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Nymburské kulturní centrum

Ostatní akce

ne 3.  ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU S JARMARKEM 
14:00 - 18:00 / Na Náměstí Přemyslovců. Rozsvícení stromu proběhne kolem 16:30 hodin se setměním, 
kdy sváteční slovo pronese pan farář Jaroslav Krajl. V průběhu dne vystoupí PS Hlásek ze ZŠ Tyršova 
(15:00), saxofonové kvarteto Saxharem (16:00), PS Žabky a PS Canzonetta ze ZUŠ B. M. Černohorského 
(16:45) a Vox Nymburgensis (17:15). Akce proběhne za patronátu Našeho Ježíška.
Více o programu na plakátech a stránkách www.nkc-nymburk.cz. 

VÁNOČNÍ KONCERT FILMOVÝCH MELODIÍčt 7.  

18:00 / Ve velkém sále Obecního domu. Zahraje sexteto Pražského filmového orchestru. Pražský 
filmový orchestr umí vytvořit neuvěřitelnou atmosféru, představí vám program bohatý na oblíbené 
filmové klasické melodie a zazní mezi nimi i několik skladeb ryze vánočních. Vstupné 150 Kč

čt 14.  
 NYMBURSKÉHO KOMORNÍHO ORCHESTRU

18:00 / Ve velkém sále Obecního domu. Předprodej pouze na místě.  Vstupné 50 Kč 

ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ JAKUBA JANA RYBYút 26.  

16:00 / V chrámu sv. Jiljí. Česká mše vánoční J. J. Ryby v podání smíšeného pěveckého sboru Hlahol.

ne 10. VEM - BER
14:00 - 19:00 / V Obecním domě. Již pátý ročník charitativního bazaru nejen s oblečením. Přijďte 
nakupovat, přijďte prodávat. Program a občerstvení zajištěno. Více informací a přihlášky naleznete 
na facebooku/vembernbk či napište na vembernbk@gmail.com nebo na tel. 724 381 810. 

RENOIR: UCTÍVANÝ A ZATRACOVANÝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ne 3. 20:00 / Cena 150 Kč

Velká Británie / dokument / 90 min. / s titulky / Přístupný  
Renoirova pozdní díla jsou obdivována i zatracována. Právě tato díla se stala inspirací pro dva giganty 
20. století – Picassa a Matisse. Film je nejen novou biografií významného umělce, ale odhaluje Renoira 
jako spojník mezi starým a novým uměním.                                                                                                                                                                                                                                

čt 7. 10:00 / Cena 60 Kč ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
ČR / drama / 110 min. / české znění / Do 12 let nevhodný / Senior kino 
Závěr filmové trilogie Hřebejka – Jarchovského se odehrává na samém konci let padesátých. Je 
příběhem lásky, tentokrát lásky milenecké. Vypráví o bitvě mezi rodiči a jejich dětmi, poznamenanými 
válkou a komunistickým převratem.                                                                                                                                                                                                                              

PŘÁNÍ K MÁNÍ                                                                                                                                    so 9. a ne 10. 16:00 / Cena 110 Kč

ČR / pohádka / 106 min. / české znění / Přístupný / Odpolední rodinný 
Přání k mání je prostě vánoční příběh s trochou kouzel. Nadčasovým příběhem chtějí filmaři navázat 
na tradici českých hraných filmů pro celou rodinu, ve kterých je současné prostředí prošpikováno 
fantazií a ve kterých se může stát cokoliv.                                                                                               

MOTORBAND: RESTART                                                                                                                                                                                                                                                                                                          út 12. 20:00 / Cena 100 Kč

ČR / dokument / 100 min. / české znění / Do 12 let nevhodný 
Hudební dokumentární film se ohlíží za osudy hudebníků, kteří v osmdesátých letech budovali heavy 
metalové podhoubí v tehdejším Československu. Dokument mapuje spletité životní cesty lidí, kteří 
zasvětili svůj život hudbě.

