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ČR / animovaný / 85 min. / české znění / Přístupný / Odpolední dětské 
Legendární hrdinové, které dobře znáte, přicházejí v animované komedii pro celou rodinu a prožívají 
zcela nová dobrodružství.

HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM

Ostatní akce

pá 1., so 2. a ne 3. 
pá 17:00, so a ne 16:00 / Cena 120 Kč

LOGANOVI PARŤÁCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     čt 7. - pá 8. 19:00 / Cena 110 Kč

USA / komedie / 119 min. / s titulky / Do 12 let nevhodný 
Ošuntělí vidláci s delším vedením, jeden z nich dokonce nemá ruku, zato mají nápad a plán, jak ukrást 
opravdu velký balík peněz. Komedii Loganovi parťáci natočil jako vlastní anti-verzi ke své slavné Danny- 
ho lupičské trilogii režisér Steven Soderbergh. 

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              so 9. 10:00 - 16:00 / Cena ZDARMA

Foyer Kina Sokol
Den otevřených dveří v budově kina v rámci tradiční (nejen) nymburské akce. Občerstvení zajištěno 
po celou dobu akce. Více info na www.nkc-nymburk.cz.                                                                                                                                                                                                                                    

HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM                                                                                                so 9. 16:00 / Cena 120 Kč

10:00 - 16:00 / V tento den bude možné navštívit běžně nepřístupné památky. Volně přístupné budou 
tyto památky: Hradební věž Kaplanka a budova Starého děkanství, Letní sokolovna Na Remanenci, 
Kaple sv. Jana Nepomuckého, Vila Bašta - prohlídka mlynářské vily z roku 1783, Nymburské 
krematorium, Gymnázium Bohumila Hrabala, Secesní vodárenská věž, Kino Sokol, Kryt civilní obrany - 
mimořádné zpřístupnění bývalého krytu v ulici Lipová a představení projektu Aquaponie.
Více informací o celé akci na www.historickasidla.cz (v sekci Středočeský kraj - Nymburk). 
 Vstupné ZDARMA

ne 10. 19:00 / Cena 120 Kč TULIPÁNOVÁ HOREČKA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Velká Británie / romantický / 105 min. / s titulky / Do 12 let nevhodný 
Romantické drama, zasazené do  Amsterdamu 17. století, o zakázané lásce a jedné vzácné květině.                                                                                                                                                                                                                                

ČERVENÁ út 12. 19:00 / Cena 80 Kč

ČR / dokument / 83 min. / české znění / Přístupný
Světově proslulá operní pěvkyně Soňa Červená pohledem Olgy Sommerové. Příběh ženy, jejíž umělecká 
dráha čítá sto operních rolí ve čtyřech tisících vystoupeních na jevištích pěti kontinentů.                                                                                                                                                                                                                        

DAVID GILMOUR: LIVE AT POMPEII                                                                                                                                     st 13. 20:00 

Cena v předprodeji 200 Kč, na místě 250 Kč

Velká Británie / záznam koncertu / 120 min. / Přístupný
Zpěvák, kytarista a skladatel Pink Floyd David Gilmour se po letech v roce 2016 vrátil do Pompejí, aby 
zde zazněly jeho sólové skladby i legendární hity Pink Floyd.                                                                                                                                                                                                                             

NERUDA čt 14. 19:00 / Cena 100 Kč

Chile / životopisný / 108 min. / s titulky / Do 12 let nevhodný 
Životopisné drama o osudech jednoho z největších chilských literátů – Pablo Nerudovi.                                                                                                                                                                                                                           

CESTA NA MĚSÍC / PODIVUHODNÁ CESTA                                                                                                                                                                                                                                                                      pá 15. 19:00 / Cena 80 Kč

FR / sci-fi / 13 min. + 60 min. / s titulky / Přístupný / Projekt 100 
První velká filmová sci-fi cesta z roku 1902 v režii kouzelníka Meliese. Film je promítnut společně 
s dokumentem Podivuhodná cesta.

CESTA ČASU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       so 9. 19:00 / Cena 90 Kč

USA / dokument / 90 min. / s titulky / Přístupný  
Vizionářský přírodopisný (velko)film VOYAGE OF TIME o počátcích i zániku známého vesmíru, vývoji 
sluneční soustavy a života na planetě Zemi.

KTERÝ JE TEN PRAVÝ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       út 19. - st 20. 19:00 / Cena 110 Kč

USA / komedie / 110 min. / s titulky / Do 12 let nevhodný 
Díky bujaré narozeninové oslavě se život Reese Witherspoon obrátí naruby a dovede jí až do chvíle, kdy 
má doma najednou své dvě děti, mladého milence, jeho dva kamarády a bývalého manžela.

