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USA / erotický / 117 min. / s titulky / Do 15 let nepřístupný / Premiéra
Jamie Dornan a Dakota Johnson se vracejí  v druhé kapitole milostného příběhu, na motivy celosvětové-
ho knižního fenoménu.

USA / animovaný / 85 min. / české znění / Přístupný / Dětský
Surfaři ve fraku jsou zpět, aneb tučňáci už zase staví na hlavu zavedené pořádky!

Angl. / drama / 109 min. / s titulky / Do 15 let nepřístupný
Ewan McGregor se vrací na místo, které mu kdy bylo domovem. Očekávají ho staří známí i smutek, ztráta, 
radost, pomsta, nenávist, přátelství, láska, touha, strach, výčitky, heroin, sebedestrukce.

USA / drama / 161 min. / s titulky  / Do 12 let nevhodný
Dva portugalští jezuité se vydávají do země vycházejícího slunce s nebezpečným cílem: najít svého učite-
le, otce Ferreiru, který se prý zřekl víry. Historické drama Martina Scorseseho.

USA / drama / 106 min. / s titulky  / Do 12 let nevhodný
Příběh Bohdana Slámy rozkrývající nelehké vztahy mezi třemi generacemi, přináší naději, že život lze vzít 
do vlastních rukou v jakémkoli věku.

 FR / životopisný / 108 min./ s titulky  / Do 12 let nevhodný / Art kino
Hvězda evropských kabaretů Loie Fullerová je zářícím symbolem jedné generace. Až setkání s Isadorou 
Duncanovou – mladou tanečnicí, přivede tuto ikonu z počátku 20. století k pádu.

USA / životopisný / 99 min./ s titulky / Do 12 let nevhodný
Natalie Portman je jednou z nejmladších prvních dam v historii USA: Jackie Kennedy

USA / drama / 137 min. / s titulky / Do 12 let nevhodný
Příběh osamělého bostonského údržbáře, jemuž se změní život po návratu do svého rodného města, aby 
se zde postaral o svého dospívajícího synovce.

ČR / komedie / 90 min. / české znění / Do 12 let nevhodný / Senior kino
Romantická komedie Miloslava Šmídmajera o zamilovaném malíři, dívce z výlohy, žárlivém vrhači nožů a lásce v modrém.

USA / animovaný / 80 min. / české znění / Přístupný / Dětský
Pes, který zpívá, nekouše – aneb velké animované rock´n´rollové dobrodružství.

FR / drama / 116 min./ s titulky / Do 15 let nepřístupný
Příběh dvou kluků, jejichž vztah začíná nenávistnými výpady a školní šikanou, ale postupně se vyvíjí v 
křehké intimní pouto.

20:00 / Ve velkém sále Obecního domu. Předprodej v Turistické informačním centrum Nymburk  
(Náměstí Přemyslovců 165). K tanci a poslechu zahraje kapela Avallon.

15:00 / Ve velkém sále Obecního domu. Více na
www.facebook.com/Krejčík-Honza-185478258169065/?fref=ts

Jednodenní víkendová aktivita pro děti z Centra s postižením, které se díky ní mohou zúčastnit společně se 
svými zdravými kamarády sportovních či kulturních akcí pro veřejnost. Kontaktní osoba: Petra Jeníková, e-mail: 
petra.jenikovaa@seznam.cz, mob: 739 214 914. Více na www.centrumprovsechny.cz (sekce kalendář akcí).

15:00 - 17:00 / V Centru pro všechny ve vile Tortuga. Tematicky laděné odpoledne plné naučně-zábav-
ných a výtvarných stanovišť. Vhodné pro rodiny a děti od 2 do 10 let.
Více na www.centrumprovsechny.cz (sekce kalendář akcí).

20:00 / Ve Sportovním centru v Nymburce. Výtěžek bude věnován ve prospěch Dětského domova v Nym-
burce. Předprodej vstupenek: Základní škola, Palackého tř. 515, Nymburk (paní Černá, tel.: 325 513 946 do 
15 hodin). K tanci a poslechu zahraje Jana a Viktor Pohlovi.

14:00 / V sokolovně Nymburk (Tyršova 14/180). Připraven je bohatý program. Více na 
www.sokolnymburk.unas.cz. 

