
VýstaVa
od 3. do 27. února

KAREL URBÁNEK
vzpomínková výstava k 90. výročí narození výtvarníka,  

komika a železničáře Karla Urbánka

pondělí 3. února v 17 hod.

Vernisáž k výstavě

Přednášky
úterý 18. února v 17 hod.

Indonésie, batoh a já
Saša Ryvolová – Trampka a dlouholetá životní partner-
ka známého trampského písničkáře Wabiho Ryvoly, ne-
závislá spisovatelka a publicistka (časopisy Safari, Lidé 
a země, Koktejl), autorka knih “Indonésie, batoh a já“ 
(Vydavatelství Akcent, Třebíč 2003), „S batohem Střed-
ní Amerikou“ (Akcent Třebíč 2005) a „Tváře v prachu 
Etiopie“ (Akcent Třebíč 2005) představí svou cestu po 

indonéských ostrovech Sumatra, Jáva, Bali, jižní Sulawesi, Yapen a Biak. Více informací 
na http://www.hicsuntleones.info/.  Vstupné 30 Kč.

Historie nymburka
Město Nymburk a Městská knihovna Nym-
burk připravila pro veřejnost cyklus před-
nášek zaměřený na historii našeho města. 
Nymburáci jsou bezpochyby hrdí na bohatou 
historii města. Každá kapitola z místní histo-
rie stojí za povšimnutí! Proto jsme připravili 
soubor přednášek, které se dotknou hned ně-
kolika pozoruhodných momentů v dějinách 
města. O přednášky byli požádáni renomo-
vaní historikové, kteří v Nymburce žijí. Před-
nášky s následnou besedou budou probíhat 
každou druhou středu v měsíci od 15 hodin 
v prvním patře Městské knihovny Nymburk. Přihlášky můžete podávat osobně, tele-
fonicky, e-mailem.

12. února Letecká válka nad Nymburskem 1939-1945
  Přednáší Michal Plavec - Národní technické muzeum, kurátor sbírky 

letectví.

12. března  Občané s erbem. Cesty české šlechty 20. století s přihlédnutím k nym-
burskému regionu

9. dubna Sjezdy stavu podobojí v Nymburce v 15. století

14. května  Město na Labi a dlouhá válka. Nymburk v rámci české urbánní sítě 
první poloviny 17. Století

21. května Hříšní lidé království českého

11. června 111. výročí gymnázia v Nymburce. Od počátku k dnešku.

Cena celého cyklu 200 Kč. Jednotlivě 40 Kč
(50 Kč: Hříšní lidé království českého, Vlastimil Vondruška).

 Hálkovo městské divadlo městská kniHovna kniHovna dětem
19. února 8. 30 a 10 hod.

Ivana Peroutková
Beseda, autorské čtení. Setkání se současnou spisovatelkou 
knih pro děti a mládež, redaktorkou a překladatelkou. Ivana 
Peroutková je úspěšná autorka série knih o školačce Aničce, 
tetralogie knih o dospívající dívce Denise a další řady knih pro 
dětské čtenáře jako např. Modrý kocourek (Artur, 2007), Mia 
flor (Albatros 2013). Napsala také několik knih pro dospělé. 
 Vstupné 20 Kč. 

PřiPravujeme

V březnu – měsíci čtenářů budou ve studovně probíhat počíta-
čové kurzy pro začátečníky a mírně pokročilé. Více informací 
v knihovně. Hlásit se do kurzů můžete už nyní.

novinky na Cd

Selena Gomez: When The 
Sun Goes Down 

Peter Bič Project: 
Say It Loud 

Lucia Šoralová: 
O lásce, cti a kuráži

Wanastowi vjecy: 
Letíme na Wenuši

Katy Perry: 
Teenage Dreams

Kryštof: 
Inzerát

Irena Dousková: 
Darda

Kateřina Tučková: 
Žítkovské bohyně

Majk Spirit: 
Nový člověk

Arnold Lobel: Kvak 
a Žbluňk jsou kamarádi

Míša Růžičková: 
Minidiskotéka v džungli

Čtyřlístek 
v pohádce

 

 ÚNOROVÁ SOBOTA,
KDY MÁME PRO VÁS OTEVŘENO

1. 2. OD 9 DO 11 HOD.

