Kino
Sokol

Nymburské
kulturní centrum

17 hodin / Pohádka Ježíšek na větvi
17:45 hodin / Rockové koledy
18:15 hodin / Uzavření Ježíškovy kanceláře
Starostův svařák, místostarostenská rybí polévka.

čt 9. 12. / 10 hodin /60 Kč / Senior kino

čt 2. 12. / 19 hodin / 120 Kč / Obecní dům

út 21. 12. / 18 hodin / ZDARMA / Kostel sv. Jiljí

Ojedinělý pohled do soukromí a do duše Karla Gotta. Režisérka Olga Malířová Špátová natáčela s Karlem Gottem po dobu celého jednoho roku a díky jeho upřímné
otevřenosti vznikl nezvykle osobní až intimní pohled na život slavného zpěváka,
jaký se doposud široké veřejnosti, ani jeho skalním příznivcům, nenaskytl.
ČR / dokument / 133 min. / české znění / přístupný

Beseda s pomocným biskupem pražským Mons. Václavem Malým.

Vystoupení talentovaných žáků ZUŠ.

Karel

čt 9. 12. / 19 hodin /120 Kč / Záznam koncertu / Premiéra

Pražský Výběr: Symphony Bizzare

Večer při svíčkách

pá 3. 12. / 19 hodin / ZDARMA / Evangelický kostel

Adventní koncert Hlaholu Nymburk

II. vánoční mši Jaroslava Máchy a další vánoční a duchovní skladby řídí sbormistr
Tomáš Pergel.
so 4. 12. / 18 hodin / 50 Kč / Kaple sv. Jana Nepomuckého

Vánoční koncert ZUŠ Bohuslava Matěje Černohorského
pá 31. 12. / 18 hodin / ZDARMA / Náměstí Přemyslovců

Koncert skupiny Prague Queen

Silvestrovský koncert úspěšné revivalové hudební skupiny.
Každý adventní týden bude Městská knihovna Nymburk pořádat vždy speciální
tematicky zaměřené tvůrčí dílny pro děti.

Zcela výjimečná záležitost nejen pro příznivce Pražského výběru, ale pro milovníky hudby obecně. Pražský výběr v kombinaci s Českým národním symfonickým
orchestrem pod taktovkou světového dirigenta Stevena Mercuria předvádí velkolepou show, do které kapela přizvala i několik hostů – např. Vojtěcha Dyka či Ondřeje Soukupa. Natáčelo se na 35 kamer a vznikl hudební monument ve špičkovém
obrazovém i zvukovém provedení! ČR / záznam koncertu / 92 min. / české znění

Koncert s Vodnářským zvonem

Taneční kurzy Nymburského kulturního centra v Obecním domě.

PŘIPRAVUJEME
so 1. 1. 2022 / ZDARMA / Novoroční videomapping - Videomapping na městské hradby (každých 15 minut).
čt 6. 1. 2022 / 16 hodin / ZDARMA / Náměstí Přemyslovců / Zhášení vánoční
stromu – Rozloučení s vánočním stromem, Vánoci. Zvonečky s sebou!

pá 10. 12. / 19 hodin / Vernisáž výstavy

ne 5. 12. / 16 hodin / Náměstí Přemyslovců

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA! Více informací na www.nkc-nymburk.cz.

Program:
16 hodin / Fanfáry a rozsvícení 2. svíce proroků
16:10 hodin / Vokální skupina Každý Den Starší
16:50 hodin / Mikulášská nadílka. Svařák, stánek s vánočním cukrovím.

Ostatní akce

Ágnes Čechová / Sára Chalupová / Šimon Roubal / Jakub
Červenka: Procitání

Čtyři mladí fotografové s využitím (nejen) jejich oblíbeného média mapují a pro sebe
si objevují nová místa, se kterými přicházejí do kontaktu. Pomocí fotografie vytvářejí
nové vztahy, do kterých následně zasahují, nebo je nechají být tak, jak k nim přišly.
Výstava bude instalována ve foyer kina od pátku 10. 12. 2021 do čtvrtka 23. 1. 2022.
ne 19. 12. / 19 hodin / 150 Kč / Koncert