TEMNÁ VĚŽ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       út 5. - st 6. 19:00 / Cena 120 Kč

USA / fantasy / 120 min. / s titulky / Do 12 let nevhodný 
Existují i jiné světy než tyto. Temná věž Stephena Kinga, se konečně dostává na filmová plátna. Roland 
Deschain (Idris Elba), poslední z řádu rytířů, musí zabránit zničení Temné věže, která svou existencí drží 
pohromadě celý vesmír. 

JAN JELÍNEK: JIZVY NA DUŠI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       so 23. 16:00 / Vstupné dobrovolné

Autorské čtení
Kniha Jizvy na duši je vzpomínání Jana Jelínka nad dětstvím, které prožil v Nymburce. Ukrývané dítě, 
které po válce těžce hledá své místo mezi dětmi, najde dva kamarády na celý život a objevuje s nimi 
tajemství a zákoutí města s hradbami nad řekou.

NERODIČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ne 24. 19:00 / Cena 100 Kč

ČR / dokument / 80 min. / české znění / Přístupný 
Intimní sonda do partnerství a rodičovství dneška. Skrze svůj životní příběh a příběhy svých známých 
reflektuje Jana Počtová rozdílné formy rodičovství, vliv společnosti, zvyklostí a norem na rozhodnutí 
stát se rodičem. 

KINGSMAN: ZLATÝ KRUH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          út 26. - st 27. 19:00 / Cena 130 Kč

Velká Británie, USA / akční / 120 min. / s titulky / Do 12 let nevhodný 
Kingsmany čekají nové úkoly i překážky. Spojí se se spřátelenou americkou špionážní organizací 
Statesman. Obě dvě agentury musí společnými silami porazit nebezpečného nepřítele a zachránit tak 
svět.

BLACK SABBATH: THE END OF THE END                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            čt 28. 20:00

Cena v předprodeji 200 Kč, na místě 250 Kč

Velká Británie / záznam koncertu / 120 min. / Do 15 let nepřístupný 
Záznam koncertu z Birminghamu z posledního turné nejslavnější metalové kapely všech dob v její 
nejsilnější sestavě, včetně Ozzyho Osbourna, kytaristy Tonyho Iommiho a basáka Terrence „Geezera“ 
Butlera.

ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   pá 29. a ne 1. 10. 19:00 / Cena 120 Kč

ČR / drama / 116 min. / české znění / Přístupný 
Druhá kapitola rodinné kroniky Zahradnictví se odehrává na pozadí převratných událostí v letech 1947-
1953. 

O víkendech a vybraných projekcích zajišťuje občerstvení Luna catering. 

Za hezkého počasí bude možné využívat venkovní posezení na zahrádce u Kina 
Sokol.
  
Otevírací doba: čt – ne 14:00 až 22:00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

RECYKLOJÍZDAso 9. 

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2017

OSLAVY 120. VÝROČÍ ZALOŽENÍ 
ZÁKLADNÍ ŠKOLY KOMENSKÉHO

TÝDNY DUŠEVNÍHO ZDRAVÍso 2. 9. - út 31. 10.  

so 2. 9. 
9:00 - 16:00 / Na Rejdišti. Prodejní stánek v rámci Nymburského jarmarku a posvícení  

čt 21. 9. 

8:00 - 14:00 / Na Náměstí Přemyslovců. Prodejní a informační stánek pořádaný v rámci Dnů sociálních 
služeb.

út 26. 9. 
9:00 - 15:00 / CENTRUM SOCIÁLNÍ REHABILITACE A SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA 
(Komenského 586).
9:00 - 15:00 / TERÉNNÍ TÝM (Palackého třída 449/64).
13:00 - 15:00 / CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ (Černohorského 726/3).

v otevíracích hodinách kavárny / Tréninková kavárna Strejda Burger (Palackého třída 238).                                                                                                                                                            

po 2. 10. - út 31. 10. VÝSTAVA PETRY VESELÉ - TERAPIE MALBOU

so 14. 10. PRODEJNÍ TRH NA ŘEMESLNÉM JARMARKU
9:00 - 17:00 / Náměstí Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem.                                                                                                                                                         

PRODEJNÍ TRH

PREZENTACE SLUŽEB

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

 Akci pořádá FOKUS Mladá Boleslav z. s.
Více informací naleznete na www.fokus-mb.cz.

