
Středa 9. května 
19:30 hodin

Rob Becker

CAVEMAN 
Režie: P. Hartl

Cena 
320,- Kč

Přijďte se rozesmát až k slzám. Slavná one man 
show o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou, 
o rozdílech mezi námi, o lásce, partnerství a vtip-
ně utajených kvalitách obou pohlaví v pojetí jes-
kynního muže. Hraje: J. Holík nebo J. Slach

Sobota 12. května 
14:30 hodin
PREMIÉRA

PIRÁTSKÁ POHÁDKA
Kapitán Fujtajblák

Cena 
50,- Kč

Sobotní odpolední dětské představení. Příběh 
o strašlivém kapitánovi pirátské lodi Fujtajblákovi 
a jeho posádce. O dobrodružství mladého chlapce 
Toma na jeho cestě za pokladem. O tom, co všechno 
se dá na takové cestě najít. O odvaze a statečnosti 
pirátské slečny Elízy a jestli v pohádkách pořád ještě 
vítězí láska.
Autor: Stanislav Kříž, Režie: Jaroslav Kříž
Hudba: Vít Beneš, Hrají: M. Mejstřík, P. Pištěk, J. Šturma, M. Ropek, 
K. Walterová, J. Břečka, D. Renč

Úterý 15. května 
19:30 hodin

*PA

Gustav Skála

POSLEDNÍ ŠANCE 
Uvádí: Divadlo Metro

Cena 
240,- Kč 

Senioři 
200,- Kč

Naprosto současná komedie, která 
vám možná něco připomene… Už jste 
někdy chtěli vyměnit byt? A už jste 
někdy hledali partnera na inzerát? 
A už jste někdy zkusili spojit ty dvě 
věci tak, abyste zabili dvě mouchy jednou ranou? Jestli ne, a chcete 
to zkusit, tak dřív než začnete, přijďte se napřed podívat na komedii 
Poslední šance! Někdy se totiž věci tak zamotají a místo toho, abyste 
získali onen vysněný byt, málem přijdete i o ten vlastní. A jestli je vám 
zároveň tak nějak kolem padesátky, jako naší hlavní hrdince, a berete 
takovou situaci jako svou poslední šanci, pak můžete brát tuto hru 
nejen jako návod k použití, ale třeba taky jako důsledné varování. 
Změna programu za představení Cesta kolem světa za 80 dní.
Hrají: L. Skořepová, J. Datel Novotný, Z. Herfortová, M. Rošetzký 
a další.

Středa 16. května 
8:30 a 10:00 hod.

PIRÁTSKÁ POHÁDKA
Kapitán Fujtajblák

Cena 
50,- Kč

Dopolední představení nejen pro školy a školky. Příběh o strašlivém 
kapitánovi pirátské lodi Fujtajblákovi a jeho posádce. O dobrodruž-
ství mladého chlapce Toma na jeho cestě za pokladem. O tom, co 
všechno se dá na takové cestě najít. O odvaze a statečnosti pirátské 
slečny Elízy a jestli v pohádkách pořád ještě vítězí láska.
Autor: Stanislav Kříž, Režie: Jaroslav Kříž, Hudba: Vít Beneš
Hrají: M. Mejstřík, P. Pištěk, J. Šturma, M. Ropek, K. Walterová, J. 
Břečka, D. Renč

Sobota 19. května 
10:00 a 15:00 hod.

Jarní show 
Taneční školyEasy Dance 2000

Cena 
90,- Kč

Taneční vystoupení

VýstaVy
středa 2. - pondělí 30. května

JARNÍ VÝSTAVA
prací žáků Základní umělecké školy B. M. Černohorského Nymburk

středa 2. května v 16 hod.

LITERÁRNÍ PROCHÁZKA NYMBURKEM
Pojďte se vydat po stopách našich literárních osobností, 
které jsou s Nymburkem spjaty svým životem a tvorbou. 
Předpokládaná délka procházky je 120 minut. Začíná se 
v knihovně v 16 hod. Minimální počet účastníků je pět. Za 
nepříznivého počasí se procházka nekoná. Případní zá-
jemci si mohou jiný termín domluvit osobně v knihovně 
nebo telefonicky.

