
Představení zahrnutá do abonmá programu 2013: 
Žena vlčí mák (Hana Maciuchová), 

Saturnin (Martin Písařík, Pavel Nový a další. ), 
Poslední ze žhavých milenců (Simona Stašová a Petr Nárožný), 

Šest tanečních hodin v šesti týdnech (Chantal Poullain a Pavel Kříž)

Sobota 1. 12. 
2012 14:30 hodin

Jiří Teper

ČERT A KÁČA
Cena 

60 Kč

Sobotní odpolední dětské představení s mikulášskou nadílkou. Ve-
selá pohádka o hubaté Káče, chytrém ovčákovi a napálených čer-
tech.
Režie: Adolf Toman, Hudba: Antonín Hlavička, Hrají: T. Tomanová, L. 
Toman Paclt, J. Šturma, J. Vetešník, M. Mejstřík

Sobota 1. 12. 
2012 19:30 hodin

POHLEDNICE Z FRANCIE 
Pořádá OBČANSKÁ PORADNA Nymburk, o. s. 

Cena 
120 Kč

Večer plný šansonů, autorského čtení a francouzského jídla. V sobotu 1. prosince mů-
žete na Malé scéně Hálkova divadla okusit atmosféru Francie. Pohodový večer plný 
šansonů harmonikáře Jindry Kelíška a jeho přátel, autorského čtení Olgy Šolcové 
a ochutnávek skvělého francouzského jídla pořádáme u příležitosti mezinárodního 
dne proti násilí na ženách. Organizuje: Občanská poradna Nymburk, o. s. za podpory 
GEA Goedhart systems - Nymburk (vstup 80 Kč + místenka a občerstvení 40 Kč)

Čtvrtek 6. 12. 
2012 19:30 hodin 

Jiří Teper

CESTA KOLEM SVĚTA ZA 80 DNÍ
Cena 240 Kč 

Senioři a děti 
do 18 let 150 Kč

Představení pro celou rodinu dle předlohy Julese Verna. Jeden z nejznámějších ro-
mánů byl ještě za života autora úspěšně inscenován jako divadelní revue. Současná 
úprava se v obdobném duchu snaží s úsměvem a nadhledem oživit na scéně stále 
působivou atmosféru příběhu, ve kterém v hlavních rolích vystupují pánové Phileas 
Fogg, jeho věrný sluha Passepartout, horlivý policejní agent Fix a půvabná Auda. 
Jejich dobrodružství na cestě světem devatenáctého století doplňuje a ilustruje 
řada písní a k nim náležících tanečních čísel.
Režie: Jaroslav Kříž, Hudba: Antonín Hlavička, Orchestr řídí: Jiří Be-
neš, Grafické zpracování scény: Jan Severa, Choreografie: Roman 
Pavlíček, Produkce: DIVADLO NYMBURK S. R. O. Hrají: Vlastimil 
Harapes, Braňo Polák, Pavel Kolban, Genny Ciatti, Richard Tesařík, 
Václav Upír Krejčí, Pavel Procházka, Petr Pištěk, Lukáš Toman Pa-
clt, Katka Šonská další. 

REALIZACE PROJEKTU PROBĚHLA S PŘISPĚNÍM 
STŘEDOČESKÉHO KRAJE A MĚSTA NYMBURK

Úterý 11. 12. 
2012 19:30 hodin VEČERY V KLUBU Cena 120 Kč

Talkshow Jardy Kříže a Davida Šitavance. Povídání s hosty a hudebním doprovo-
dem. Hosté: Aleš Cibulka – moderátor, publicista, spisovatel a Jiří Beneš – nymbur-
ský muzikant