út 7. JIŘÍ ŠTEFL
Přednáška peer konzultanta Jiřího Štefla na téma „ Žiju s duševní nemocí a sám pomáhám duševně nemocným“
út 21. RADKA KUBÍNOVÁ, BC. MARTINA ŠORMOVÁ
Chráněné bydlení v Nymburce, rodina v péči o duševně nemocné.
út 28. MUDR. LILA JANÁKOVÁ
Možnosti léčby a medikace u psychóz pohledem psychiatra.

18:00 / Ve velkém sále Obecního domu. Populární hudební skupina známá z televizní stanice TV Šlá-
gr. Prodej pouze v předprodejní síti Ticketportal v Turistickém informační centrum Nymburk (Náměstí  
Přemyslovců 165).

17:00 - 19:00 / V prostorech Centra sociální rehabilitace v Nymburce, Komenského 586/15 (naproti VZP). 
Účast na jednotlivých tématech je dobrovolná, přednášky jsou zdarma. Bližší informace Vám poskyt-
ne Bc. Martina Šormová 775 562 034, sormova@fokus-mb.cz. Pořádá Fokus Mladá Boleslav, středisko 
Nymburk (www.fokus-mb.cz):

19:00 / V obou sálech Obecního domu v Nymburce. K zajištění účasti na této akci kontaktujte paní Zuzanu Kloučkovou 
na tel. 723 393 032, nebo na emailu: klouckova.cpv@seznam.cz. Více na www.centrumprovsechny.cz (sekce kalendář 
akcí). Po celý večer bavit hudební skupina CAPELLA a jako hosté večera vás rozproudí nejlepší balkánská dechovka mezi 
Nymburkem a Poděbrady kapela LIPNO. Na malém sále se o zábavu postará moderátor a DJ RADIM KEITH a jako hosté 
vystoupí skupina 12-13 letých kluků, kteří hrají a napodobují Americkou legendu KISS skupina IRON ROCK KISS Revival.

10:00 - 17:00 / V Centru pro všechny ve vile Tortuga. Přihlášky nutné předem u Zuzany Martínkové, mob. 
732 261 512, e-mail zuzmartin@seznam.cz.
Více informací: www.centrumprovsechny.cz (sekce kalendář akcí).

18:00 / Prostějov / Česká republika/ Kooperativa NBL
ČEZ Sportovní hala (Sportovní 1801)

Slosování dalčích utkání proběhne 27. ledna. Více informací na www.basket-nymburk.cz

- Předprodej v prodejní síti Ticketportal  - v Nymburce - Turistické informační centrum (Náměstí Přemy-
slovců 165), CA Tereza (Nerudova 697)  nebo na www.ticketportal.cz
(předprodej Ticketportal na vybrané zápasy a pouze do sektoru H)
- Prodejna Exico Shop (Palackého 49) - tel. č. 325 511 740, email: obuv.exico@seznam.cz, nelze zakoupit 
v den utkání
- Pokladna haly před utkáním (60 min před začátkem utkání)
další informace naleznete na: www.basket-nymburk.cz

čt 2. JAN RITTER, místostarosta města Nymburk, architekt města Lysá nad Labem
út 7. MICHAL HORÁČEK, textař, básník, kandidát na presidenta - výjimečně od 10:00
čt 9. JAROSLAV ŠTENCL, mluvčí spolku Permanent, bojujícího proti firmě AZOS
út 14. MILOŠ PETERA, předseda představenstva VaK Nymburk, bývalý hejtman
čt 23. MILAN POUR, starosta města Milovice

Pravidelně poslední pondělí v měsíci od 11:00 hodin

9:00 / sledujte online reportáž ze soudní síně - pokračování jednání Město Nymburk proti AZOS CZ.

Zahájení pravidelného dětského vysílání s Krejčíkem Honzou

st / 17:00 - 19:00 Po cestách toulavých. Tomáš Kukal provází pořadem věnovanému Folku,
Country a Bluegrassu. Repríza v neděli od 10:00 hodin.
st / 20:00 - 22:00 JPRadio Session. Novinky na hudební scéně i ověřené kusy s Jirkou Pavlíčkem.

Dotazy hostům posílejte na studio@radiopatriot.cz

Rádio Patriot  - Informační portál pro Střední Polabí 
Pravidelné živé rozhovory vždy v úterý a čtvrtek od 11:00 hodin s reprízou v sobotu a neděli od 15:00.
Všechny rozhovory a některé pořady k poslechu v archivu na www.radiopatriot.cz

V kině Sokol promítání filmů Bohumila Hrabala Třeskuté krásy -“Život je věrnost třeskutým krásám, někdy 
i za cenu vlastního života.“ Přehlídka filmů podle B. Hrabala k 20. výročí úmrtí. 