 14:00 - 16:00 / Na Náměstí Přemyslovců. Můžete se těšit na bohatý doprovodný program: vystoupí 
zpěvák Ondřej Ruml a kubánská tanečnice a choreografka Doris Martinez. Dále prezentace a super 
zábava s papírovými bubny Carton Cajon a také info stánek, kde se zájemci dozvědí více o recyklaci 
baterií a domů si mohou odnést krabičku ECOCHEESE pro třídění baterií v domácnosti. 
Dojde na setkání se zástupci města. Lákadlem zejména pro děti a tatínky může být popelářské auto 
společnosti Technické služby města Nymburk.
V 15:30 hodin vyjede tým Recyklojízdy z náměstí v Nymburce Labskou stezkou směr Poděbrady. Zdolat 
trasu můžete na kole, elektrokole, koloběžce, klidně i běžet. Připojit se k Recyklojízdě je možné kdekoliv 
po trase. Více informací naleznete na Facebooku - Recyklojízda 2017.

Školní dvůr - Atrium.
 Dopolední slavnost  
9:30 - 13:00 / Vystoupení žáků ZŠ a MŠ a doprovodný program.
 Odpolední slavnost KomendaFest 
13:00 - 18:00 / Vystoupení hudebních skupin (Pískomil se vrací, Artmosphere, Vanua2, Nespoutaní 
Hoši, Capella).
 Doprovodný program po celý den
Výstava z historie školy, otevřené prohlídky školy a hvězdárny, Školní párty - Centrum pro všechny, 
sportovní a výtvarné aktivity, výroba a prodej keramiky, občerstvení zajištěno.
 Vstupné dobrovolné
 (výtěžek bude věnován žákům na vozíku ze ZŠ Komenského)

VÝSTAVY

po 4. - pá 29.
KRÁSA PŘÍRODY ANEB

v otevírací době knihovny / Výstava fotografií Karla Stellnara.                                                                                                           

17:00 / Saša Ryvolová, trampka a dlouholetá životní partnerka známého trampského písničkáře 
Wabiho Ryvoly, nezávislá spisovatelka a publicistka.
Prožijeme společně dobrodružství v zemi, kterou Winston Churchill kdysi nazval „Perlou Afriky“. 
Budeme kempovat na březích velkých jezer, kde jsme slýchali z bezprostřední blízkosti řev hrochů, 
pozorovat z paluby lodi úžasný ptačí ráj na Kazinga Channel a setkávat se s množstvím zvířat v 
Národních parcích Mgahinga, Queen Elizabeth i Murchison Falls. Podnikneme trek v podhůří Rwenzori 
a v Kibale Forest navštívíme šimpanzí tlupu. Jako zlatý hřeb se zúčastníme výpravy za horskými 
gorilami v deštném pralese NP Bwindi a na závěr přijdou na pořad i nejdramatičtější okamžiky výpravy, 
kdy šlo opravdu do tuhého! Více informací: www.hicsuntleones.info.  Vstupné 30 Kč

Knihovna od září opět nabízí zájemcům Virtuální univerzitu třetího věku, tentokrát o české historii.  
Formou promítání předtočených přednášek vysokoškolských pedagogů budou mít studenti možnost 
seznámit se blíže s tématem a šest semestrů společného setkávání a e-learnningového studia završit 
slavnostní promocí. Zájemci se mohou v knihovně hlásit již nyní. 

Výukovým garantem přednášek je prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. V tomto cyklu přednášek se společně 
vydáme na pouť českou historií. Odkryjeme mnohá tajemství i zajímavosti z našich dějin i ze života 
velmožů, knížat a králů. Jedna z přednášek bude věnována největšímu českému králi a římskému císaři 
Karlu IV. Seznámíme se také s problémy 14. století i s tím, jak se může krize stát motorem dějin.
Osnova
1. Češi, národ, stát
2. Společnost a křesťanství
3. Velmoži, knížata, králové
4. Stříbro a moc
5. Český král a římský panovník
6. Krize motorem dějin: 14. století a jeho problémy Kurzovné za jeden semestr 300 Kč