ROCK'N'ROLL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             st 6. 19:00 / Cena 80 Kč

FR / komedie / 123 min. / s titulky / Do 12 let nevhodný / Art kino  
Skvěle obsazená inteligentní francouzská komedie o stárnutí a hvězdném filmovém prachu. 

PADDINGTON 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          so 2. 16:00 / Cena 110 Kč

Velká Británie / animovaný / 103 min. / české znění / Přístupný / Odpolední dětské  
Náš kamarád Paddington se už šťastně usadil s rodinou Brownových. Aby mohl koupit ten nejlepší 
dárek ke 100. narozeninám jeho tety Lucy, začne pracovat. Cesta za dobrodružstvím začne, když je tento 
dárek ukraden.

Velká Británie / romantický / 117 min. / s titulky / Do 12 let nevhodný 
Příběh založený na skutečných událostech vypráví o pohledném a dobrodružném muži A. Garfieldovi. 
Ten se stane průkopníkem pomoci pro zdravotně postižené poté, co ve věku 28 let od krku dolů zcela 
ochrne a je obeznámen s faktem, že mu zbývají pouhé tři měsíce života. On a jeho oddaná žena C. Foy 
cestují po světě s nadějí, že změní životy druhých jako je on sám.

MŮJ ŽIVOT CUKETKY                                                                                                                       st 13. 18:00 / Cena 110 Kč

Švýcarsko / animovaný / 110 min. / české znění / Přístupný / Podvečerní rodinný 
Devítiletý chlapec s přezdívkou Courgette po matčině smrti putuje do dětského domova plného sirotků, 
jako je on. Zvládnout první dny v novém, a jak se Courgettovi zdá, nevlídném prostředí chlapci pomáhá 
sympatický policista Raymond.

METALLICA: QUEBEC MAGNETIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   pá 1. 20:00 / Cena 180 Kč

USA / záznam koncertu / 135 min. / Do 12 let nevhodný
Koncertní klenot Quebec Magnetic je unikátním, precizně zpracovaným záznamem legendární show. 
Zakladatelé trash metalu v plné síle!

KVARTETOčt 7. a pá 8. 19:00 / Cena 120 Kč

ČR/ komedie / 93 min. / české znění / Do 12 let nevhodný 
Hráli jste někdy v kapele? Je to jako druhá rodina, s jejímiž příslušníky prahnete po štěstí a prožíváte 
nečekaná dobrodružství. Stejně jako usedá rodina zas a znovu u jednoho stolu, scházejí se členové 
kvarteta tzv. soudobé hudby vždy u dalšího koncertu.                                                                                                                                                                                                                            

STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ                                                                                                                       čt 14. a pá 15. 19:00 / Cena 120 Kč

USA / sci-fi / 150 min. / čtvrtek titulky / pátek dabing / Přístupný / Premiéra
Sága rodu Skywalkerů pokračuje. Postavy předchozího filmu Star Wars: Síla se probouzí spolu s legen- 
dárními hrdiny galaxie prožívají strhující dobrodružství, během kterých odhalí prastará tajemství Síly 
a šokující události z minulosti. 

NÁDECH PRO LÁSKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               út 5. 19:00 / Cena 110 Kč

kdy bylo zahájeno vyučování na tzv. 4. základní škole na nymburském sídlišti.
Vystavené exponáty jsou ze sbírkového fondu muzea, nymburských škol archivu v Lysé nad Labem. 
Uvidíte stavební plány škol, školní kroniky a dobové fotografie. Minulá i nedávná školní léta nejlépe 
připomenou školní lavice s kalamářem, učebnice, počítadla, psací potřeby a důmyslné pomůcky.
(text František Sýkora - Polabské muzeum – Vlastivědné muzeum Nymburk) 

RORÁTY - BOHOSLUŽBA SE ZPĚVEM so 9., 16. a 23.

6:30 / V chrámu sv. Jiljí. V atmosféře ztemnělého kostela osvíceného pouze svitem svíček vynikne 
přicházející svítání. Zpěv tvoří velkou část dění. Příchozí mají k dispozici sešitek se zpěvy a mohou 
se přidat ke zpěvu. 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ TYRŠOVKYút 5.