14:00 – 17:00 / Ve velkém sále Obecního domu. Taneční odpoledne tentokrát se skupinou Desect.

19:00 / Ve velkém sále Obecního domu Nymburk - divadelní společnost Karla Soukupa uvádí českou úsměvnou hru 
Viktorie Hradské. Velice úsměvné povídání s autentickými ukázkami světových árií operní zpěvačky. Tak trochu nastave-
né zrcadlo české povahy. Ema Destinová - mimořádně nadaná operní pěvkyně světového formátu, která v Čechách ne-
obstála. Viktorie Hradská mistrně vykreslila poslední léta života velké pěvkyně, které trávila v Čechách, očima čtyř žen, 
učitelky hudby, uklizečky, placené společnice a komorné. Čtyři monology plné závisti, žárlivosti, nepochopení, v podání 
známých hereček, nám vtipnou formou ukazují stále přítomnou českou malost, která potírá velké talenty. Hrají: Anna 
Kulovaná, Valerie Zawadská, Lucie Kožinová, Kateřina Macháčková, Inka Bredlová a Karel Soukup, Režie: René Přibil.

otevřeno je denně mimo pondělí 9:00 – 17:00
Vlastivědné muzeum Nymburk si připomene 20. výročí úmrtí Bohumila Hrabala (1914-1997) výstavou 
s názvem Knižní svět Bohumila Hrabala. Představuje dostupné knižní publikace jak české, tak cizojazyčné, 
od prvních vydání po nejnovější z 21. století.

V muzeu můžete navštívit také stálé expozice: Bohumila Hrabala (hlavní budova), Z dějin železnice, 
Nymburk v proměnách věků a Židé na Nymbursku (bývalá židovská synagoga)
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Cena 30 Kč
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 Cena pro členy CPV 200 Kč

 Cena pro členy CPV 80 Kč

 Cena pro nečleny 300 Kč

 Cena pro nečleny 100 Kč

 ČR / komedie / 88 min. / české znění / Přístupný / Třeskuté krásy
Výběr z filmového díla na motivy B. Hrabala k 20. letům úmrtí slavného spisovatele.

ČR / komedie / 93 min. / české znění / Přístupný / Třeskuté krásy
Výběr z filmového díla na motivy B. Hrabala k 20. letům úmrtí slavného spisovatele.

ČR/ drama / 90 min. / české znění / Do 12 let nevhodný / Třeskuté krásy
Výběr z filmového díla na motivy B. Hrabala k 20. letům úmrtí slavného spisovatele.

FR / animovaný / 85 min./ bez dialogů / Přístupný / Dětské
Příběh trosečníka na ostrově, obydleném želvami, kraby a ptáky, je též příběhem všech zásadních  
okamžiků v životě člověka.

USA / akční / 107 min. / s titulky / Do 15 let nevhodný
Závěrečný díl nejúspěšnější filmové série. Alice jako jediná přežila klíčový střet s nemrtvými, který měl 
rozhodnout o osudu lidstva. Nyní se Alice musí vrátit tam, kde celá katastrofa začala.

SK / dokument / 90 min. / slovenské znění / Přístupný
Intimní pohled do života legendárního zpěváka Richarda Müllera na pozadí jeho koncertního turné s 
kapelou Fragile.

ČR / dokument / 102 min. / české znění / Přístupný / Senior kino
Majitele prodejny s nábytkem Ivanu a Václava Strnadovy sleduje režisérka Helena Třeštíková v rámci 
projektu Manželské etudy už od roku 1980 a ukazuje překvapivé zvraty, které život manželů a jejich dětí 
přinesl.

USA / horor / 102 min. / s titulky  / Do 12 let nevhodný
Pravidla zůstávají stejná i v digitální éře. Každý, kdo uvidí záhadné video, má sedm dní na to, aby uspořádal 
své poslední věci.

Angl. / drama / 101 min./ s titulky / Do 12 let nevhodný / Art kino
Až nepříjemně aktuální příběh padesátníka Daniela, který se po infarktu ocitne v  kolotoči žádostí o pod-
půrné státní dávky.