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU

OSTATNÍ SLUŽBY

TÉMA - ČESKÉ DĚJINY A JEJICH SOUVISLOSTI

 
LEKCE DATUM ČAS ČAS 

1. lekce 27. 9. 2017 8:30 – 9:45 10:00 – 11:15 

2. lekce    11. 10. 2017 8:30 – 9:45 10:00 – 11:15 

3. lekce    25. 10. 2017 8:30 – 9:45 10:00 – 11:15 

4. lekce   8. 11. 2017 8:30 – 9:45 10:00 – 11:15 

5. lekce 22. 11. 2017 8:30 – 9:45 10:00 – 11:15 

6. lekce     6. 12. 2017 8:30 – 9:45 10:00 – 11:15 

PŮJČUJEME  E-KNIHY
Knihovna ve spolupráci s portálem eReading.cz nově nabízí svým čtenářům půjčování elektronických 
knih. Můžete si vypůjčit e-knihy ze současné produkce nakladatelů a bestsellery. Na výběr je přes 
3 000 titulů (výběr je stále aktualizován). Půjčování e-knih je pro čtenáře knihovny bezplatné a 
využívat ho mohou všichni registrovaní čtenáři. Výpůjční lhůta je 21 dnů. Bližší informace v knihovně 
nebo na webových stránkách knihovny. 

POHLEDY ZPOZA OBJEKTIVU

UGANDA - TROCHU JINÁ AFRIKAút 26.

PŘEDNÁŠKY

Městská knihovna

ČR / animovaný / 85 min. / české znění / Přístupný / Odpolední dětské 
Legendární hrdinové, které dobře znáte, přicházejí v animované komedii pro celou rodinu a prožívají 
zcela nová dobrodružství.

VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ 2 so 16. - ne 17. 16:00 / Cena 110 Kč

USA /animovaný / 92 min. / české znění / Přístupný / Odpolední dětské 
Po událostech prvního filmu musí veverčák Bručoun se svými přáteli zabránit starostovi Oakton City 

zbourat jejich domov kvůli plánované výstavbě pochybného zábavního parku.

SAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       čt 21. 19:00 / Cena 94 Kč

ČR / dokument / 64 min. / české znění / Přístupný 
Film o staré ženě, která zůstala na všechno sama, se odehrává pouze v jejím bytě. 92 letá herečka je 
jeho jedinou aktérkou. Zájem přátel, rodiny a divadel slábne a tak se rozhodne, že její poslední šancí 
vrátit se na jeviště, je zprodukovat si představení sama. Pomocí svého mobilního telefonu zařizuje 
pronájem sálu, shání režiséra a kolegyni, která by s ní ve hře vystupovala. Objektiv kamery se stává 
jediným svědkem leckdy zoufalé snahy přesvědčit svět, že za to ještě stojí. Během nelehkého procesu 
zkoušení ze svého bytu neustále volá o pomoc. Zamýšlí se nad touhou po uznání, smyslem života i nad 
blížící se smrtí. Nevšední dokument o posledním návratu herečky Luby Skořepové, která by v tento den 
oslavila své 94. narozeniny.

PLANETA OPIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
USA / sci-fi / 112 min. / s titulky / Do 12 let nevhodný / Projekt 100 
Někde ve vesmíru přece musí být něco, co je lepší než člověk. Když se Charlton Heston a další dva 
astronauti proberou z hluboké hybernace, zjistí, že jejich kosmická loď je zničena. Při útěku zjistí, 
že přistáli na planetě, na které žijí inteligentní opice. Heston je odchycen a uvězněn ve městě - zbytek 
posádky a později i několik opic se mu samozřejmě snaží pomoci z vězení uprchnout. 
To se nakonec podaří a všichni jsou volní, aby ale v samém závěru všichni zjistili strašnou věc.
Slavný oscarový hollywoodský sci-fi film z roku 1968, který trvale změnil pohled na lidstvo.

pá 22. 19:00 / Cena 80 Kč

DEN ARCHITEKTURY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Festival 
Pošesté v Nymburce, poprvé v kině. Z kina do krajiny a za školami. Přednášky, filmy, výstava, diskuse 
na téma. Více na www.nkc-nymburk.cz a na Facebooku.

so 30. 16:30 / Cena ZDARMA

so 9. 

so 23. 

ZÁŘÍ V MODELOVÉM KOLEJIŠTIso 16. - ne 17. 

10:00 - 17:00 / V areálu Modelového kolejiště (Drahelická 181, Nymburk).
V září začne dětem nový školní rok. Proč jim ho nezpříjemnit návštěvou Modelového kolejiště?
Další informace naleznete na www.mknbk.cz nebo na Facebooku - Modelové kolejiště Nymburk.                                                                                                                                                        

BURZA PRÁCE
10:00 - 16:00 / V Obecním domě (Bedřicha Smetany 55). Představení nabídky pracovních příležitostí.

st 20. 
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