9:00 - 16:00 / V ZŠ v Tyršově ulici. Můžete se těšit na bohatý program. Prohlídka prostor školy, techni-
ckého vybravení, auditoria a mnohé další. Občerstvení zajištěno.   

 STAROČESKÝCH ADVENTNÍCH ZPĚVŮ Z 16. STOLETÍ

so 16. V. DĚTSKÝ DEN

so 2.

10:00 - 15:00 / V malém sále nymburské Sokolovny. Přijďte okusit netradiční vánoční nakupování. Třetí 
ročník akce nabídne neobvyklou alternativu vánočních nákupů. Více informací naleznete na e-mailu:
lucie.mezlikova@seznam.cz.

VÁNOCE ZDARMA

KURZY ALFA 2018st 10. 1. 2018

Žádané páteční taneční kurzy pro mládež opět od 7. září 2018 ve dvou kurzech od 17:00 a od 20:00 
hodin. Taneční budou probíhat ve společenském sále SOŠ A SOŠ Nymburk (V Kolonii 1804) a to od září 
do prosince 2018. Budou se na vás těšit taneční mistři Richard Kubelka s partnerkou a manželé Křížovi. 
Elektronický zápis do tanečních proběhne od středy 10. ledna 2018 na webových stránkách 
www.tanecni-alfa-nymburk.cz. Další informace naleznete na webu nebo na tel. čísle 603 530 755, 725 
710 294. Pořádá hudební agentura K-production Nymburk.

PŘIPRAVUJEME 

ROZPIS VÁNOČNÍCH BOHOSLUŽEB

neděle 24. prosince - Štědrovečerní bohoslužba
9:30 / mše sv. ze 4. adventní neděle
14:00 - 17:00 / jesličky, bude možné navštívit kostel
16:00 / mše sv. ze slavnosti Narození Páně
22:00 / bohoslužba slova ze slavnosti Narození Páně
pondělí 25. prosince - Boží hod vánoční 
9:30 / mše sv. ze slavnosti Narození Páně
14:00 - 17:00 / jesličky, bude možné navštívit kostel
úterý 26. prosince - Svátek sv. Štěpána
14:00 - 17:00 / jesličky, bude možné navštívit kostel
16:00 / Česká mše vánoční J. J. Ryby v podání smíšeného pěveckého sboru Hlahol.

sobota 16.prosince
17:00 / Adventní koncert smíšeného pěveckého sboru Hlahol
neděle 24. prosince - Štědrovečerní bohoslužba
10:00 / dětská vánoční slavnost s divadelní hrou "Vánoce na pumpě"
pondělí 25. prosince - Boží hod vánoční 
10:00 / vánoční bohoslužby v Evangelickém kostele Nymburk
neděle 31. prosince 
10:00 / bohoslužby na závěr roku v Evangelickém kostele Nymburk.

Církev římskokatolická - chrám sv. Jiljí

Církev československá - husitská modlitebna na faře (B. Smetany 711/11) a v Husově sboru
neděle 17. prosince - Předvánoční koncert 
17:00 / účinkuje – Zdenka Nečesaná ( varhany )
neděle 24. prosince - Štědrovečerní bohoslužba
9:00 / slavnostní bohoslužba v Husově sboru (ulice Havlíčkova)
pondělí 25. prosince - Boží hod vánoční 
9:00 / bohoslužba v modlitebně na faře (B. Smetany 711/11)
neděle 31. prosince - Bohoslužba na přelomu roků  
9:00 / poděkování za uplynulý rok a prosba o požehnání do roku 2018 v modlitebně na faře (B. 
Smetany 711/11).

Církev českobratrská evangelická - Evangelický kostel Nymburk

Nymburské kulturní centrum
Hálkovo městské divadlo

Vlastivědné muzeum
Městská knihovna

Kino Sokol

Další prosincové najdete v letáčku Adventní čas, který je k dostání v Turistickém 
informačním centru nebo na webových stránkách města v sekci Kultura a sport.