Budete s námi hrát i v novém roce? Přijdete do kina, aniž byste věděli na co? Risknete filmový zážitek 
nebo nudu?
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PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY

DIVOKÉ VLNY 2

T2 TRAINSPOTTING

MLČENÍ

BÁBA Z LEDU

TANEČNICE

NĚŽNÝ BARBAR

POSTŘIŽINY

SKŘIVÁNCI NA NITI 

ČERVENÁ ŽELVA

RESIDENT EVIL: POSLEDNÍ KAPITOLA

RICHARD MÜLLER: NEPOZNANÝ

STRNADOVI

KRUHY

JÁ, DANIEL BLAKE

NA SLEPÁKA

JACKIE

MÍSTO U MOŘE

MILUJI TĚ MODŘE

PES RO(C)KU

V SEDMNÁCTI

RYBÁŘSKÝ PLES

 KARNEVAL S KREJČÍKEM HONZOU

INTEGRACE JE IN

KARNEVALOVÁ PÁRTY

XVII. PLES PRO DOMOV

DĚTSKÝ KARNEVAL

DUO JAMAHA

EDUKATIVNÍ KURZY PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY OSOB 
S DLOUHODOBÝM DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM  

1. ROČNÍK SPOLEČENSKÉHO VEČERA NYMBURSKÝCH NEZISKOVEK

ARTÍKŮV DEN 

ORLI PROSTĚJOV

DOPORUČUJEME TYTO ROZHOVORY

STAROSTA NA RÁDIU PATRIOT

NA BŘEZEN PŘIPRAVUJEME

DOPORUČUJEME TYTO POŘADY

O RÁDIU

BOHUMIL HRABAL - TŘESKUTÉ KRÁSY

ČAS NA ČAJ

COMMEDIA FINITA  

KNIŽNÍ SVĚT BOHUMILA HRABALA

PRODEJNÍ MÍSTA

JARNÍ BURZA

TIP PRO NYMBURÁKY



HÁLKOVO MĚSTSKÉ
DIVADLO NYMBURK

19:00 / Talkshow
Tradiční pořad Večery v klubu se vrací a tentokrát bude hostem Michal Horáček a Petr Hrach s kapelou. 
Malá scéna.

19:30 / Koncert
Otec a syn Šmoldasovi + ANTIKVARTET Dušana Vančury
Nový pořad s Ivo Šmoldasem, jeho synem Liborem, výborným jazzovým kytaristou a příjemným 
čtyřhlasým hudebním seskupením, jehož zakladatelem a uměleckým vedoucím je dlouholetý člen Spiri-
tuál kvintetu - zpěvák, kontrabasista a textař Dušan Vančura
Ivo Šmoldas, Libor Šmoldas jazzový kytarista, Dušan Vančura dlouholetý člen Spirituál kvintetu
Antikvartet ve složení: Magdalena Bartošková – zpěv (soprán) perkuse, Zuzana Vančurová – zpěv (alt) 
perkuse, Štěpán Štrupl – zpěv (baryton) perkuse, Dušan Vančura – zpěv (bas) klavír perkuse umělecký 
vedoucí.

v časech výpůjční doby knihovny
Výstava reprodukcí Zdeňka Buriana ve spolupráci s Josefem Ptáčkem a Památníkem národního písemnictví.

Více informací na webových stránkách https://e-senior.czu.cz a studovně Městské knihovny v Nymburce (1. patro).

Do obou kurzů se můžete přihlašovat již nyní ve studovně Městské knihovny. Kapacita míst je omezena.

9:28
odjezd z Nymburka hl.n. do Peček v 9.28 hod. (7 km)

6:28
odjezd z Nymburka hl.n. přes Poříčany Sp v 6.28 hodin do Prahy Mas. nádraží, odtud SP v 8.02 hod. do 
Lužné

8:28
(Č. Brod - Zahrady - Tuchoraz - Přistoupim - Č.Brod) - odjezd z Nymburka hl.n. v 8.28 hodin (9 km)

Tyršova 5
tel.: +420 325 512 253, +420 325 511 210, e-mail: info@divadlonymburk.cz 
web: www.divadlonymburk.cz