Středa 12. 12. 
2012 19:30 hodin A

Jiří Teper

CESTA KOLEM SVĚTA ZA 80 DNÍ 
Cena 240 Kč 

Senioři a děti do 
18 let 150 Kč

Představení pro celou rodinu dle předlohy Julese Verna. Jeden z nejznámějších ro-
mánů byl ještě za života autora úspěšně inscenován jako divadelní revue. Současná 
úprava se v obdobném duchu snaží s úsměvem a nadhledem oživit na scéně stále 
působivou atmosféru příběhu, ve kterém v hlavních rolích vystupují pánové Phileas 
Fogg, jeho věrný sluha Passepartout, horlivý policejní agent Fix a půvabná Auda. 
Jejich dobrodružství na cestě světem devatenáctého století doplňuje a ilustruje 
řada písní a k nim náležících tanečních čísel. 
Režie: Jaroslav Kříž, Hudba: Antonín Hlavička, Orchestr řídí: Jiří Beneš, Grafické 
zpracování scény: Jan Severa, Choreografie: Roman Pavlíček, Produkce: DIVADLO 
NYMBURK S. R. O. Hrají: Vlastimil Harapes, Braňo Polák, Pavel Kolban, Genny Ciat-
ti, Richard Tesařík, Václav Upír Krejčí, Pavel Procházka, Petr Pištěk, Lukáš Toman 
Paclt, Katka Šonská další. 

REALIZACE PROJEKTU PROBĚHLA S PŘISPĚNÍM 
STŘEDOČESKÉHO KRAJE A MĚSTA NYMBURK

 Hálkovo městské divadlo Čtvrtek 13. 12. 2012 
 8:30 a 10:00 hodin

ŽENICH PRO ČERTICI 
aneb sedmimílové boty

Cena 60 Kč

Dopolední pohádka nejen pro školy a školky. Produkce: DIVADELNÍ SPOLEK JIŘÍ 
PODĚBRADY
Hrají: J. Fraňková, J. Charvát, B. Fišerová a další. 

Čtvrtek 13. 12. 
2012 17:00 hodin STARÁ LÁSKA NEREZAVÍ Cena 60 Kč

US Artes - agentura PROMO uvádí další z cyklu ,,to jsou naše melodie" předvánoční 
setkání interpretů, kterým neublížil čas. ,,Stará láska nerezaví"
Účinkují: Yveta Simonová, Richard Adam, Pavlína Filipovská, Standa Procházka, 
Dana Chytilová. Ve varietní části programu: Karel Deyl - hudební excetrik a Marvin - 
kouzla jak je neznáte. Doprovází: Jan Dočekal - band. Staré melodie za staré ceny. 

Sobota 15. 12. 
2012 14:30 hodin

Jaroslav Zezula

O MOUDRÉ MARUŠCE
Cena 60 Kč

Jak moudrá a statečná Maruška vysvobodí svého milého Kubu z královského žaláře. 
Jak dopadne zlý král Věroslav s princeznou Zlatuší se přijďte podívat do divadla. 
Produkce: Divadelní soubor Klicpera SADSKÁ
DS Klicpera Sadská

Neděle 16. 12. 
2012 15:00 hodin

ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ 
JAKUBA JANA RYBY SMYČCOVÝ ORCHESTR 
ARCHI A HOSTÉ

Cena 120 Kč 
Senioři 95 Kč

Diriguje: Jiří Čmugr, Program: W. A. Mozart: Koncert A dur pro 
klarinet a orchestr - Adagio W. A. Mozart: Malá noční hudba, J. J. 
Ryba: Česká mše vánoční ,,Hej mistře". Těšit se můžete například 
na Vox Nymburgensis, Vox Bohemicalis, Mamáter Poděbrady, ale 
také na mnoho umělců ze Státní opery v Praze. 

Pondělí 17. 12. 
2012 19:30 hodin

Václav Havel

VERNISÁŽ & ANDĚL STRÁŽNÝ
Cena 120 Kč

Senioři 80 Kč

Hálkovo městské divadlo uvádí dvě jednoaktovky od Václava Havla 
u příležitosti výročí jeho úmrtí. 
Režie: Jaroslav Kříž, Produkce: DIVADLO NYMBURK S. R. O. 
Hrají: J. Ritter, A. Stehnová, P. Pištěk, P. Kolban, P. Kruliš

Úterý 18. 12. 
2012 17:00 hodin

VÁNOČNÍ AKADEMIE 
GYMNÁZIA NYMBURK

Vstupné 
dobrovolné

Zábavná směs písniček, scének a tanečních vystoupení v podání studentů Gymnázia 
Nymburk. Spojeno s charitativní akcí "Vánoce pro Afriku". Gymnázium Nymburk

Středa 19. 12. 
2012 19:00 hodin CROSSBAND & ESENCE Cena 120 Kč

Kapela Crossband vystoupí společně s pražskou hudební skupinou Esence. 
Koncert se uskuteční na malé scéně Hálkova městského divadla. 