Vánoce s Choreou Bohemicou

Hudebně taneční divadlo s pověstí špičkového českého uměleckého souboru v oblasti jevištního ztvárnění tradičních projevů lidového umění, který svým současným
pojetím pokladů českého folklóru, zdůrazňujícím především jeho humor a poezii, dosahuje kdekoliv a při každém vystoupení nejužšího kontaktu s divákem.
PŘIPRAVUJEME V KINĚ:
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 Ebenové.
Nenechte si ujít výjimečný koncert v nymburském kině.
pá 1. 4. 2022 / 19 hodin / 150 Kč / Přednáška / Jan Rendl: 10 000 kilometrů po Jižní
Americe – Náhradní termín za 19. 11. 2021. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti. 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.
st 11. 5. 2022 / 19 hodin / Koncert / Kamil Střihavka & The Leaders Acoustic
Band Náhradní termín za 18. 11. 2021. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti.
Kamil Střihavka - rocková legenda oslovující již dvě generace fanoušků, majitel nezaměnitelného a fenomenálního hlasu vystoupí v nymburském kině Sokol v akustickém podání s kapelou the Leaders acoustic band!
POZOR: Vzhledem k současné epidemiologické situaci aktualizujeme informace
k akcím a provozu kina. Proto sledujte webové stránky Nymburského kulturního
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/kinosokolnymburk. Skládací čtrnáctidenní programy jsou rovněž k dostání v budově kina, v Turistickém informačním centru Nymburk a v Městské knihovně Nymburk.

Nevšední, harmonizující zážitek s netradičním hudebním nástrojem.
so 4., 11., 18. a ne 19. 12. / 17 a 20:30 hodin / Obecní dům

Taneční kurzy 2021

2. adventní neděle spojená s mikulášskou nadílkou

po 6. 12. / 19 hodin / 60 Kč / Obecní dům

Vánoční koncert Nymburského komorního orchestru

Slavné skladby, slavní autoři a také světová premiéra klasických koled v supermoderní úpravě pro housle a kytaru Milana Svobody, absolventa univerzity v Berkley.
Orchestr řídí umělecký vedoucí Arnold Smrtka.
út 7. 12. / 14 hodin / 50 Kč / Obecní dům

Čas na čaj

Setkání nejen pro seniory ve velkém sále Obecního domu, k tanci a poslechu zahraje skupina Retro Václava Záhory.
ne 12. 12. / 16 hodin / ZDARMA / Náměstí Přemyslovců

3. adventní neděle

Program:
16 hodin / Fanfáry a rozsvícení 3. svíce proroků
16:10 hodin / Saxharem – jazzové koledy. Svařák, stánek s vánočním cukrovím.
16:45–18:30 hodin / Turecká věž / Čtení a hraní při svíčkách pro děti i dospělé
18:30 hodin / 100 Kč / Kaple sv. Jana Nepomuckého / Česká mše vánoční – Profesionální provedení se sborem a orchestrem slavné vánoční skladby Jana Jakuba Ryby.

Kvůli šířící se koronavirové nákaze sledujte aktuálnost akcí na webových stránkách města sekce Kultura a sport nebo v Kalendáriu akcí. Děkujeme za pochopení.
st 1. 12.

Taneční večery

Hudební agentura K-PRODUCTION music připravila pro všechny příznivce tance
a účastníky tanečních 2021 Taneční večery, které budou probíhat každý čtvrtek
od 27. 1. do 11. 3. 2022 v čase od 19:30 do 21:30 hodin v Obecním domě. Vyučují
taneční mistři manželé Křížkovi, hudební doprovod K-music: Stanislav Keith. Elektronické přihlášky přijímáme od středy 1. 12. 2021. Podrobné informace naleznete
na www.tanecni-alfa-nymburk.cz, v prodejně hudebních nástrojů K-music (Malé
Valy 220) či na telefonním čísle: 603 530 755. Kurz obsahuje 7 lekcí spojených
se závěrečným večerem. Minimální počet pro zahájení kurzů je 16 párů. POZOR
přijímáme pouze taneční páry!
ne 5. 12. / 10 hodin / 195 Kč / Obecní dům

Štístko a Poupěnka – Ať žijí pohádky!

Tentokrát se Štístko a Poupěnka společně s broučky dostanou do pohádkového
lesa. Předprodej vstupenek POUZE přes prodejní síť Ticketportal – Turistické informační centrum Nymburk, CA Tereza – Nerudova 697.

st 15. 12. / 19 hodin / 200 Kč / Evangelický kostel

so 11. 12. / 10 hodin / vstupné dobrovolné / Moštárna (Tyršova ulice 2/17)

Vánoční akustický koncert oblíbené písničkářky, kytaristky a skladatelky. Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji v Turistickém informačním centru – Nám.
Přemyslovců 165, v kanceláři NKC – Eliščina třída 470, online na webu NKC a také
na místě v den konání hodinu před představením.