út 5. MIKULÁŠ
16:30, 17:15 a v 18:00 / V Domě dětí a mládeže (2. května 968). Určeno pro děti do 8 let. Je nutné 
předem nahlásit zvolený čas! Více informací na www.ddm-nymburk.cz.  Vstupné 50 Kč 

čt 7. TRADIČNÍ SÍDLIŠTNÍ VÁNOČNÍ JARMARK
15:00 - 18:00 / Před budovou školy ZŠ a MŠ R. A. F. Letců Nymburk. Můžete si opět zakoupit výrobky 
žáků nebo se občerstvit svařákem, ochutnat klobásu a mnohé další. 

ČERTOVSKÉ REJDĚNÍpo 4.

16:30 - 18:00 / V nymburské Sokolovně. Po splnění několika úkolů dostanou od Mikuláše balíček. Účast 
je nutno objednat na tel. 731 730 292 nebo na info@sokolnymburk.unas.cz.  Vstupné 50 Kč / dítě 

VÁNOČNÍ ČAS NA ČAJ
14:00 - 17:00 / Ve velkém sále Obecního domu. K tanci a poslechu zahraje kapela Trioda. Vstupné 30 Kč

út 5.  

VÁNOČNÍ KONCERT

KLASICKÝ PORTRÉT NA DŘEVĚ / VÁNOČNÍ ORIGAMIne 17.  

PŘIPRAVUJEME NA LEDEN
pá 12. 1. 2018  PLES MĚSTA NYMBURK
19:30 / Ve velkém a malém sále Obecního domu. K tanci a poslechu zahraje Big Band Relax z Mladé 
Boleslavi, kapela Trioda a DJ Puldis.  Vstupné 250 Kč

so 16. ADVENT S DÍLNIČKAMI V MODELOVÉM KOLEJIŠTI
10:00 - 17:00 / V Modelovém kolejišti Nymburk (Drahelická 181). Zveme dospělé i děti 
do Modelového kolejiště na mašinky a dílničky pro šikovné děti. Děti si mohou udělat výrobek z 
pedigu, korálků, obrázek z písků, vymalovat hliněný zápich a další. Občerstvení připraví Luna Catering.

Tradiční bohoslužby v době Vánoc v místních kostelech.

do neděle 7. 1. 2018
KAM JSME CHODILI DO ŠKOLY

Z HISTORIE ŠKOL V NYMBURCE
denně mimo pondělí 9:00 - 17:00 / Ve Vlastivědném muzeu Nymburk.
Zveme vás na výstavu, která připomíná bohatou historii škol v Nymburce. Při přípravě výstavy jsme 
spolupracovali se Státním okresním archivem Nymburk se sídlem v Lysé nad Labem.
Zavzpomínejte si spolu s námi i na svá školní léta v nymburských lavicích.  První snahy o povznesení 
vzdělanosti v Nymburce můžeme spojit se založením města, kdy na přelomu 13. a 14. století vznikl 
konvent a kostel pro kazatelský řád dominikánů. Je nesporné, že později ve městě působila řádná 
latinská klášterní škola. Víme, že tato zaniká spolu s klášterem na počátku 15. století za husitských 
válek. V registrech z poloviny 16. století se dovídáme, že ve městě stojí patrová škola v blízkosti kostela 
sv. Mikuláše (dnes sv. Jiljí). Ve své době vyhlášená latinská škola umírněných kališníků končí v 
rozvalinách během třicetileté války. V následujících dvě stě letech jsou pro školu ve městě upraveny 
různé prostory, k nejznámějším patří tzv. Kamenný dům u Fortny (v místě dnešní budovy soudu). V 
roce 1820 se školní učebny vrací do jednoho křídla kláštera, které bylo v roce 1881 zbouráno. Rozvoj 
města a růst počtu obyvatel v 19. století zapříčinily, že na místě zrušeného kláštera je již v roce 1882 
postavena chlapecká škola, později rozšířená o školu dívčí. Na žádost německého obyvatelstva je 
založena německá privátní škola. Vedle toho vzniká i řemeslná nedělní pokračovací škola pro učně a 
první „útulek“ pro předškolní děti. V letech 1897 a 1902 je postaven komplex moderních škol v ulici 
Komenského. V roce 1903 je založena vyšší reálka, ta získala v roce 1907 novou budovu.  Vznik 
Československé republiky po první světové válce přinesl i do nymburských škol moderní pedagogické 
myšlenky. Od roku 1930 jsou patrné snahy představitelů města o vybudování další školy. Vybudovat 