Pátek 21. 12. 
2012 19:30 hodin A MOJE HRA 

Produkce: Divadlo KALICH Praha
Cena 390 Kč

Slavný spisovatel Josef Jankulovski opustil tento svět s poměr-
ně starosvětským přáním: chtěl po své partnerce, aby uspořádala 
soukromou smuteční slavnost na jeho počest. V obývacím pokoji se 
proto u vystaveného mistra schází šest žen, z nichž každá sehrála 
v životě bonvivána osudovou roli... 
Hrají: Jiří Bartoška, Zuzana Bydžovská, Nina Divíšková, Adéla Ka-
čerová a další. 

Od 3. prosince 2012 zahájen prodej půlročního ABONMÁ 2013 
a VÁNOČNÍCH DÁRKOVÝCH POUKAZŮ v hodnotě 500 a 1000 Kč. 
Prodej abonmá od 3. prosince 2012 do 11. ledna 2013 pouze na pokladně divadla!!! 
Stávajícím abonentům (kteří mají půlroční předplatné) budeme jejich sedadla re-
zervovat do pátku 21. prosince 2012. Prodej vstupenek na představení Žena vlčí 
mák bude od 14. ledna 2013. 

HÁLKOVO MĚSTSKÉ DIVADLO NYMBURK VÁM 
PŘEJE PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ 

A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2013. 
Pokladna divadla bude 22. 12. 2012 – 1. 1. 2013 zavřena.

PREMIÉRA

VýstaVa
neděle 2. – pátek 21. prosince 

Výtvarné sdružení Jana Dědiny
Rok s múzou

Obrazy, kresby, grafika, sochy, fotografie

neděle 2. prosince v 17 hod. 

Slavnostní zahájení výstavy
Vystoupení pěveckého sboru Hlahol

besedy a přednášky
sobota 1. prosince

Den pro dětskou knihu
10 hod. Duhová pohádka
 Činoherní pohádka Daniely Fischerové divadla Kamila Kouly
10 hod. Děti bezpečně na internetu
 Přednáška Ing. Jiřího Schindlera o nástrahách internetu 
11 hod. Listování
 Slavnostní vyhodnocení podzimní soutěže
11,20 hod. Andělská výtvarná dílna
 Vyrobte si s dětmi anděla
po celou dobu Andělská pošta Ježíškovi
 Napište Ježíškovi svá vánoční přání
 Hrajeme si celá rodina
 Dárkem chytrého rodiče je kniha
 Prodej nových knih se slevou
 Napečeno pro vás / stánek pekařství Kopecký
 Průkazka pro dítě na rok zdarma
 Bazar dětských knih
  Máte doma dětské knihy, na které se Vám práší? Možná by udě-

laly radost dětem. Zkuste je prodat při Dni pro dětskou knihu (1. 
prosince). Do prodeje se přijímá maximálně 20 knih od jednot-
livce (cena 1ks – 2 Kč). Knihy přijímáme s jejich psaným nebo 
tištěným seznamem a prodejní cenou od pondělí 26. do pátku 
30. listopadu. Neprodané knihy a peníze se budou vydávat od 
pondělí 3. do pátku 7. prosince.

úterý 4. prosince od 17 hod.

Jak předcházet nemocem.
Nemoci jednotlivých znamení zvěrokruhu. Rok 
2012 a dále… Přednáška numeroložky Olgy 
Králové.
Přednáška o vlivu čísel na naše zdraví, o předpokladech 
jednotlivých znamení k různým nemocem. Na co by si 

měla dávat pozor jednotlivá znamení? Nastane konec světa 21. prosince. 2012? 
Na všechny a mnohé další otázky se vám pokusí z pohledu astrologie a numerolo-
gie odpovědět Olga Králová. Vstupné 30 Kč.

městská kniHovna vlastivědné muzeum 
nymburk

úterý 4. prosince od 14 hod. 

Čertovské odpoledne
Přijďte si v úterý půjčit knížku u čertice. Narazit tu můžete 
také na čerta s knihou pohádek. Rudla, skřítek hlídací, dobro 
k lidem navrací Svou knihu pohádkových příběhů vám před-
staví herec Rudolf Kubík, známý z filmových pohádek Z pekla 
štěstí. Veselé vyprávění o nešvarech dospělých i dětí, které 
jsou po zásluze potrestány malinkým hlídacím skřítkem Rud-

lou, si můžete v knihovně koupit za zvýhodněnou cenu.