Přijďte načerpat vánoční atmosféru a podívat se na trhy, kde vám prodejci nabídnou
občerstvení: ovar, párky, štrůdl, vánočky, horký mošt, svařák, kávu, čokoládu, čaj, nealko nápoje, pivo, dárkové a upomínkové předměty a další. Od 14 hodin hraje „Suchá
větev“. Možnost nákupu mražené jablečné šťávy. Pořádá Základní organizace českého zahrádkářského svazu Nymburk spolu s Územním sdružením Nymburk.

Koncert Věry Martinové

ne 19. 12. / 16 hodin / ZDARMA / Náměstí Přemyslovců

4. adventní neděle

Program:
16 hodin / Fanfáry a rozsvícení 4. svíce proroků
16:10 hodin / Sbor ZŠ Tyršova Hlásek koledy

Tržíček

Rozpis vánočních bohoslužeb
CÍRKEV ŘÍMSKOKATOLICKÁ / Kostel sv. Jiljí
pátek 24. 12. / Štědrý den
14–16 hodin / jesličky – možnost navštívit kostel

Kulturní
měsíčník

16 hodin / mše svatá – půlnoční
24 hodin / mše svatá – půlnoční
so 25. 12. / Boží hod vánoční
9:30 hodin / mše svatá
14–17 hodin / jesličky – možnost navštívit kostel
ne 26. 12. / Svátek sv. Štěpána (svátek Svaté rodiny)
14–17 hodin / jesličky – možnost navštívit kostel
16 hodin / Česká mše Vánoční J. J. Ryby – koncert
další informace naleznete na: www.krestanskevanoce.cz/kostel/77.
CÍRKEV ČESKOBRATRSKÁ EVANGELICKÁ / Evangelický kostel Nymburk
ne 19. 12. / 4. adventní neděle
10 hodin / dětská vánoční slavnost
so 25. 12 / Boží hod vánoční
10 hodin / vánoční bohoslužby
ne 26. 12. / Svátek sv. Štěpána
10 hodin / bohoslužby.

www.mesto-nymburk.cz sekce Kultura a sport

PROSINEC 2021
Partnery rozsvícení vánočního stromu
v Nymburce v roce 2021 jsou

ADVENT

CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITISKÁ / Husův sbor
ne 19. 12. / 4. adventní neděle
9 hodin / bohoslužba
pátek 24. 12. / Štědrý den
15:30 hodin / bohoslužba Štědrého dne
ne 26. 12. / Svátek sv. Štěpána
9 hodin / bohoslužba (prvomučedníka Štěpána)
ne 2. 1. 2022
9 hodin / 1. bohoslužba v novém roce s prosbou o požehnání do celého roku 2022.
PŘIPRAVUJEME
ne 2. 1. 2022 / 18 hodin / Zápis: Taneční Alfa 2022 – Zahájení zápisu do tanečních
kurzů online proběhne v neděli 2. 1. 2022 na webu www.tanecni-alfa-nymburk.cz.
Kurzy budou probíhat každý pátek od září do prosince 2022. Vyučují taneční mistři
manželé Křížkovi, hudební doprovod K-music: Stanislav Keith. Elektronický zápis
bude probíhat až do naplnění tanečního kurzu. Přijímáme pouze taneční páry! Další
informace naleznete na webových stránkách nebo na tel. 603 530 755. Pořádá hudební agentura K-PRODUCTION music.
TIPY NA VÁNOČNÍ DÁRKY
* Nástěnný kalendář s netradičními fotkami města od fotografa Joe Vai
* Stolní kalendář Nymburk na historických pohlednicích
* Kniha – Nymburský uličník: Jan Řehounek
* Kniha – Nymburk – královské město na Labi
* Plecháček s motivem města
* Nová malovaná látková taška s motivem města