Besedy, přednášky
čtvrtek 3. května v 17 hod.

MÝTUS „SPRÁVNÉ“ VÝŽIVY
Mgr. Adriena Budinová, …seminář pro ty, kterým není jedno, co 
jedí… Jste už unaveni neustále se měnícími a často protichůdnými 
informacemi o tom, co máme jíst? Existuje nějaké univerzální do-
poručení jak se stravovat? Proč nás potravinářský průmysl „vodí 
za nos“? Netradiční informace o jídle, o jeho přípravě a o jeho vli-

vu na náš organismus a na naše zdraví. Více na www.poradnaprovas.cz.
 Vstupné 30 Kč.

sobota 5. května v 9 hod. 
Vybrané kapitoly z dějin českého výtvarného umění 

POVÁLEČNÉ A SOUČASNÉ UMĚNÍ
Přednáší Jan Červinka

Další díl z cyklu přednášek o dějinách výtvarného umění v českých zemích tentokrát 
zaměřen na poválečné a současné umění. Ve struktuře jednotlivých přednášek se 
lektor zaměřuje na nástin situace v evropském umění, vývoj uměleckých tenden-
cí v českých zemích, aspekty v architektuře, malířství a sochařství, významná díla 
a osobnosti, vybrané příklady z daného období na Nymbursku a aktuální informace 
o výtvarném umění. Jednotlivé lekce trvají 2 hod. Vstupné 50 Kč

14. HRABALOVO keRskO 
sobota 19. května 2012

10 hod. Hrabalova cyklojízda
Pokud rádi jezdíte na kole a zdoláte cca 20 km, zapojte se. Startuje 
se u staré hvězdárny v Nymburce na Zálabí. Každý účastník obdrží 
při startu očíslovanou „Hrabalovu putovní knížku“, do které bude 
během cesty sbírat razítka. Tři držitelé putovních knížek se všemi 
razítky obdrží ceny. Ceny budou předány při odpoledním progra-
mu. S hlavním pelotonem odstartují v 10 hod. i zástupci organizá-
torů jako doprovod. 

10 hod.  Tradiční dopolední procházka po 
místech, která měl Bohumil Hrabal rád

  Průvodcem pochodu je Jiřina Homolová. Start U Pramene 
v Kersku.

Městská knihovna hálkovo Městské divadlo Nejkrásnější Maryška s nejdelšími vlasy a nejvěrohod-
nější strýc Pepin
Pro turisty i cyklisty je na letošní rok vyhlášena soutěž o nejvěro-
hodnější postavy z Hrabalových knih. Přijďte nám ukázat Maryšku 
a Pepina ve vlastním podání, každý podle své fantazie. Nejoriginál-
nější Maryšky a Pepiny odměníme během odpoledního programu.

13 hod. Program 
Na zahradě Lesního ateliéru Kersko je pro vás připraven bo-
hatý program, během kterého můžete zhlédnout divadelní 
zkratku z knihy S. Klose „Já vzpomínám si jen a jen na sluneč-
né dny“ v podání DS Hálek Nymburk a můžete se setkat s mno-
ha zajímavými hosty, mimo jiné i s Pavlem Novým. K poslechu 
zahraje kapela TOJO BAND. Programem provede Jarda Kříž.

Autobus do Kerska a zpět zdarma
 Odjezdy  Odjezdy
Nymburk, Hlavní nádraží 9,00 Kersko, U Kubů 17,00
Nymburk, nám. Přemyslovců 9,05 Hradišťko, aut. zastávka 17,05
Zvěřínek, Temac 9,15 Sadská, Modrá Hvězda 17,10
Sadská, náměstí 9,25 Třebestovice, obec. úřad 17,20
Třebestovice, obec. úřad 9,35 Sadská, náměstí 17,30
Sadská, Modrá Hvězda 9,45 Zvěřínek, Temac  17,40
Hradišťko, aut. zastávka 9,50 Nymburk, nám. Přemyslovců 17,50
Kersko, U Pramene 10,00 Nymburk, Hlavní nádraží 18,00

kniHOVnA dětem
pátek 11. května odpoledne

MOTÝLEK PRO MAMINKU
Vyrobte svým maminkám dárek z korálků k jejich svátku. Se 
vším Vám v knihovně rádi pomůžeme.  Vstupné 10 Kč.