čtvrtek 13. prosince v 8 a 10 hod. 

Včely
Přednáška Petra Plaňanského pro děti o životě jednoho z nejzná-
mějších zástupců společenského hmyzu, jeho významu pro člově-
ka a přírodu, složení včelstva a práci včelaře. Povídání s obrazo-

vým doprovodem a praktickými ukázkami nezbytných pomůcek včelaře jako je 
úl, kombinéza, dýmák a další.

pondělí 17. prosince od 13 hod. 

Vánoční odpoledne pro děti
Vyrobte si u nás při odpolední vánoční dílně stromeček a od nás do 
něj dostanete sladký dáreček. Odpoledne si v dětském oddělení zpří-
jemníme poslechem vánočních koled a popíjením voňavého čaje.

prosincová nabídka

Průkazka do knihovny – chytrý vánoční dárek
Věnujte svým blízkým vánoční dárek v podobě průkazky do knihovny na půl roku 

zdarma. S průkazkou můžete využívat všech služeb knihovny, ze-
jména půjčování knih, časopisů, CD, audioknih a přístup k internetu. 
Už teď si můžete přijít do knihovny pro chytrý a originální dárek. 

novinky na cd 

J.A.R.: 
Dlouhohrající děcka

Jablkoň, Anička 
a letadýlko: Království

Larsson,S.: 
Muži, kteří nenávidí ženy

Robinson,H.: 
Brouk v hlavě

Moja, Tatu a tiplíci Reiner,M.: 
Plachý milionář přichází

50 Cent: 
The Massacre

Foglar,J.: 
Rychlé šípy

Kerndlová,T.: 
Schody do nebe

Zuby nehty: 
Dítkám

Gipsy.cz: 
Desperado

Scooter: 
The Big Mash Up

Knihovna bude ve dnech 27., 28. a 31. prosince uzavřena.

Všem čtenářům přejeme příjemné vánoční svátky prožité 
mezi svými blízkými a hodně zdraví do nového roku.

Bližší informace o našich službách a konaných akcích najdete na inter-
netových 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.

Minulost pod silnicí – nabídka pro školy
Srdečně Vás zveme na výstavu „Minulost pod silnicí - archeologie na obchvatu 

Nymburka,“ která mapuje postup a výsledky nejrozsáhlejšího archeologického výzku-
mu (časově, plošně i finančně) na Nymbursku v porevoluční době. Poutavou formou 
se seznámíte se základními fakty o průběhu a způsobu terénních prací, laboratorního 
zpracování tak i s nálezy z jednotlivých období pravěku a raného středověku ve for-
mě textovo-obrazových panelů a kresebných rekonstrukcí. Pro jednoduchou orientaci 
poslouží časová osa. Výstava poskytuje ideální doplňkový materiál k výuce dějepisu 
o archeologii a pravěku. Archeologické movité památky jsou prezentovány v historic-
ky chronologickém pořadí - nálezy z období neolitu a eneolitu ze sídlištních kontextů 
(kultura s lineární keramikou, vypíchanou keramikou, kultura nálevkovitých pohárů) 
a hrobů (kultura se šňůrovou keramikou), doby bronzové (unikátní vícenásobný po-
hřeb mohylové kultury), doby železné (rozsáhlé sídliště odkryté na ploše 1 ze závěru 
doby halštatské, hroby bylanské kultury), doby římské (materiál z řemeslného okrsku 
na ploše 3) a raného středověku. 