2021v Nymburce

28. 11. neděle

3. 12. pátek

12. 12. neděle

17.00 Pohádka Ježíšek na větvi

náměstí přemyslovců

evangelický kostel

náměstí přemyslovců

17.45 Rockové koledy

16.30 Fanfáry a rozsvícení

19.00 Vánoční koncert Hlaholu

16.00 Fanfáry a rozsvícení
3. pastýřské svíce

18.15 Uzavření Ježíškovy kanceláře

4. 12. sobota

16.10 Saxharem – jazzové koledy

Starostův svařák
místostarostenská rybí polévka

kaple sv. j. nepomuckého

Svařák, stánek s vánočním cukrovím

KINO

turecká věž

19.00 Koncert Chorea Bohemica

16.45-18.30 Čtení a hraní při
svíčkách pro děti i dospělé

21. 12. úterý

kaple sv. j. nepomuckého

kostel sv. jiljí

18.30 Česká mše vánoční
v profesionálním orchestrálním
i pěveckém povedení

18.00 Vánoční koncert ZUŠ
Nymburk

1. svíce proroků

16.35 Vánoční slovo
s evangelickou farářkou
Kateřinou Roskovcovou
16.40 Koledy - pěvecký sbor

Canzonetta ZUŠ Nymburk

5. 12. neděle

17.10 Rozsvícení vánočního

stromku

náměstí přemyslovců

17.15 Otevření slaměného Betlému

16.00 Fanfáry a rozsvícení
2. betlémské svíce

a Ježíškovy nebeské kanceláře

17.20 Gospel Voices, gospelový
soubor Mladá Boleslav
18.00 Fire show

st 1. 12. / Volná zábava
po 6. 12. / Možná ještě přijde Mikuláš
st 8. 12. / Čím si zlepšit práci v kuchyni
po 13. 12. / Volná zábava
st 15. 12. / Předvánoční posezení

16.10 Vokální skupina
Každý Den Starší

město

Svařák, stánek s vánočním
cukrovím, malý vánoční jarmark

kino
18.30 vánoční rodinný film
Vlk a lev: Nečekané přátelství

2. 12. čtvrtek
obecní dům
19.00 Večer při svíčkách
s biskupem Václavem Malým

31. 12. pátek
15. 12. středa
19.00 Koncert Věra Martinová

náměstí přemyslovců
18.00 Prague Queen
silvestrovský koncert úspěšné
revivalové skupiny

18. 12. sobota

1. 1. 2022 sobota

kino

park pod hradbami

19.00 Koncert NKO

15.00 Odpolední rodinný film:
Tady hlídám já!

18.00–20.00 videomapping
na městské hradby
(každých 15 minut)

7. 12. úterý

19. 12. neděle

obecní dům

náměstí přemyslovců

15.00 Vánoční čas na čaj

16.00 Fanfáry a rozsvícení
4. andělské svíce

16.50 Mikulášská nadílka

Moderuje herečka, modelka
a moderátorka Bára Mottlová

Klub
důchodců

18.00 Vodnářský zvon – koncert

Svařák, stánek s vánočním
cukrovím

6. 12. pondělí
obecní dům

evangelický kostel

6. 1. 2022 čtvrtek
náměstí přemyslovců
16.00 Slavnostní zhášení
vánočního stromu

16.10 Sbor ZŠ Tyršova Hlásek
koledy

Každý adventní týden bude Městská knihovna Nymburk pořádat vždy speciální tematicky zaměřené tvůrčí dílny pro děti.

Klub otevřen pondělí a středa od 13 do 16 hodin. Pravidelná cvičení od 13:15–13:45 hodin.
Začátek přednášek ve 14 hodin.
Krásné Vánoce, bohatého Ježíška a hodně zdraví v novém roce 2022.

Turistické informační centrum
města Nymburk

Hálkovo městské
divadlo Nymburk

Náhradní termín za 2.5.2021. Nenapravitelný rošťák, profesionál i zvíře chystá
bezva fintu. Produkce: Pantheon production. Hrají: Martin Hofman, Michaela Badinková, Eliška Hanušová a další.

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.
čt 28. 4. 2022 / 19 hodin / Přítelkyně – „Rozvedená padesátnice hledá spolubydlící
ve stejném věku – čistotnou, spolehlivou nekuřačku. Zn: Klidný podzim života.“ Robyn je sice také padesátnice, jinak ale nesplňuje ani jeden ze zmíněných požadavků.
Přesto se nakonec ukáže, že tahle ulítlá spolubydlící je pro Sharon tou nejlepší volbou. 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, starající se o muže
i domácnost s neutuchajícím půvabem a noblesou. Příjezd dcery Chelseay s partnerem a jeho tvrdohlavým synkem Billym pomůže Normanovi vystoupit 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.