sobota 26. května

SOBOTNÍ KNIH-HRÁTKY 
Program:
9 hod.  Hrátky s hudbou aneb Zdravé muzicírování, 

Lektor Martin Žilka
Prožitkový hudebně pohybový workshop, při kterém si každý 
vyzkouší hrát na několik hudebních nástrojů

10,30 hod.   Lichožroutská dílna
Výtvarná dílna pod vedením ilustrátorky a výtvarnice Gali-
ny Miklínové. Lichožrout je záhadný tvor, který žere ponožky 
a z párů dělá licháče. Přijďte si vyrobit svého Lichožrouta do 
knihovny. 

Knihovna pořádá sbírku lichých ponožek. Přineste nám do dětského oddělení své 
licháče, využijeme je při výtvarné dílně. 

OstAtní sLužBy
Od března

Elektronická čtečka knih
Od března nabízíme registrovaným čtenářům možnost zapůjčení 
čtečky elektronických knih s více než 140 knižními tituly klasické 
a vědecko-fantastické literatury, pohádek a také poezie. Z nabídky 
e-knih si můžete vybrat díla autorů A.C. Doyla, Karla Čapka, Karla 
Hynka Máchy, Boženy Němcové a dalších. Čtenář starší 15-ti let si 
může půjčit v hudebním oddělení čtečku Amazon Kindle Touch s volnými díly, které 
nepodléhají autorským právům. Další informace získají zájemci v knihovně nebo na 
webových stránkách.

KVĚTNOVÁ SOBOTA, KDY MÁME PRO VÁS OTEVŘENO: 
5. května OD 9 DO 11 HOD.

Těšíme sena vaši návštěvu.

Bližší informace o našich službách a konaných akcích najdete na internetových 
stránkách www.knihovna-nbk.cz. V případě zájmu nás můžete kontaktovat 

prostřednictvím e-mailu: knihovna@knihovna-nbk.cz nebo 
na telefonním čísle 325 512 723.

Neděle 20. května 
10:00 a 15:00 hod.

Jarní show 
Taneční školyEasy Dance 2000

Cena 
90,- Kč

Taneční vystoupení  

Úterý 22. května 
19:30 hodin

František Ringo Čech

Dívčí válka
Cena 

přízemí 355,- Kč 
balkón 229,- Kč

Nejúspěšnější a nejhranější hra ze všech divadel-
ních her v České republice. Jeho atraktivnost se 
skrývá především v lehkosti žánru, nadsázce, vyu-
žitých tématech a také v hereckém obsazení.
Autor sám o této komedii říká: „Dívčí válku jsem 
psal – tak říkajíc – českému národu „na míru“, jde 
především o jemu blízký styl humoru a oblasti, kterých se dotýká 
(erotika, politika ). Navíc jde o odpočinkový žánr, v jehož rámci přiná-
šíme hodokvas těch nejkrásnějších žen, kterými naše zubožená vlast 
disponuje. Já vždy s trochou nadsázky říkám – tak bůh vynahrazuje 
svým milým Čechům neúspěchy v tržní ekonomice. O úspěchu Dívčí 
války svědčí naplněné sály po celé naší republice“.
Hrají: F.R.Čech, U. Kluková, M. David, J. Sypal, E. Hájek, P. Novotný 
a další.

Středa 23. května 
19:30 hodin Večery v klubu

Vstupné 
40,- Kč + 
Místenka 

80,- Kč
Talkshow Jardy Kříže a Davida Šitavance. Povídání 
s hosty a hudebním doprovodem.

Sobota 26. května 
14:30 hodin

Radim Keith

Čertova babička 
Uvádí Divadelní spolek Klicpera Sadská.