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. 

vlastivědné muzeum 
nymburk

Středa 5. února 
2014 19.30 hodin TŘI HOLKY JAKO KVĚT Cena 390,- Kč

Láska, sex, narození, smrt a lekce salsy. Tři 
ženy. Vnučka, matka a babička. Potřeštěná 
rebelující maturantka, psychicky se hroutící 
prodavačka z dámského oddělení, a pen-
zistka, pečující o svého nemocného man-
žela. S velkou dávkou humoru a sebeironie 
nám postupně svěřují své malé radosti, vel-
ká trápení i svá nejskrytější tajemství. Divadlo na Fidlovačce tuto 
celosvětově úspěšnou hru uvádí v české premiéře.
Režie: Jan Jirků, Hrají: Eliška Balzerová, Iva Pazderková, Marie Do-
ležalová

Sobota 8. února 
2014 14.30 hodin 

PRINCEZNA NA HRÁŠKU 
Produkce: Divadlo Nymburk s.r.o.

Cena 60,- Kč

Divadelní úprava klasické pohádky Boženy Němcové, kterak se 
zkouší urozenost princovy nevěsty. Zpívající strašidélko Bu, které 
pomůže důvtipem odhalit úklady proradného komorníka, dovede po-
hádku ke šťastnému konci.
Autor a režie: Adolf Toman, Hrají: K. Šonská, L. Toman Paclt, M. Sou-
kupová, P.Pištěk, Z. Kloučková a další.

Úterý 11. února 
2014 19.30 hodin CAVEMAN Cena 350,- Kč

Máte chuť se rozesmát až k slzám? Přijďte se podívat na slavnou 
one man show o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou, o rozdílech 
mezi námi, o lásce, partnerství a vtipně utajených kvalitách obou 
pohlaví.
Hraje: J. Holík/J. Slach

Čtvrtek 13. 
února 2014 8.30 

a 10.00 hodin
BROUČCI 
Produkce: Divadlo Nymburk s.r.o.

Cena 60,- Kč

Dopolední představení pro školy a školky.
Hrají: L. Toman Paclt, A. Toman, T. Tomanová, J. Šturma a další.

Čtvrtek 13. února 
2014 19.00 hodin NYMBURSKÝ OTÍK

Vstupné 
dobrovolné

Vyhlášení ankety Nymburský Otík 2013. Moderuje Tomáš Březina 
a Lukáš Trejbal. Vystoupí: Lucie Třešňáková a Ondra Marek, Alfons 
Llupi a Vítek Beneš, Akustici, Lukáš Sommer, Lážo Plážo, Rimortis 
(akusticky) a legendární nymburská skupina Rotor (comeback po 30. 
letech). Možné je i nějaké další překvapení.
Redakce vyhlásí ty nejlepší v základních kategoriích Zpěvák, Zpě-
vačka, Skupina, Počin a Hudebník roku 2013. Dále odmění několik 
muzikantů oceněním Síň slávy a Hudební osobnost.

Sobota 15. února 
2014 14.30 hodin

ALIBABA A LOUPEŽNÍCI 
Produkce: Divadlo Nymburk s.r.o.

Cena 60,- Kč

Známá pohádka o tom, jak chudý mladík Alibaba svojí chytrostí pře-
lstí loupežníky a svého hamižného strýce a přijde tak k velkému po-
kladu.
Napsal: Jiří Teper, Režie: Adolf Toman, Hudba: Jiří Beneš
Hrají: K. Šonská, P. Douděra, P. Pištěk, M. Mejstřík a další.

Od 3. 2. 2014 bude zahájen prodej vstupenek 
na představení KOULE a SHIRLEY VALENTINE.

BŘEZEN 2014:
DÍVČÍ VÁLKA 

4. 3. 2014 od 19.30 hodin
Produkce: DS HÁLEK NYMBURK

ROMAN HORKÝ & KAMELOT
13. 3. 2014 od 19.30 hodin, cena vstupenky 250,- Kč

Roman Horký oslaví 50 let s kytarou, Pozvaní hosté: Petr Kolář, 
Jaroslav Samson Lenk, Pavel Lohonka Žalman a Crossband

JÁJA A PÁJA
premiéra pohádky 22. 3. 2014 od 14.30 hodin

Produkce: Divadlo Nymburk s.r.o.

TANEČNÍ HODINY PRO STARŠÍ A POKROČILÉ
27. 3. 2014 od 19.30 hodin, cena vstupenky 320,- Kč

Hrají: Josef Dvořák, Markéta Hrubešová a další.