Pro umocnění zážitku jsme pro organizované skupiny připravili taky interaktivní 
programy vhodné pro všechny věkové kategorie od mateřských škol až po maturanty. 
Účastníci si vyzkoušejí dovednosti pravěkých řemeslníků (výroba šípů pomocí ka-
menných nožů, vrtaní kamene, práce s bronzovou a kamennou sekyrou, výroba jedno-
duchých drátěných šperků, šití a vyšívání kostěnou jehlou, práce s rotačním mlýnkem 
a zrnotěrkou). Práci archeologa pak přiblíží „podzemní“ tunel s nálezy, které bude za-
potřebí zdokumentovat, rekonstruování hliněné nádoby (lepení, kreslení) a další. Pro 
uvolnění jsou připraveny hry a skládanky s archeologickou tematikou, dobové kostý-
my (s možností vyfocení a digitální fotomontáže s některou z kresebných rekonstruk-
cí). Závěr programu je věnován fixaci nabytých vědomostí formou krátkého kvízu. 
Délka trvání programu je cca 90 min a lze ji přizpůsobit vašim časovým možnostem.
Program je možno doplnit o některou z přednášek s promítáním (cca 45min):
1.  Zázrak obilného zrnka - život a kultura Předního východu od prvních zemědělců 

po antiku
2.  Keltové a Magna graecia - Keltové ve střední Evropě a jejich expanze do antického 

světa 
3.  Římané a Germáni - dva světy vedle sebe, srovnání života v barbariku a na území 

říše 
4.  Slované národ holubičí? - povídání o životě a kultuře naších dávných předků 
5.  Minulost pod silnící - povídání o výzkumu a nálezech z obchvatu Nymburka 
6.  Příběh archeologie - archeologie v teorii a praxi. Doplněno o přehled pravěku (pa-

leolit až raný středověk) na podkladě nálezů z okolí. 
V případě zájmu se děti můžou zapojit i do výtvarné soutěže „Praumělec“ (více 

v samostatném letáčku) Vstupné na výstavu a program je 35 Kč, přednáška 20 Kč (lze 
objednat i samostatně) 

Praumělec - výtvarná soutěž
Při příležitosti výstavy Minulost pod silnicí 

(archeologie na obchvatu Nymburka) vyhlašuje 
Polabské muzeum, Vlastivědné muzeum Nymburk 
dětskou výtvarnou soutěž „Praumělec“. Účastnit se 
může jakékoliv dílo (výkres, model, nádoba, soška 
nebo něco jiného) na téma pravěkého života, umění 
nebo archeologie. Soutěžní práce budou součástí 
výstavy – o vítězi rozhodnou hlasováním návštěv-
níci muzea. Podepsané práce s kontaktními údaji 
posílejte do 5. 1. 2013 na adresu muzea. Vyhlášení 
vítězů jednotlivých věkových kategorii (0-5 let, 6-8 let, 9-11 let a do 15 let) a odevzdání 
cen proběhne v sobotu 23. 3. 2013.

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM NYMBURK, Tyršova 174, Nymburk, tel.: 325 512 473.



čtvrtek 13. USA/ fantasy, dobrodružný České znění
pátek 14. HOBIT: NEOČEKÁVANÁ CESTA (premiéra) 

Cesta Bilba Pytlíka do tajemných zemí, kde se vyskytují nebez-
pečná zvířata, jako jsou pavouci, zlobři či skřeti. Díky své cestě 
se Bilbo setká i s tajemným stvořením Glumem, který změní 
jeho život. První díl trilogie Petera Jacksona podle románu J. 
R. R. Tolkiena. 

sobota 15. 
19:00

115 min. 100 Kč Přístupný

pondělí 17. ČR / dokumentární české znění
19:00 OBČAN K. (art kino) 

Projekty skupiny Ztohoven zpravidla vzbuzují zájem médií 
a svým dopadem přesahují obvyklé rámce současného umění. 
Pozornosti se dočkala i policií uzavřená výstava v improvizo-
vané galerii či text manifestu Občana K. , které se však ukazu-
jí jako pouhé střípky mozaiky. Až film odkrývá pravý rozsah 
a povahu akce, která není ničím míň než hlubinnou sondou do 
společnosti a mechanismů, které zajišťují její fungování. 

72 min. 70 Kč Do 15 let nevhodný

úterý 18. USA/ animovaný české znění
středa 19. ZVONILKA: TAJEMSTVÍ KŘÍDEL 

Fantastický příběh, ve kterém se Zvonilka vydává napříč zapo-
vězenou hranicí ze svého domova do tajemných Zimních lesů, 
kde se setkává s celou řadou nových zimních víl a odhaluje kou-
zelné tajemství. Pohádkové přivítání svátků klidu a pohody. 