Cena 
50,- Kč

Sobotní odpolední pohádka nejen pro děti. Čertova babička je stará 
dáma, která by už chtěla mít klid. Jenže okolo ní se všichni pořád jen 
hádají. Vodník nepřeje lásce čerta, mlynář nepřeje lásce Aničky a To-
níka. A tak babičce nezbývá, než pomoci, aby bylo vše, jak má být.
Hrají: J. Kynclová, J. Jeník, J. Pleskač, O. Červinka, P. Šulcová, A. 
Hájková a další.

Středa 30. května 
19:30 hodin

ČECHOMOR 
Kooperativa tour 2012

Cena 
570,- Kč

Čechomor je hudební skupina hrající české, mo-
ravské, slezské a slovenské lidové písně. Za dobu 
svého působení procestovali celou Evropu, Sever-
ní Ameriku a Rusko, spolupracovali s divadlem Na 
Palmovce, bratry Formany, divadlem Continuo 
a dalšími významnými umělci. Hudební skupina je oceněná třemi ce-
nami Anděl, soškou Českého lva i celou řadou Zlatých a Platinových 
desek. Hlavní sponzor koncertu AZ ELEKTROSTAV, a.s. Nymburk

Vstupenky lze také denně od 9 do 18 hodin zakoupit  
V turistickém informačním centru (náměstí přemysloVců 165).
noVě zaháJen internetoVÝ předprodeJ lístků na stránkách 

www.diVadlonymburk.cz

Kontakt:  Hálkovo městské divadlo, Tyršova 5, Nymburk  
tel: 325 512 253, e-mail: divadlonymburk@gmail.com 
www.divadlonymburk.cz

vlastivědné MuzeuM 
nyMburk

ZKAMENĚLÝ SVĚT ANEB TOULKY ČESKOU KŘÍDOU
(9. 3. 2011 – 27. 5. 2012, denně mimo pondělí 9 – 17 hodin) 

Vlastivědné muzeum Vás srdečně zve na zajímavou výstavu fosílií Ing. Borise 
Cacary, která Vám představí dávno ztracený svět před více než 90 milióny lety, kdy 
Nymburk a okolí bylo zaplaveno druhohorním mořem křídového útvaru. Výstava 
je věnována paleontologii a fosíliím z lokalit v Nymburce a jeho okolí a představuje 
zajímavé exponáty, jako jsou zkameněliny ryb, žraločí zuby, amoniti, loděnky, ježov-
ky atd.

Vzdělávací program pro školy zahrnuje komentovanou prohlídku výstavy, 
pracovní listy, besedu o paleontologii a fosíliích a závěrečné opakování. Standardní 
délka programu je 90 min, lze přizpůsobit dle požadavků např. i na 60 nebo 45 min.

Vzdělávací programy lze objednat na úterý a středu, cena je 20 Kč za žáka.
Rezervace a info RNDr. Martin Šandera, Ph.D., tel. 731 060 253,martin.sande-

ra@polabskemuzeum.cz

JAK ŠEL ČAS NYMBURKEM
Fotografie ze sbírky Jana Řehounka

(9. 3. 2011 – 27. 5. 2012, denně mimo pondělí 9 – 17 hodin) 
Sbírka Jana Řehounka obsahuje několik tisíc fotografií, od nejstarších snímků 

města až po jeho vlastní do prosince 2011. Velkorysý dar jsme se rozhodli postupně 
představit veřejnosti. Přáli bychom si, abyste se zastavili a dívali se na město tak, 
jak ho viděli Vaši předci nebo si ho pamatujete Vy sami. Zavzpomínejte a pomozte 
nám rozeznat vyfotografované osoby nebo zpřesnit dataci fotografií. 

Srdečně zveme na přednášky v budově muzea:

Středa 9. května, 17 hodin, Vlastivědné muzeum Nymburk
Ing. Jan Žižka

Hospodářské dvory bývalých velkostatků na okrese Nymburk
Na okrese 

Nymburk se v minu-
losti rozkládalo buď 
zcela, nebo z části 
několik bývalých 
panst ví-velkostat-
ků s množstvím 
hospodářských dvo-
rů. Cílem přednášky 
je přiblížit podobu 
hospodářských dvo-
rů na bývalém pan-
ství Benátky nad 
Jizerou, Dymokury, 
Chlumec nad Cidli-
nou, Kounice, Kři-
nec, Loučeň, Lysá 
nad Labem a Podě-
brady. Dvory, posta-
vené nebo upravené 
zejména v průběhu 
18. - 19. století, mají často pozoruhodné stavebně architektonické i funkční řešení. 
Dvory budou charakterizovány jednak jako celky a dále bude věnována pozornost 
jednotlivým hospodářským budovám - sýpkám, stodolám, chlévům nebo ovčínům. 