RUR – Od rádia k robotovi
(do 16. 2. 2014, denně mimo pondělí, 9 – 17 hodin) 

Vlastivědné muzeum v Nymburce pořádá do 16. února 2014 spolu se 
SOŠ a SOU Nymburk výstavu: RUR – Od rádia k robotice. Hlavní část vý-
stavy je zaměřena na zlatý věk československé elektrotechniky od 30. do 70. 
let 20. století. Návštěvník se nejprve seznámí s produkcí radiopřijímačů, vy-
ráběných na našem území nej-
prve radioamatéry, ale domá-
cími producenty (Mikrofona, 
Titan) i licenčními výrobky 
(Telefunken z Přelouče nebo 
Philips v Hloubětíně). Poté 
následuje rádia a gramorádia 
po válce vytvořeného koncer-
nu Tesla, při nichž si mnozí 
zavzpomínají na své mládí. 
Mezi rádii je bezesporu uni-
kátem třílampový přijímač A. 
Weiraucha z Městce Králové 
z roku 1926, zajímavé jsou 
bezesporu funkční mikrofony 
z 30. let, ale návštěvníky za-
ujme i řada dalších rádiových 
dědečků. 

Další část výstavy před-
stavuje první československé 
televizory, vyráběné v Tesle 
Strašnice. Rámcový přehled 
televizorů končí přesunem je-
jich výroby na Oravu. Výstavu 
doplňují ještě další přístroje 
– gramofony, magnetofony, 
včetně legendárního Sonetu 
Duo, a také osmibitové po-
čítače československé pro-
dukce 80. let – Didaktik nebo 
PP 01 či Tesla PMD. Expozici 
zakončují ukázky současné 
robotiky. 

Výstava RUR – Od rádia k robotice ve Vlastivědném muzeu v Nymburce 
je malým zastavením v době, kdy vývoj a produkce elektroniky v bývalém 
Československu byly na světové úrovni. 

Fotografie: televize Minitesla z roku 1975/77, gramorádio Tesla Liber-
ta 2 z roku 1963/64, rádia z 30. a 40. let 20. století

kontakt:  Vlastivědné muzeum, Tyršova 174, tel. 325512473, 
www.polabskemuzeum.cz

městské kulturní 
střediskoNYMBURK

čtvrtek 20. února od 19 hodin

Dva na kanapi - v Obecním domě.
Francouzská komedie hraná snad na všech pódiích 

světa, která ovládla pařížské publikum v 1800 reprízách. 
Humor nám všem velice blízký, který je umocněn výkony 
herců a velice citlivou režijní prací. Zárukou velké zábavy 
je režie René Přibila a kvalitní obsazení hlavních postav. 
Sluhy v podání Ernesto Čekana a Radka Valenty (Jindřich 
z pohádky Princezna ze mlejna), špatné zubařky v podání 
Světlany Nálepkové, neschopného právníka v podání Mar-
tina Sochora, milence zubařky v podání Martina Kavana 
(pošťáka Ondřeje z Pošty pro tebe) a flegmatické milenky 
právníka v podání Hany Baroňové (jedna z postav VKV). 
Zcela srozumitelný komediální příběh, při kterém všichni 
diváci zapomenou na své každodenní starosti.

Vstupné 140 Kč, předprodej vstupenek: MěKS - Palackého 449, 
Obecní dům - Smetanova 55, TIC - Náměstí Přemyslovců.

PřiPravujeme na březen : 
10. – 13. března   Jarní a letní burza oblečení pro děti a dospělé. 

Formuláře k vyzvednutí na MěKS nebo v Obecním domě
20. března  Turné Michala Horáčka s hosty - od 19 hodin v Obecním domě. . 

Předprodej vstupenek v MěKS, Obecním domě a TIC. 
Vstupné 220 Kč



16. neděle
15:00

ČR / komedie / české znění
NĚŽNÉ VLNY 
Odpolední představení pro ty, kteří nestihli v lednu novou komedii 
Jiřího Vejdělka. Příběh dospívajícího chlapce a dívky na pozadí osm-
desátých let 20. století.

103 min. 80,- Kč Přístupný

17. pondělí
18 .úterý
19:00

USA / drama / titulky
PRODLOUŽENÝ VÍKEND 
Kate Winslet už od svého života mnoho překvapení neočekává a mož-
ná právě proto jí do něj nečekaně vstoupí uprchlý vězeň Josh Brolin.

111 min. 110,- Kč Přístupný

19. středa
19:00

Francie/ Belgie / romantický, drama / titulky
ŽIVOT ADÉLE ART KINO 
Film se silným tématem o milostném vztahu mezi dvěma mladými 
ženami natočil režisér Abdellatif Kechiche.