17:00

76 min. 100 Kč Přístupný

sobota 1. USA / fantasy, romantický s titulky
neděle 2. TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK - 2. ČÁST 

Závěrečná část světoznámé upírské ságy nás naposledy zavede 
do světa, kde upíři a vlkodlaci bojují nejen o svou lásku, ale 
i o vlastní životy. Napínavé a romantické pokračování filmu 
Rozbřesk vám připomene, proč se Twilight sága stala fenomé-
nem a ukradla srdce dívkám a ženám po celém světě. 

19:00 

115 min. 100 Kč Do 12 let nevhodný

pondělí 3. USA / dokumentární
úterý 4. SAMSARA (art kino) 

Připravte se na zážitek a zkušenost smyslů, které nemají obdo-
bu. SAMSARA opět spojuje režiséra Rona Fricka s producen-
tem Markem Magidsonem, jejichž filmařské a hudební umění 
bylo potvrzeno oceněnými filmy Baraka a Chronos. Samsara, 
která se vzdává dialogů a popisných textů, rozvrací naše oče-
kávání tradičního dokumentu. Podněcuje naše niterné interpre-
tece obrazem a hudbou, které do starého chápání přináší nové 
prvky. 

19:00

102 min. 100 Kč Přístupný

středa 5. FR / drama s titulky
čtvrtek 6. MINISTR 

Expresionistická variace na téma „Jak chutná moc“. Variace na 
svět politiků, ve kterém vše ztrácí význam, v prázdné mluvě 
a v impotenci jejich činů lze vystopovat i fráze z české kotli-
ny. Film občas sklouzává ke karikatuře, nikdy však nemíří do 
prázdna!

19:00

112 min. 80 Kč Do 15 let nevhodný

pátek 7. VB / drama, romantický s titulky
sobota 8. ANNA KARENINA (premiéra) 

Nadčasový příběh ukazuje sílu lásky, která prochází celým srd-
cem, v kulisách hýřivé a nestřídmé společnosti, jakou je car-
ské Rusko v roce 1874. Anna Karenina je příběh ženy, která 
se rozhodla postavit společenským konvencím a udělat to, co 
považovala za správné. 

19:00

130 min. 100 Kč Do 12 let nevhodný

neděle 9. USA/ animovaný České znění
pondělí 10. LEGENDÁRNÍ PARTA 

Když se jeden zloduch rozhodne vzít dětem na celém světě ra-
dost ze života, dá se dohromady parta superhrdinů, která se ho 
pokusí zastavit. Rodinný film nejen pro dětskou pohodu a ra-
dost!

17:00

100 Kč Přístupný

úterý 11. FR / komedie s titulky
středa 12. OUI, ŠÉFE! 

Jacky Bonnot je talentovaný kuchař a ctitel velkého kuchař-
ského umění. Finanční situace ho nutí přijímat podřadné práce 
a život se mu změní až ve chvíli, kdy mu cestu zkříží slavný 
šéfkuchař Alexandre Lagarde. Zavedenou pozici Lagarda totiž 
ohrožuje finanční skupina vlastnící síť jeho restaurací…

19:00

84 min. 90 Kč přístupný

program kina sokol

www.mesto-nymburk.cz

KULTUR NÍ
M Ě S ÍČ N Í K

města Nymburka

Hálkovo městské divadlo
Městské kulturní středisko

Vlastivědné muzeum
Městská knihovna

Kino Sokol
Aktuální informace o akcích naleznete na

www.mesto-nymburk.cz v sekci kalendárium. 

Cesta kolem světa za 80 dní
Hálkovo městské divadlo

čtvrtek 6. prosince od 19. 30 hodin (premiéra)
středa 12. prosince od 19. 30 hodin

prosiNec 2012

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

ostatnÍ akCe

Kulturní měsíčník vychází 1x měsíčně. Místo vydání: Tisk Devera, Třebestovice
Číslo 66. vyšlo 28.  11. 2012.  počet výtisků: 1500 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 

městské kulturnÍ 
střediskoNYMBURK

INFORMACE PRO POŘADATELE 
KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ

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

čtvrtek 6.- pátek 7. prosince

Vánoční trhy
tradiční prodej vánočního zboží na Náměstí Přemyslovců 9-17 hodin.