so 4. 12. / 14:30 hodin / 120 Kč / Sobotní pohádka s nadílkou

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

čt 2. 12. / 8:30 a 10 hodin / 100 Kč / Pohádka

O malé hastrmance

Dopolední pohádka pro školy. Produkce: Divadlo Nymburk.
čt 2. 12. / 19 hodin / 460 Kč

A/ Veselé Velikonoce

O malé hastrmance s mikulášskou nadílkou

Každý rodič si balíčky zařizuje sám. Balíček je nutné viditelně označit jménem dítěte
(popř. městem – např. Anička Nová, Všechlapy). Balíčky je možné předem odevzdat
na pokladně divadla, v den konání představení se balíčky odevzdávají v herecké šatně. Produkce: Divadlo Nymburk. Hrají: Kristýna Petráková, Zdeňka Kovářová, Tereza
Tomanová, Pavel Procházka a další.
po 6. 12. / 19 hodin / 350 Kč

Jakub Smolík s kapelou

Náhradní termín za 2. 12. 2020. Koncert věčného romantika s doprovodnou skupinou opět v našem městě.
út 7. 12. / 15 a 17 hodin / 100 Kč

Vánoční akademie Gymnázia Bohumila Hrabala
Vystoupení žáků Gymnázia B. Hrabala v Nymburce.
pá 17. 12. / 19 hodin / 200 Kč / Malá scéna

Vánoční Crossband a host

Vstupenky z termínu 18. 12. 2020 zůstávají v platnosti na nový prosincový termín.
Koncert na malé scéně.

Komedie3
Cena předplatného: 1250 Kč. Balíček tří vybraných komedií. Prodej od 15. 11.
do 31. 12. 2021. Předplatné lze zakoupit na pokladně divadla nebo online.
Pokud si zakoupíte předplatné online, můžete si na našem webu stáhnout „Dárkový certifikát KOMEDIE3“, který můžete obdarovanému dát pod stromeček.
My Vás po zakoupení budeme kontaktovat ohledně doručení speciálních kartiček.
Do e-mailu Vám bude doručena vstupenka, která potvrzuje pouze zakoupení předplatného. Pro vstup do sálu požadujeme předložení námi zalaminované kartičky,
která platí pro vstup na všechna tři představení.
Program:
čt 10. 2. 2022 / 19 hodin / Příbuzné si nevybíráme – Na oslavu se sejdou tři bratři
– pán domu podnikatel Francky, zubař David a advokát Yvan – i se svými manželkami. Hned zpočátku je zřejmé, že švagrové k sobě právě neplanou horoucí láskou,
nemluvě o tom, že své muže se snaží držet na krátké uzdě. Hrají: Václav Vydra / Jan
Čenský, Svatopluk Skopal, Martin Zahálka a další.
út 29. 3. 2022 / 19 hodin / Benátky pod sněhem – Brilantní situační komedie o pozvání
na večeři a zmatení jazyků. Jedni mají před svatbou, druzí možná před rozchodem. Společné setkání může ale všechno převrátit. Jedno malé nedorozumění vede až k absurdním situacím. Hrají: Veronika Arichteva, Míra Nosek, Lucie Štěpánková a Filip Cíl.

so 18. 12. / 19 hodin / 150 Kč

KNIHOVNA DĚTEM

Kolektiv Hálkova divadla přeje všem pohodové a klidné Vánoce, do nového roku
2022 především hlavně hodně zdraví a spoustu kulturních zážitků.

Každý den v adventní době si mohou děti v dětském oddělení během otevírací doby
vytvořit originální vánoční dekoraci.
Program:
po 29.11. až pá 3. 12. / Sněhová vločka
po 6. 12. až pá 10. 12. / Vánoční stromeček
po 13. 12. až pá 17. 12. / Sněhulák
po 20. 12. až pá 23. 12. / Rybička splněných přání

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
Prosincová sobota, kdy máme pro vás otevřené oddělení pro dospělé a čítárnu, je
4. 12. 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.
VÝSTAVA
po 6. až st 22. 12. / v otevírací době knihovny

Výstava Výtvarného sdružení Jana Dědiny
Vernisáž proběhne v sobotu 4. prosince od 14 hodin.
VÁNOCE V KNIHOVNĚ
čt 2. až čt 23. 12.

Vánoční balíček

Vánoční koncert kapely Lážo Plážo

Potěšte své blízké dárkovým poukazem na čtenářský průkaz do knihovny s registrací na 12 měsíců. Dárkový poukaz získáte ve všech odděleních knihovny zdarma. Kromě poukazu obdarovaný získává i volný vstup na jednu z akcí knihovny dle
vlastního výběru. Akce platí od 2. do 23. prosince 2021.