179 min. 100,- Kč Do 15 let nevhodný

20. čtvrtek
21.pátek
19:00

USA / romantický / titulky
ZIMNÍ PŘÍBĚH 
Příběh o lásce, zázracích a odvěkém konfliktu dobra a zla. Hrají: R. 
Crowe, C. Farrell, J. B. Findlay, W. Smith. Režie A. Goldsman.

114 min. 100,- Kč Přístupný

22. sobota
23. neděle
17:00

USA / Austrálie/ animovaný / české znění
LEGO PŘÍBĚH 
Oblíbená dánská stavebnice přichází do světa filmu. Podaří se zachrá-
nit Legosvět před padouchem známým jako President Business ?

85 min. 100,- Kč Přístupný

26. středa
27.čtvrtek
19:00

USA / Francie/ hudební, drama / titulky
V NITRU LLEwYNA DAVIsE
Příběh ambiciózního a talentovaného mladého folkového muzikanta, 
který se nevzdává a jde za svým snem. Režie Ethan a Joel Coenové.

105 min. 100,- Kč Do 15 let nevhodný

28.pátek
19:00

ČR/ komedie / české znění
BABOVŘEsKY 2
Pokračování úspěšné komedie Zdeňka Trošky ze života současné ves-
nice navazuje na první díl. Další promítání bude 1. a 2. března 2014. 

120 min. 130,- Kč Do 12 let nevhodný

1. neděle
19:00

Francie/Itálie / komediální drama / titulky
VELKÁ NÁDHERA 
Příběh stárnoucího spisovatele a novináře Jepa v prostředí „třpytivé“ 
vysoké smetánky Říma. Po vzoru filmových velikánů Federica Fellini-
ho a Michelangela Antonioniho podává kritiku současné společnosti, 
žijící v povrchnosti, přetvářce a zaslepenosti. Režie Paolo Sorrentino, 
snímek byl oceněn Zlatým glóbem za nejlepší cizojazyčný film.

142 min. 100,- Kč Do 15 let nevhodný

4. úterý 
5. středa
19:00

USA / krimi, životopisný / titulky
VLK Z wALL sTREET 
Film Martina Scorsese o zlatých dobách na Wall Streetu, kdy zde vlád-
la pravidla Divokého západu. Za titulní roli byl Leonardo DiCaprio 
oceněn Zlatým glóbem.

180 min. 110,- Kč Přístupný

6. čtvrtek
7.pátek
19:00

ČR / krimi, komedie / české znění
KRÁsNO 
Michal a Adam, kamarádi z dětství, se po 20 letech vracejí do rodného 
města. Pátrání v rodinné historii, zápletky kolem dědictví a nevyjas-
něných úmrtí rozjíždí spirálu cynických, vtipných a zamotaných situ-
ací. Režisérský debut Ondřeje Sokola.

119 min. 110,- Kč Přístupný

9. neděle
19:00

USA / hudební
KOYAANIsQATsI Projekt 100
Dnes již kultovní snímek Godfreye Reggia. Fascinující obrazy a pod-
manivá hudba Phillipa Glasse konfrontuje vztah přírody a člověka.

86 min. 80,- Kč Přístupný

10. pondělí
19:00

USA / životopisný, drama / s titulky
KLUB POsLEDNÍ NADĚJE 
Ron Woodroof, elektrikář a příležitostný jezdec rodea, se od lékařů 
dozvídá, že má AIDS a že mu nezbývá více než 30 dnů života. Ron 
ale nechce jen tak umřít, rozhodne se bojovat o život - s nemocí, s lé-
kaři, farmaceutickými firmami, úředníky. Na cestě o přežití nachází 
spojence - transsexuála Rayona, který má stejnou touhu žít i stejnou 
diagnózu. V hl. roli Matthew McConaughey a Jared Leto.

117 min. 100,- Kč Do 15 let nevhodný

11. úterý
12. středa
19:00

USA / sci-fi, akční / s titulky 
ROBOCOP 
Remake kultovního žánrového filmu, v němž ožívá Alex Murphy jako 
robotický policista, aby do ulic Detroitu vrátil právo a pořádek. Hrají: 
Joel Kinnaman, Samuel L. Jackson, Michael Keaton aj.

115 min. 120,- Kč Do 12 let nevhodný

13. čtvrtek
14.pátek
19:00

ČR / komedie / české znění
DĚDICTVÍ ANEB KURVA sE NEŘÍKÁ 
Bohumil Stejskal, multimilonář z vůle Boží, ztratil ženu svého živo-
ta - Vlastičku. Už sedm let nepije, miluje svou dceru a vnuka, zvykl 
si na peníze. Během smuteční hostiny se vše změní v okamžiku, kdy 
se znovu napije. A začíná opravdu velká jízda... Pokračování úspěšné 
české komedie.