Palackého 1749
tel.: +420 325 512 723, e-mail: knihovna@knihovna-nbk.cz 
web: www.knihovna-nbk.cz

kontaktní osoba: Miloslava Holubová, předseda KČT Nymburk
tel.: +420 606 547 504, e-mail: mila.nbk@email.cz 
web: www.klub-ceskych-turistu-nymburk-a-sadska.estranky.cz

Boleslavská 467
kontaktní osoba: Zdeňka Soukupová
tel.: 325 516 275

Palackého 449/64
tel.: +420 325 513 785, e-mail: nkc@nkc-nymburk.cz
web: www.nkc-nymburk.cz

Bedřicha Smetany 55
tel.: + 420 325 541 789, + 420 725 831 594 (Věra Hájková, propagační referentka)
e-mail: hajkova@nkc-nymburk.cz
web: www.nkc-nymburk.cz

Tyršova 174
tel.: +420 325 512 473, e-mail: nymburk@polabskemuzeum.cz 
web: www.polabskemuzeum.cz/nymburk

Tyršova 172
tel.: +420 728 161 277, e-mail: studio@radiopatriot.cz
web: www.radiopatriot.cz

Sportovní 1802
web: www.basket-nymburk.cz (veškeré informace naleznete na webových stránkách ČEZ Basketball Nymburk)

Tyršova 6
rezervace vstupenek:
tel.: +420 325 513 785 (Nymburské kulturní centrum)
        + 420 325 512 433 (Turistické informační centrum)
        + 420 325 541 789, + 420 725 831 594 (Obecní dům - Věra Hájková, propagační referentka)
e-mail: kadava@nkc-nymburk.cz
web: www.nkc-nymburk.cz

7:28
Nymburka hl.n. přes Poříčany Sp v 7.28 hod. Praha Masarykovo nádraží, odtud metrem Smíchovské 
nádraží a autobusem na Zbraslav v 9.10 hodin (10 km)

17:00 / Cestopisná přednáška Radky Tkáčikové
Ladakh - v překladu země vysokých sedel je oblast v západním cípu Himalájí v severní Indii, která si za-
chovala tvář tibetského buddhismu. Podíváme se do klášterů a prožijeme největší buddhistický festival v 
klášteře Hemis s chrámovými tanci mnichů v maskách a vysvěcování kláštera. Jedinečná kultura a zvyky 
jsou zakořeněny ve vesnicích hluboko a vysoko v horách. Projdeme se divokou krajinou Ladakhu a Zan-
skaruoky a na závěr vystoupíme na vrchol Kang yatse 2  6200m.  V kontrastu zelený a rozkvetlý Kašmír a 
Srinagar na březích jezer. Kontrasty i totožnosti muslimské i budhhistické víry.

17:00 / Výklad Kateřina Roskovcová
Výklad Kateřina Roskovcová, Českobratrská církev evangelická Nymburk.
Pravidelná setkání s povídáním o vybraných biblických Žalmech. Po výkladu následuje společná diskuse 
o morálních tématech společnosti. 

Od února začíná další semestr VU3V tentokrát zaměřený na téma kouzelná geometrie. V jednotlivých 
lekcích si ukážeme základní vlastnosti geometrických útvarů a jejich užití ve světě kolem nás, zejména 
v přírodě, technice a architektuře. Vedoucím lektorem videopřednášek je PhDr. Alena Šarounová, CSc.

Kurzy budou probíhat každé úterý a pátek od 9:00 do 11:00 v prostorách studovny Městské knihovny v 
Nymburce (1. patro) v následujících termínech: út 14., 21., 28., pá 17., 24.
Náplň kurzu: 
· úvod do práce s počítačem (klávesnice, plocha)
· základy textového programu MS Word
· praktické využití internetu

Každý den od 6. do 14. února během otevírací doby knihovny si můžete přijít do knihovny vyrobit valen-
týnské překvapení pro toho, na kom vám záleží.