Středa 16. května, 17 hodin, Vlastivědné muzeum Nymburk
RNDr. Martin Šandera, Ph.D.

Paleontologie – nejen svědectví minulosti
Významné fosilní nálezy a proč jsou důležité pro současnou biologii

Kulturní měsíčník vychází 1x měsíčně. Místo vydání: Tisk Devera, Třebestovice
Číslo 60. vyšlo 27. 4. 2012. Počet výtisků: 1200 ks. Evidenční číslo: MK ČR E 15799

Vydává Město Nymburk, náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk, IČO: 00239500
Odpovědný redaktor: Jana Štočková - Městský úřad Nymburk, 

tel.: 325 501 104, e-mail: infocentrum@meu-nbk.cz 



1. úterý Americký akční thriller. S titulky
2. středa KONTRABAND

Chris se kdysi pohyboval za hranou zákona. Bohužel, mladší bratr 
jeho ženy se rozhodl začít tam, kde Chris přestal. A protože nebyl 
zdaleka tak šikovný, jde po něm místní narkomafie v čele s bezohled-
ným Briggsem. Chris má jen dvě možnosti – buď nechá vlastního 
švagra odpravit nebo se vrátí na místo činu a jeho selhání odpracuje. 
Pravděpodobnost úspěchu se blíží nule, zvlášť když se k narkoba-
ronům, zvídavým členům posádky a příslušníkům pobřežní stráže 
přidá i naprosto nečekaný nepřítel. 

19.00 hodin 

110 minut vstupné 65 Kč Do 15 let nevhodný
5. sobota Legendární Hitchcockův horor. S titulky
19.00 hodin PSYCHO

Anthony Perkins jako duševně nemocný Norman Bates. Jeho starý 
ponurý dům slouží jako příležitostný motel a rozhodně není místem 
klidného odpočinku. O tom se přesvědčí i Marion Craneová (Janet 
Leigh). Soukromý detektiv (Martin Balsam) a Marionina sestra 
(Vera Miles) se vydávají po stopách zmizelé mladé Marion. Smrtelné 
napětí stoupá, až nakonec vyústí ve strašný a nevyhnutelný závěr.

109 minut vstupné 60 Kč Do 12 let nevhodný
10. čtvrtek Česká sci-fi komedie. České znění
19.00 hodin PROBUDÍM SE VČERA

Komedie s originální zápletkou, v níž si věčně svobodný profesor 
češtiny Petr díky třídnímu srazu uvědomí, že jediná dívka, kterou 
kdy miloval, byla jeho spolužačka Eliška. Tehdy nenašel odvahu jí 
říct, že ji má rád a ona se pak navždy vytratila z jeho života. Petrovi 
se naskytne jedinečná šance. Cestovat zpět v čase do svých student-
ských let, kdy chodil do třeťáku. Dostane možnost napravit, co pro-
meškal. Jenže zahrávat si s minulostí není jen tak. 

120 minut vstupné 80 Kč Přístupný

12. sobota Americké drama. S titulky
19.00 hodin REqUiEM ZA SEN

Dnes již kultovní drama Darrena Arofonského. Ovdovělá Sara Gol-
dfarbová žije na Coney Island a snadno podléhá mámení televizních 
pořadů. Právě teď drží dietu, aby se mohla účastnit jedné ze show. 
Její milý, ale bezmocný syn Harry má novou přítelkyni Marion 
a společně se snaží čelit bolestné realitě útěkem do snů. Ani Harry-
ho nejlepší přítel Tyrone, který se živí prodejem drog, nemá snadný 
život. A tak se čtveřice lidí, jimž osud nepřál štěstí, točí v bludném 
kruhu bezmoci a beznaděje.