čtvrtek 6. prosince

Vánoční koncert
Nymburský komorní orchestr od 19 hodin v Obecním domě, vstupné 30 Kč.

sobota 8. prosince

Pěvecký sbor Hlahol
vánoční koncert od 17 hodin v evangelickém kostele

úterý 11. prosince

Coca-Cola – vánoční kamión
od 16 hodin na Náměstí Přemyslovců 

čtvrtek 13. prosince

Vánoční koncert Evy Pilarové
od 19 hodin v Obecním domě, vstupné 100 Kč.

pátek 14. prosince

Vánoční koncert
od 18 hodin v síni Městského kulturního střediska, vystoupí 

Suchá větev a Schola Nymburk, vstupné dobrovolné.

středa 26. prosince

J. J. Ryba : Česká mše vánoční
v kostele sv. Jiljí od 16 hodin, v podání pěveckého sboru Hlahol.

připravujeme na leden: 
úterý 1. ledna 2013

Novoroční ohňostroj
od 18 hodin Na Přístavě

v pátek 4. ledna od 19:30 

Koncert
vystoupí VOX Nymburgensis a Hlahol, v Obecním domě.

Cena 30 Kč.

sobota 1. prosince od 9.30 do 15.00 hodin

Den otevřených dveří
v DDM Nymburk. Přijďte se podívat jak  žijeme 

v našem domově.U příležitosti 10. výročí vzniku rodinné skupiny 
v Milovicích bude zájemcům zajištěna prohlídka v místě.

neděle 2. prosince od 16.30 do 18 hodin

Čertovské rejdění
pořádá TJ Sokol Nymburk, vstup 50 Kč/dítě. Děti si mohou přijít 

zaskotačit s čerty a po splnění několika úkolů dostanou 
od Mikuláše balíček. Účast nutno objednat na tel. 731 730 292 

nebo na info@sokolnymburk.unas.cz.

 středa 5. prosince od 16.30, 17.15 a 18 hod.

Mikuláš 
mikulášská nadílka v Domě dětí a mládeže, 

rezervace na tel. č. 325 514 671

středa 5. prosince od 13.30 do 16.30 hodin

Autogramiáda Jana Řehounka
v Turistickém informačním centru na Náměstí Přemyslovců.

pátek 7. prosince – neděle 9. prosince

Mistrovství světa v nohejbale mužů
ve Sportovním centru Nymburk. Více informací 

na www.futnetworldcup.com.

sobota 15. prosince

Zrcadlení duší
od 20 hodin v Kavárně U Strejčka. Tentokrát vánočně laděné 

setkání tvořivých lidí, vystoupí Aleš Misař, Jiří Zradička, 
Jiří Červák a další. Vstupné dobrovolné.

sobota 15. prosince od 9.30 hod.

Polabský pavouk
závody v lezení na obtížnost v sokolovně 

 pondělí 17. prosince od 15.30 hod.

Zpívání na schodech
žáci ZUŠ B. M. Černohorského zazpívají vánoční písničky a koledy 

na schodech bývalého městského úřadu (Palackého třída 449)

středa 19. prosince od 8.30 a 10 hod.

Vánoce s krejčíkem Honzou
v sále Obecního domu, vstupné 50 Kč, rezervace 

a objednávky: 737 120 217 nebo info@krejcikhonza.cz

středa 19. prosince od 19 hodin

Vánoční koncert
v restauraci Katovna v rámci cyklu Večery na Katovně. Vystoupí 

Sylva Čmugrová - mezzosoprán, Petr Nouzovský - violoncello, 
Ladislav Horák – akordeon, vstupné 70 Kč.

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

středa 19. prosince od 17.30 hod.

Koncert žáků ZUŠ B. M. Černohorského
vánoční vystoupení žáků umělecké školy v kostele sv. Jiljí.

sobota 22. prosince od 10 hod.

Vánoční zpívání při betlémském světle
u vánočního stromu na Náměstí Přemyslovců, vánoční 

koledy v podání skautů od Modré flotily. Betlémské 
světlo bude k dispozici v průběhu akce na náměstí.

sobota 24. prosince od 16 a 22 hod.

Tradiční vánoční bohoslužba
mše v kostele sv. Jiljí

úterý 25. prosince od 15 hod. 

Živý betlém
v kostele sv. Jiljí. Hrají: děti z Misijního klubka ŘFK,

hudba: Schola Nymburk.