denně mimo pondělí 9:00 - 17:00 / Ve Vlastivědném muzeu Nymburk.
Vlastivědné muzeum vás zve na pár desítek PF zaslaných Bohumilu Hrabalovi od jeho přátel a známých. 
Nejstarší PF 1965 poslali Josef Škorecký a Zdena Škvorecká, další PF 71 jako koláž mu zaslali Láďa 
Ducháček a Věra Boudníková. Nechybí zde spisovatelé, umělci či herci. 

PF PRO BOHUMILA HRABALA pá 1. 12. 2017 - ne 7. 1. 2018

15:00 a 18:00 / V kině Sokol. Fotografický workshop černobílé portrétní fotografie na dřevěný podklad, 
který přidá do vašeho portrétu zajímavou strukturu dřeva. Výtvarný workshop tradiční japonské 
techniky origami. Více informací na : gsinkorova@e-mail.cz, www.nkc-nymburk.cz. 
Vstupné : 1 workshop 350 Kč (dospělý / dospělý s dítětem), 250 Kč (student/senior/ZTP), oba 
workshopy 450 Kč (dospělý / dospělý s dítětem), 350 Kč (student/senior/ZTP).

12:00 / Ve Sportovním centru v Nymburce. Děti si na začátku společně vyrobí upomínkový předmět 
na dětský den jako památku, dále se bude pokračovat v tělocvičně sportovním programem. Nebude 

POLABSKÝ PAVOUK 2017
V sokolovně Nymburk. Prezence dívky, chlapci 8:00 - 8:30 hodin a muži, ženy 13:00 - 13:30 hodin. 
Přihlášky zasílejte na: info@stenanymburk.cz, www.stenanymburk.cz nebo telefonujte na mobil 604 
183 220.  Startovné: dívky / chlapci 100 Kč, muži / ženy 120 Kč

jako pokaždé chybět možnost si zaplavat v bazénu pod dozorem rodičů. Přesný program i s časy 
najdete na začátku měsíce prosince na www.basket-nymburk.cz, informačních portálech ČEZ Basketball 
Nymburk a plakátech. Těšíme se na vás ČEZ Basketball Nymburk a BA Nymburk.

so 9. 

města Nymburk

NYMBURK VÁNOČNÍ
pondělí - čtvrtek 7:30 - 17:30, pátek do 17:00 / V kavárně Strejda Burger (Palackého třída 238). 
Výstava fotografií Davida Choděry.

pá 1. 12. 2017 - st 31. 1. 2018

so 9. TRŽÍČEK
12:00 / V prostorách Moštárny (Tyršova ulice 2/17). První předvánoční Tržíček. Pořádá Základní 
organizace českého zahrádkářského svazu 1 Nymburk spolu s Územním sdružením Nymburk.

KURZY TANCE PRO POKROČILÉ 2018čt 1. 2. do so 24. 3. 2018

 V Obecním domě. V. ročník pokračovacích kurzů tance pro kurzisty tanečních 2017 i dospělých a další 
přátelé tance. Zahájení tanečních kurzů od čtvrtka 1. února 2018 - 6 lekcí se závěrečným večerem. 
Pravidelné taneční kurzy vždy ve čtvrtek od 19:30 do 21:30 hodin. Zápis probíhá v prodejně 
hudebních nástrojů K-music Nymburk (Malé Valy 220) až do začátku tanečních pro pokročilé. 
Více informací naleznete v prodejně hudebních nástrojů K-music na webových stránkách 
www.hudebinastroje-nymburk.cz nebo na tel. čísle 603 530 755. 
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HÁLKOVO MĚSTSKÉ DIVADLO