102 minut vstupné 60 Kč Do 12 let nevhodný

prograM kina sokol

www.mesto-nymburk.cz
KVĚTEN 2012

KULTUR NÍ
M Ě S ÍČ N Í K

města Nymburka

Městské kino Sokol
Hálkovo městské divadlo

Městské kulturní středisko
Vlastivědné muzeum

Městská knihovna
Aktuální informace o akcích naleznete na

www.mesto-nymburk.cz v sekci kalendárium.

14. HRABALOVO KERSKO 

sobota 19. května 2012

pokladna kina oteVřena Vždy 1 hodinu 
před začátkem promítání. Vstupenky lze 

také denně od 9 do 18 hodin 
zakoupit V turistickém informačním 
centru (náměstí přemysloVců 165).

upozornění pro návštěvníky:
Při vstupu do hlediště kina vypněte svůj mobil a nerušte ostatní návštěvníky.

Změna programu vyhrazena. Uvedená přístupnost na filmy je pouze doporučená.
Na nepřístupné filmy může mládež do 15 let pouze v doprovodu alespoň jednoho 

z rodičů, jinak nebude na nepřístupné filmy do kina vpuštěna.

Sazba a tisk Janova dílna
Tiskárna, CTP - Železniční 123, 289 12 T řebestovice, tel.: 731 489 767, janovadilna@licanet.cz, ctp@janovadilna.cz

CopyCentrum, DTP - Komenského 571, 288 00 Nymburk, tel.: 325 513 033, janovadilna@nymburk-info.cz
www.janovadilna.cz

Městské kulturní 
střediskoNYMBURK

čtvrtek 10. května od 18 hodin

Jarní koncert Jany Heryánové – Ryklové
kaple sv. Jana Nepomuckého, vstupné 30 Kč. 

Na programu G.Verdi, F.Lehár, A Bocceli….

středa 16. května od 19 hodin

,,Troška humoru nikoho nezabije“
zábavný pořad se Zdeňkem Troškou a Michalem Herzánem, v Obecním domě. 

Cena vstupenky 150 Kč, předprodej v budově MěKS, Palackého 449, 

rezervace e-mailem meks@meks-nbk.cz, 

nebo telefonem 325 512 123.

pátek 18. května od 19 hodin

Třetí koncert festivalu B. M. Černohorského
vystoupí Vox nymburgensis Nymburk a francouzský sbor Voix du fleuve, 

kaple sv. Jana Nepomuckého, 
vstupné 30 Kč.

úterý 22. května od 18 hodin

Klenoty české hudby
účinkují Musica dolce vita, kaple sv. Jana Nepomuckého, 

vstupné 30Kč.

sobota 26. května

Ve stínu vodárenské věže
V. ročník folkového festivalu v Parku U Vodárenské věže. 

Hlavním hostem skupina Nerez.

ostatní akCe

sobota 5. května

Postřižinský cyklootvírák
Jarní cyklovýlet pořádá Pivovar Nymburk, 
sraz v 9.30 hod. u nymburského pivovaru.

neděle 6. května od 18 hodin

Vivat Tango!
koncert v rámci Večerů na Katovně, vstupné 70 Kč

Rezervace: restaurace-katovna@seznam.cz, tel.: 777 583 568

čtvrtek 10. května od 19:30 hodin

koncert Chóru uralských kozáků
evangelický kostel v Nymburce, předprodej vstupenek v Turistic-

kém informačním centru (Nám. Přemyslovců 165, Nymburk)

sobota 12. a neděle 13. května

DiscDog Cup 2012
hasičské hřiště u zimního stadionu, 6. ročník 

českého poháru v dogfrisbee, Nymburk DDFW 
– distanční víkend.

neděle 13. května od 10.00 hod do 17.00 hod.

ARTÍKŮV DEN
Artíkovy dny jsou integrační aktivity s výtvarně-pracovním zaměřením.pro 

postižené i zdravé děti a mládež. CENTRUM PRO VŠECHNY, o.s. Vás zve. Přihlášky 
nutné - Procházková Michaela, e-mail: prochazkova.cpv@seznam.cz. Vhodné pro 
děti od 5 let a dítě mladší v doprovodu maminky. Cena 200,-Kč na celý den (v ceně 

je zahrnuta strava, pobytné, pitný režim a výtvarný materiál). Akce se koná v Mezi-
národním skautském středisku Tortuga.

neděle 20. května od 17 hodin

Hana Robinson Trio
koncert v rámci Večerů na Katovně, vstupné 70 Kč.

