. 12. 2021 / 19 hodin / 460 Kč / A/ Veselé Velikonoce
po 6. 12. 2021 / 19 hodin / 350 Kč / Jakub Smolík s kapelou
pá 17. 12. 2021 / Vánoční Crossband a host
po 7. 3. 2022 / K3/ Muži v offsidu

Hálkovo městské  
divadlo Nymburk
po 8. 11. / 19 hodin / 290 Kč / Travesti show
Screamers
Náhradní termín za 2. 4. 2020. Travesti show.

út 9. 11. / 19 hodin / 490 Kč
DJ2/ Duety
Náhradní termín za 6. 11. 2020. Čtyři herecké a pěvecké duety. Dva životní ztros-
kotanci seznamující se na inzerát, velký šéf se svojí věrnou sekretářkou, manželský 
pár na dovolené snů a ne úplně nejmladší nevěsta, co se za „podpory“ svého cynic-
kého bratra vdává již potřetí. Člověk je podivný tvor a i uprostřed totální apokalypsy 
nepřestane doufat. Někdy k povzbuzení stačí jen maličkost. Produkce: Studio DVA 
Divadlo. Hrají: Filip Blažek a Monika Absolonová.

so 13. 11. / 14:30 hodin / 100 Kč / Premiéra pohádky
O malé hastrmance
Premiéra nové pohádky. Pohádka je rozmarnou a rozezpívanou variací na příběhy 
malých mořských víl a rusalek. Také malá hastrmanka, přes varování starého has-
trmana, zahoří nejprve zvědavostí po lidském světě a poté se zakouká do prvního 
člověka, kterého u rybníka potká – prince z nedalekého zámku. Ten je však, jak 
se zdá, předurčen stát se manželem vdavek chtivé princezny, která je mu všude v 
patách. Aby byla malá hastrmanka princezně nápadnici rovnocennou soupeřkou, 
musí podstoupit kosmetické kejkle staré čarodějnice a posléze i hejkalův hlasový 
kurs… Bude to stačit k získání princovy lásky? Produkce: Divadlo Nymburk. Hrají: 
Kristýna Petráková, Pavel Procházka, Tereza Tomanová a další.

čt 18. 11. / 19 hodin / 550 Kč
Ondřej Havelka a jeho Melody Makers
Náhradní termín za 11. 11. 2020. Swing nylonového věku pokračuje s novými kusy!

so 20. 11. / 15 hodin / 150 Kč
Pat a Mat jedou na dovolenou
Představení nápaditě spojuje zdánlivě nespojitelné – animovaný loutkový film a hra-
ný projev se živými herci – a vtipně rozvíjí anekdotickou zápletku o tom, jak se dva 
kutilové vydají na cesty, aby projeli světa kraj, a nakonec beztak zjistili, že doma je to 
nejlepší. Cestují vlakem, letí letadlem, zamíří do vesmíru, jedou lodí, ocitnou se na 
mořském dně, kde bojují s děsivým chapadlem, ale když se konečně dostanou do 
vysněného hotelového pokoje v přímořském letovisku, je jejich jediným zájmem pře-
tvořit neosobní hotelový pokoj tak, aby se co nejvíc podobal jejich domovu. Produkce: 
Kulturní portál. Hrají: Michal Dufek, Zdeněk Tomeš / David Kubásek.

ne 21. 11. / 14:30 hodin / 25 Kč / Malá scéna
Forbína č. 23
Divadlo, poezie, hudba a tanec. Malá scéna. Účinkují: Miky Mejstřík, Eva Hrubá,Lu-
káš Toman Paclt, Jiří Chvojka a další.

út 23. 11. / 19 hodin / 150 Kč
Pelíšky – premiéra
Náhradní termín za 27. 3. 2020, 26. 10. 2020 a 24. 2. 2021. DS Hálek Nym-
burk z.s. uvádí k 160. výročí založení souboru slavnostní premiéru hry podle knižní 
předlohy Petra Šabacha ,,Hovno hoří“. Produkce: DS Hálek. Hrají: Jiří Vetešník, Iva 
Špinková, Jakub Zeman a další.

st 24. 11. / 19 hodin / 150 Kč
Pelíšky – repríza
Náhradní termín za 4. 5. 2020, 27. 10. 2020 a 25. 2. 2021. Repríza komedie z pro-
dukce DS Hálek Nymburk. Produkce: DS Hálek. Hrají: Jiří Vetešník, Iva Špinková, 

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
Pobočka na sídlišti v suterénu polikliniky (Okružní 2160) naproti bufetu, každé 
úterý a čtvrtek (8–12 hodin a 13–17 hodin): tel.: +420 327 340 285, e-mail: 
pobocka@knihovna-nbk.cz.

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 13:15–13:45 hodin. Veškeré informace akcích 
najdete ve vývěsní skříňce klubu.

OBECNÍ DŮM
Bedřicha Smetany 55, Nymburk / tel.: +420 325 541 789, +420 725 831 594
e-mail: holasova@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 anebo ONLINE 
na www.nkc-nymburk.cz. V kině lze platit i platební kartou.
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