Vánoční koncert skupiny Lážo Plážo, hosté: Pepa Štross a David Šitavanc.

Abonmá jaro 2022
Prodej abonmá pouze na pokladně 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
stejná dobrodružství, přepadení, střílení i nebezpečné útěky. Nevadí jim, že místo
pistolí vytáhnou třeba rohlík a 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, láskyplná, 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 stává 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.

čt 12. 5. 2022 / Chvála bláznovství – náhradní termín za 16. 12. 2020.

po 6. 12. / 16 hodin / 100 Kč, cena materiálu

Adventní tvoření – patchworkové koule

Přijďte se na chvíli zastavit, vydechnout a relaxovat při adventním tvoření pod vedením zkušené lektorky Martiny Martiňákové. Tvoření je určeno pro děti od 10 let
a dospělé. Každý účastník si odnese vypichovanou patchworkovou kouli. Akce se
uskuteční v dětském oddělení.

Jak slavili Vánoce dědečkové a babičky, když byli ještě kluci
a holčičky
po 11. 4. 2022 / 19 hodin / Úvěr – Do finančních záležitostí nikdy nezatahujte ženu,
v nejlepším případě skončíte bez střechy nad hlavou. Hrají: Martin Zounar a Filip Blažek.
DÁLE PŘIPRAVUJEME:
*Koncerty – Petra Janů a další.
*Na pokladně divadla lze také zakoupit dárkový poukaz v libovolné hodnotě!
*Přehled náhradních termínů:
po 7. 3. 2022 / K3/ Muži v offsidu – náhradní termín za 23. 3. 2020

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 holčiček, 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.
Slavnostní zahájení výstavy proběhne 14. prosince od 15 hodin v dětském oddělení.
Bližší informace naleznete na www.ddm-nymburk.cz a www.knihovna-nbk.cz.

Adventní tvoření pro děti

POBOČKA NA SÍDLIŠTI

Adventní tvoření pro děti

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.

Každé úterý a čtvrtek v adventní době si mohou děti na pobočce během otevírací
doby vytvořit originální vánoční dekoraci.
Program:
út 30. 11. a čt 2. 12. / Sněhová vločka
út 7. 12. a čt 9. 12. / Vánoční stromeček
út 14. 12. a čt 16. 12. / Sněhulák
út 21. 12. / Rybička splněných přání

MĚSTSKÁ KNIHOVNA NYMBURK

PŘIPRAVUJEME
út 11. 1. 2022 / 17:30 hodin / Bulbem záchranáře – Jak zachránit život a stát
se superhrdinou – Beseda s Vítem Samkem, bývalým záchranářem Zdravotnické
záchranné služby hl. m. Prahy.
čt 20. 1. 2022 / 17:30 hodin / 4 nejpozoruhodnější nepálské treky a trekové
šestitisícovky – Přednáška cestovatelky, profesionální průvodkyně a světoběžnice Radky Tkáčikové.
út 25. 1. 2022 / 17:30 hodin / Přednáška Heleny Čapkové o Bedřichu Feuersteinovi

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.

PŘIPRAVUJEME NA POBOČCE
út 4. 1., 18. 1., 1. 2., 15. 2. a 1. 3. / 16–18 hodin / Kurz háčkování pro mírně pokročilé s lektorkou Martinou Martiňákovou – Přijďte mezi fanynky ručních prací, něco
se naučíte nebo jen budete sbírat inspiraci. Kurz se bude konat v tyto termíny: 4. a 18.
ledna, 1. a 15. února a 1. března. Cena 5 lekcí je 750 Kč. Kurz je určen pro dospělé.
Materiál je v ceně kurzu. Počet míst omezen. Přihlášky a další informace v knihovně
na sídlišti nebo na telefonu 327 340 285 nebo e-mailu pobocka@knihovna-nbk.cz.
Upozorňujeme čtenáře, že knihovna bude od 24. prosince 2021 do 2. ledna 2022
UZAVŘENA. Pobočka bude UZAVŘENA od 23. prosince 2021 do 3. ledna 2022.
Na vaši návštěvu se opět těšíme v novém roce 3. ledna, na pobočce 4. ledna
2022.
Krásné Vánoce a nový rok naplněný drobnými i většími radostmi nejen s knížkami
a knihovnou přeje tým Městské knihovny 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

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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