MĚSTSKÁ KNIHOVNA NYMBURK

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ NYMBURK A SADSKÁ

KLUB DŮCHODCŮ NYMBURK

NYMBURSKÉ KULTURNÍ CENTRUM

MĚSTSKÉ KINO SOKOL

OBECNÍ DŮM

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM NYMBURK

RÁDIO PATRIOT – INFORMAČNÍ PORTÁL PRO STŘEDNÍ POLABÍ

ČEZ BASKETBALL NYMBURK

Pochody KČT Nymburk a Sadská

Klub českých turistů

Kontakty

Klub důchodců Nymburk

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

Palackého třída 1749
tel.: +420 325 512 723, e-mail: knihovna@knihovna-nbk.cz
web: www.knihovna-nbk.cz
Knihovna má pro vás otevřeno i vybrané víkendy a to každou první sobotu v měsíci od 9 do 11 hodin.
Můžete navštívit dospělé oddělení, čítárnu, studovnu, informační a hudební oddělení.

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

Boleslavská třída 467
kontaktní osoba: Zdeňka Soukupová
tel.: +420 325 516 275
Termíny zájezdů budou zveřejněny ve vývěsní skříňce.
Pravidelná cvičení v pondělí a ve středu od 13 do 13:30 hodin.
Program klubu naleznete vyvěšený na nástěnce, v okně klubu nebo ve výloze TIC Nymburk.

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

Tyršova 6
rezervace vstupenek na:
+420 325 513 785 (Nymburské kulturní centrum)
+420 325 512 433 (Turistické informační centrum Nymburk)
+420 325 541 789 (Obecní dům)
e-mail: kadava@nkc-nymburk.cz
web: www.nkc-nymburk.cz
Pokladna kina je otevřena pouze v promítací dny a to hodinu před představením a v době promítání!

Bedřicha Smetany 55
tel.: +420 325 541 789 
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
Muzeum je otevřeno denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin.

Tyršova 172
tel.: +420 607 567 760, e-mail: studio@radiopatriot.cz
web: www.radiopatriot.cz
Pravidelné živé rozhovory vždy v úterý a čtvrtek od 11 s reprízou v sobotu a v neděli od 17 hodin.
Všechny rozhovory a některé pořady k poslechu naleznete v archiu na www.radiopatriot.cz.

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

SPLAŠENÉ NŮŽKY  

TIPY NA DÁRKY

DVANÁCT ROZHNĚVANÝCH MUŽŮ 

duben 2018

Splašené nůžky, detektivní komedie, ve které o tom, kdo je vrah, rozhodujete Vy! Hrají: Dalibor 
Gondík, Otakar Brousek ml., Ivana Jirešová, Jaroslava Brousková, Ladislav Županič, Zbyněk Fric.

RŮŽE PRO ALGERNON
Tragikomický příběh dementního muže, který chce být chytrý. Hrají: Jan Potměšil, Petr Lněnička / 
Jakub Špalek / Tomáš Stolařík, Lukáš Jůza / Míla Tichý, Barbara Lukešová/ Eva Elsnerová / Markéta 
Coufalová. 

PROGRAMY KLUBU DŮCHODCŮ JSOU VŽDY OD 14 HODIN! NA PŘEDNÁŠKY JE VSTUP ZDARMA.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.

Strhující divadelní hra ze soudního prostředí o hledání viny a odpovědnosti. Hrají: Ernesto Čekan, 
Miloslav Mejzlík, Petr Oliva, Antonín Hardt, Petr Vágner, Jiří Chvalovský, Karel Hábl, Vojtěch Hájek, 
Michal Roneš, Přemysl Pálek, Martin Sochor, Vojtěch Efler, Miloslav Nejedlý.