Rezervace: restaurace-katovna@seznam.cz, 
tel.: 777 583 568.

úterý 22. května od 15 do 17 hodin

ORIENTÁLNÍ PÁRTY
CENTRUM PRO VŠECHNY, o.s.
Vhodné pro předškolní děti.

Vstupné 80,- Kč

sobota 26. května od 20 hodin

Jazzový koncert
na Cejpovně vystoupí trio Martin Kratochvíl, 

Tony Ackerman, Imram Zangi Musa.

19. sobota Anglické drama. S titulky
19.00 hodin STUD

Celosvětově úspěšný snímek Hlad režiséra Steva McQueena prostřed-
nictvím případu vězně IRA a jeho smrtící hladovky analyzoval vztah 
individuální a společenské svobody jednotlivce. Ve filmu Stud je hlav-
ní hrdina Brandon v opačné situaci než Bobby Sands, hrdina Hladu - je 
to úspěšný a finančně zajištěný mladý muž žijící v současném New 
Yorku. I přesto, že jeho sociální status je velmi vysoký, Brandonova 
vnitřní spokojenost a svoboda jsou deformovány do sexuální závislosti 
a společenské i osobní frustrace. Stud je mrazivou analýzou vyprázd-
něnosti současné produktivní generace, ve které se neschopnost lásky, 
citu a komunikace s ostatními transformuje do patologické závislosti 
na cyklicky se opakujících sexuálních aktivitách. 

101 minut vstupné 60 Kč Do 18 let nepřístupný
21. pondělí Americký legendární muzikál. S titulky
22. úterý WEST SiDE STORY

Tryskáči a Žraloci se nenávidí a není síly, která by změnila jejich 
nepřátelství. Riff přivádí mezi Tryskáče Tonnyho, který se na ta-
neční zábavě zamiluje do Marie, sestry Bernarda, vůdce Žraloků. 
Ten samozřejmě nepřipouští jinou možnost, než že si Maria najde 
přítele mezi Portorikánci z gangu Žraloků. Málokterý muzikál byl na 
Broadwayi úspěšnější než West Side Story. A filmové ztvárnění bylo 
dalším triumfem. Podíl na tomto úspěchu má kromě hudby Leonarda 
Bernsteina i skvělá a choreografie Jerome Robbinse. Příběh Romea 
a Julie z newyorské čtvrti West Side patří dnes k legendárním sním-
kům americké kinematografie. Film v roce 1961 získal 10 Oscarů. 

19.00 hodin 

151 minut vstupné 60 Kč Do 12 let nevhodný

26. sobota Česká klasická veselohra. České znění
15.00 hodin ŠKOLA ZÁKLAD ŽiVOTA

Děj dnes klasické veselohry Martina Friče se točí kolem studentské-
ho časopisu Řev septimy, který napsal kdosi ze septimánů a který 
šplhoun Krhounek předal třídnímu učiteli. Zuřivé pátrání pak rámuje 
mozaiku veselých epizod ze života studentů i profesorského sboru 
tvořeného řadou typicky svérázných postaviček, a také aféra nejna-
danějšího studenta Jindry Benetky, který ve slohové práci otevřeně 
kritizoval poměry na gymnáziu. 

90 minut vstupné 40 Kč Přístupný

POŘÁDÁTE V NYMBURCE AKCI PRO VEŘEJNOST? 
Turistické informační centrum nabízí všem pořadatelům kulturních 

a sportovních akcí možnost propagace těchto akcí zdarma 
v prostorách TIC, v kalendáriu akcí na webových stránkách 

města, v kulturním měsíčníku a rozesíláním kalendária 
médiím. Plakáty můžete donést do infocentra (Náměstí 

Přemyslovců 165) nebo zaslat v elektronické verzi na 
infocentrum@meu-nbk.cz