Kurzy budou probíhat každé pondělí a čtvrtek od 9:00 do 11:00 v prostorách studovny Městské knihovny 
v Nymburce (1. patro) v následujících termínech: po 13., 20., 27., čt 16., 23.
Náplň kurzu: 
· širší využití internetu v praxi
· pokročilejší práce se soubory a složkami (ukládání fotek z fotoaparátů, flash disků, ...)
· práce s programem MS Word

LEKCE DATUM 1.SKUPINA 2. SKUPINA
1. lekce 1. 2. 2017 8:30 – 9:45 10:00—11:15
2. lekce 15. 2. 2017 8:30 – 9:45 10:00—11:15
3. lekce 1. 3. 2017 8:30 – 9:45 10:00—11:15
4. lekce 15. 3. 2017 8:30 – 9:45 10:00—11:15
5. lekce 29. 3. 2017 8:30 – 9:45 10:00—11:15
6. lekce 12. 4. 2017 8:30 – 9:45 10:00—11:15

18:00 / Přednáška MUDr. Marie Svatošové
Přednáška MUDr. Marie Svatošové, lékařky, spisovatelky, publicistky a vůdčí osobnosti hospicového 
hnutí ČR. Hospic je místo, kde lidé mohou prožít konec svého života v důstojných podmínkách a kde 
budou vnímáni jako plnohodnotné lidské bytosti, jimž je věnována komplexní péče týmem. Součástí 
přednášky bude také autogramiáda a prodej knih. Představen bude také Domácí hospic Nablízku, z.ú., 
Lysá nad Labem.

pí Straková

pí Straková

Termíny zájezdů budou zveřejněny ve vývěsní skříňce.
Pravidelné cvičení v pondělí a středu.
Program Klubu důchodců naleznete vyvěšený na nástěnce nebo v okně Klubu nebo v Turistickém 
informačním centru

Změna programu vyhrazena.

Ing. Černovský

8:30 a 10:00 / Pohádka
Dopolední pohádka pro školy a školky. Produkce: Divadlo Nymburk s.r.o.
Hrají: J. Šturma, M. Soukupová, M. Mejstřík a další.

14:30 / Pohádka
PREMIÉRA Divadelní soubor Hálek uvádí hudební pohádky Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře na motivy 
filmu Tři bratři.
Hrají: K. Ulrychová, J. Vetešník, E. Stezková, P. Kurtiš a další.

19:30 / Komedie
Jean připravuje večeři na oslavu narozenin svého manžela, mírného účetního Henryho. Každou chvíli mají přijít hosté, 
ale oslavenec má zpoždění. Když konečně přijde, Jean ho nepoznává - Henry chce okamžitě emigrovat do Barcelony! Má 
k tomu ovšem pádný důvod: v metru omylem sebral cizí kufřík nacpaný bankovkami v hodnotě tři čtvrtě milionu liber. 
Ponechat si evidentně špinavé peníze je však těžší než k nim přijít. Jakmile se na scéně objeví dva policisté, přátelé Vic a 
Betty a drzý taxikář Bill, rozpoutá se zběsilá hra na kočku a myš plná nečekaných zvratů, v níž se oba manželské páry snaží 
pomocí falešných identit za každou cenu peníze udržet. Brilantní fraška se s obrovským úspěchem hrála po celém světě. 
Hrají: Vanda Hybnerová, Ondřej Vetchý, Richard Trsťan, Michal Novotný, Jiří Štrébl, Nela Boudová a další.

19:30 / Koncert
Koncert známé rockové kapely Katapult!

19:30 / Komedie
Nová komedie ve čtyřech sezeních! Co se může přihodit, když se zlodějíček vetře do psychoterapeutické 
ordinace a je „vpuštěn“ na pacienty? Co se stane, když začne léčit „selským“ rozumem?
Režie: Jaroslav Kříž Produkce: Divadlo Nymburk s.r.o.
Hrají: Braňo Polák, Eva Decastelo, Barbora Mottlová, Uršula Kluková / Hana Sršňová, Václav Upír Krejčí / 
Martin Pošta, Lukáš Toman Paclt, Pavel Procházka

21:15 / Malá scéna
Švandovo divadlo, Ústav pro studium totalitních režimů a Hálkovo městské divadlo Nymburk si Vás dovolují pozvat na 
diskuzi k tématu Pankrác ´45. Relativita viny, vášně a msty po skončení války, známí i neznámí kolaboranti, nebo jen 
oběti svých iluzí? Akce se koná 25. února 2017 na malé scéně Hálkova divadla. Začátek představení v 19:30 hodin, 
Začátek diskuze ve 21:15 hodin.
Hosté: historik Jaroslav Čvančara, herečka Klára Cibulková, autorka inscenace Martina Kinská.
Moderátor: historik a ředitel ÚSTR Zdeněk Hazdra
Z důvodu omezené kapacity si rezervujte místa na tel. 325 511 210 nejpozději do 23.2.2017.