106 min. 130,- Kč Do 12 let nevhodný

15. sobota
19:00

Dánsko/ drama, erotický /s titulky
NYMFOMANKA, II.část ART KINO
Druhý díl otevřené studie ženské sexuality podle kontroverzního dán-
ského režiséra Larse von Triera.

110 min. 80,- Kč Do 18 let nevhodný

program kina sokol

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

Kulturní měsíčník vychází 1x měsíčně. Místo vydání: Tisk Devera, Třebestovice
Číslo 79. vyšlo 24. 1. 2014.  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 

ostatní akCe

neděle 2. února od 7 do 19 hodin

Nymburská stuha
XXVI. ročník krasobruslařské soutěže na zimním stadionu. 
Vstup volný. Více informací na http://krasonymburk.webnode.cz

úterý 4. února od 18 hodin

Nejúspěšnější sportovec Nymburska
 v Obecním domě. Slavnostní vyhlášení nejlepších sportovců nymbur-
ského okresu za rok 2013 moderuje Ondřej Krátoška, během večera 
vystoupí Marián Vojtko a Michaela Nosková.

pátek 7. února od 20 hodin

Ples pro domov
ve Sportovním centru, XIV. ročník plesu, jehož výtěžek bude vě-
nován ve prospěch Dětského domova Nymburk. K tanci a poslechu 
hraje Jana a Viktor Pohlovi, vstupné 150 Kč. Předprodej vstupenek: 
Základní škola, Palackého třída 515 (paní Černá, tel. 325 513 946, 
do 15 hodin).

sobota 8. února od 20 hodin

Michal Pavlíček Trio
koncert kytarové legendy v kině Sokol. Účastí na speciálním dvouho-
dinovém koncertu zároveň pomůžete dobré věci - veškerý výtěžek 
akce bude věnován nymburskému Nízkoprahovému zařízení pro děti 
a mládež. Vstupné: 200 Kč v předprodeji (Café Society, Kostelní 41, 
Nymburk), 250 Kč na místě.

sobota 8. února od 20 hodin

Společenský ples
v sále Obecního domu. Pořádá Sdružení obcí Kersko, k tanci a poslechu 
hraje taneční orchestr TOX a DJ Tomáš Březina. Hosty večera budou 
Václav a Jan Neckářovi. Svoz autobusem zdarma, vstupné 250 Kč. 
Předprodej vstupenek také v Turistickém informačním centru na 
Náměstí Přemyslovců.

čtvrtek 13. února od 15 do 17 hodin

Zamilovaná Šmoulí párty
ve skautské vile Tortuga pořádá Centrum pro všechny. Zábavné 
odpoledne plné her a soutěží. Vstupné: 80 Kč (členové CPV), 100 Kč 
(ostatní). Více informací na www.centrumprovsechny.cz

čtvrtek 13. února od 13 do 15.30 hod.

Valentýn
v Domě dětí a mládeže. Výroba valentýnských přání, dárků, 
pečení valentýnských srdíček a další výtvarné činnosti. Cena 50 Kč.

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

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. 

ÚNOR 2014

pátek 14. února

Valentýnský večer v Luně
kavárna Luna Café v Jízdecké ulici. 

Rezervace na tel. 325 515 497 nebo lunacafe@email.cz. 

sobota 15. února od 20 hodin

Rybářský ples
42. ročník plesu ve Sportovním centru. K tanci a poslechu 

hraje kapela ESO pana Hartmana, vstupné 150 Kč.

pátek 21. února od 16 hodin

Karneval s medvídkem Pú
v MC Svítání. Vstupné 30 Kč/osoba, 

nutná rezervace, počet míst omezen.

pondělí 24. - pátek 28. února

Jarní příměstský tábor
v DDM Nymburk. Výlety do přírody, návštěva muzea, hry a zábava. 

Cena 200 Kč/ den (v ceně doprava, vstupné, pojištění, pedagogický dozor). 
Přihlášky do 19. února v DDM, tel. 325 514 671, ddm@ddm-nymburk.cz.

pátek 28. února od 19 hodin

Jelibál 
v Obecním domě. Třetí ročník plesu divadelního 

spolku JeLiTa, k tanci a poslechu hraje skupina Trioda. 
Více na www.jelita.eu.

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. 

Michal Pavlíček Trio

sobota 8. února od 20 hodin v kině Sokol