19:30
„Casting na popravu“ – Fiktivní příběh založený na skutečných událostech. Konec léta roku 1945. V Tichomoří končí 
druhá světová válka, Evropa se začíná vypořádávat s jejími důsledky. V Československu probíhá zatýkání nacistických 
zločinců, loajálních Němců, ale také skutečných i domnělých českých pomahačů nacistického režimu. Toto zatýkání a 
vyšetřování se týká i slavných osobností. V jedné cele se v pankrácké věznici sejdou herečky Adina Mandlová a Lída 
Baarová, Hana Krupková, spolupracovnice parašutistů výsadku SILVER A, židovka Julie a neznámá žena. Kdo z nich bude 
odsouzen? Stačí k tomu, že Adina Mandlová natočila za války jeden německý film? Že byla Lída Baarová před válkou 
milenkou Josepha Goebbelse? Jak se provinila Hana Krupková, která pomáhala parašutistům? A přeživší z Osvětimi 
Julie? Jaké tajemství si s sebou nese ona neznámá? Hra Martiny Kinské vznikla na základě skutečných životních událostí 
jednotlivých postav.
Představení získalo nominaci na Cenu divadelní kritiky v kategorii Nejlepší poprvé uvedená česká hra roku 2015.
Hrají: Klára Cibulková, Réka Derzsi, Eva Josefíková, Andrea Buršová, Bohdana Pavlíková
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VEČERY V KLUBU

ŠMOLDASŮV DRZÝ JAZZYK

MARKÝZA ANDĚLŮ

SVĚTÁCI (K3)

CAVEMAN

UŽ NIKDY SÁM! (A)

MALÍŘ ZTRACENÉHO ČASU

CERHENICE - RATENICE (ŽEL. OKRUH)

LUŽNÁ U RAKOVNÍKA - RAKOVNÍK

KOLEM ČESKÉHO BRODU

PRAHA ZBRASLAV - PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÉ OBJEKTY

LADAKH, ZANSKAR, KAŠMÍR 2016

ŽALM 51

KOUZELNÁ GEOMETRIE

POČÍTAČOVÉ KURZY PRO ZAČÁTEČNÍKY

DÁREK Z LÁSKY – VALENTÝNSKÉ TVOŘENÍ

POČÍTAČOVÉ KURZY PRO POKROČILÉ

HOSPICE A JEJICH UMĚNÍ DOPROVÁZET

2. ČÁST - ŽENA KOLEM NÁS

HÁLKOVO MĚSTSKÉ DIVADLO

MĚSTSKÁ KNIHOVNA NYMBURK

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

KLUB DŮCHODCŮ NYMBURK

NYMBURSKÉ KULTURNÍ CENTRUM

MĚSTSKÉ KINO SOKOL

OBECNÍ DŮM

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM NYMBURK

RÁDIO PATRIOT – INFORMAČNÍ PORTÁL PRO STŘEDNÍ POLABÍ

ČEZ BASKETBALL NYMBURK

VOLNÁ ZÁBAVA

VOLNÁ ZÁBAVA

3. ČÁST - VÝZNAM SV. VALENTÝNA

VOLNÁ ZÁBAVA

VOLNÁ ZÁBAVA

DVD Z VÝLETŮ

CO NÁS ČEKÁ V ROCE 2017

PERNÍKOVÁ CHALOUPKA

ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA O MARUŠCE A DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH

K3 / PRACHY!!!

KATAPULT - KLADIVO NA ŽIVOT

KAŽDÉMU JEHO PSYCHOTERAPEUTA

DISKUZE K PANKRÁC ´45

A / PANKRÁC ´45

Cena 120 Kč 

Cena 60 Kč 

Cena 60 Kč 

Cena 390 Kč 

Cena 320 Kč 

Cena 250 Kč 

Zdarma 

Cena 340 Kč 

senioři 150 Kč 
Cena 30 Kč

Cena kurzu 300 Kč

Cena kurzu 300 Kč

Vstupné dobrovolné

Cena 250 Kč 

Připravujeme na březen

Výstavy

Pochody KČT Nymburk a Sadská

Nové společenské hry pro Vás

Přednášky

Písně v dobách dobrých i zlých

Virtuální univerzita třetího věku

Počítačové kurzy

Knihovna dětem

Městská knihovna

Klub českých turistů

Kontakty

Klub důchodců Nymburk