TAJNÝ DENÍK ADRIANA MOLEA

Cena pololetního abonmá je 1.490 Kč. Prodej abonmá od 1.11. do 20.12. pouze na pokladně 
divadla. STÁVAJÍCÍM ABONENTŮM (KTEŘÍ MAJÍ POUZE POLOLETNÍ ABONENTKU) REZERVUJEME 
JEJICH MÍSTA DO 15.12.2017!

VRAŽEDNÝ PÁTEK
Absurdní, ale napínavé, zcela mimořádné, hrozivé, propletené, se směsicí patosu, černého satirického 
humoru a napjatého stylu odvozeného ze střídání fantazie a reality. Hrají: Stanislav Zindulka a Jakub 
Zindulka.

Divadelní adaptace kultovní knihy Sue Townsend je činoherním retro muzikálem. Úsměvný příběh 
o nástrahách dospívání je protkán spoustou dobových šlágrů osmdesátých let opatřených novými 
a velmi originálními texty. Hrají: Ondřej Dvořák, Jiří Kraus, Regina Razovová, Zita Benešová, Michaela 
Krausová, Bohuslav Patzelt, Jakub Dostál a další.

VŠE O ŽENÁCH po 19. 2. 2018  

Komedie o mužích, kteří se domnívají, že všechno ví… a to nejen o ženách. Produkce: Studio DVA
Hrají: Jitka Schneiderová, Anna Šišková a Jana Krausová.

TÁTApo 26. 3. 2018  

Humorná zpověď novopečeného otce o tom, jak intimní život jde do háje, oba partneři jsou 
podráždění a unavení – ale vlastně velmi, velmi šťastní… Večer plný humoru a dobré nálady zaručený! 
Hraje: Roman Pomajbo.

v otevírací době knihovny / Výstava Výtvarného sdružení Jana Dědiny. Vernisáž proběhne v sobotu 2. 
prosince ve 14 hodin, vystoupí smíšený pěvecký sbor Hlahol.

ABONMÁ 2018

KOMEDIE 3
Cena předplatného je 990 Kč. Prodej pouze na pokladně divadla! 

ONDŘEJ HAVELKA A JEHO MELODY MAKERSpá 1. 

ČERT VEM ANDĚLA S MIKULÁŠSKOU NADÍLKOUso 2. 

CROSSBAND

nemůže fungovat. Ani jeden nejsou už nijak mladí. Ona má za sebou několik nepovedených lásek. On 
rozpadlé manželství. Po sérii vtipných slovních přestřelek a klasických nedorozumění svitne jakási 
naděje. Že by ti dva měli ještě šanci...? Hrají: Tereza Kostková a Aleš Háma.  Vstupné 380 Kč 

19:30 / Koncert
Ondřej Havelka a jeho Melody Makers to tentokrát vezmou od První křaplavky jazzové.
Zbrusu nová show Ondřeje Havelky a jeho Melody Makers chce vzdát hold těm prvním deskám jazzo- 
vým, které odstartovaly novou éru populární hudby. Ale dlouho u nich nezůstaneme, neboť doménou 
kapely je swing, a ten vstoupil do nejšťastnějšího období až o dvacet let později. 
Takže jako obvykle – swingová smršť až budou střepy z křaplavek lítat!   Vstupné 450 Kč

14:30 / Pohádka
Kníže pekel Luciper a jeho žena Belzebubka mají starosti s dcerkou Belindou. Nic ji nebaví, o žádnou 
zábavu nestojí… Až mazaný hříšník Vyžírka, kterého zrovna Luciperův vrchní poskok Kakraholt umístil 
do pekelného kotle, přijde věci na kloub. Holka už je velká, potřebovala by ženicha. Jak to dopadne, 
dozvíte se v závěru veselé pohádky s písničkami Jiřího Beneše.
Balíček s nadílkou si každý rodič zařizuje sám a odevzdává ho na pokladně divadla. V den konání 
představení se balíčky odevzdávají v herecké šatně. Každý balíček musí být řádně a čitelně označen 
celým jménem, příp. bydlištěm!
Hrají: T. Tomanová, T. Březina, K. Šonská, L. Toman Paclt, M. Mejstřík a další.  Vstupné 70 Kč

pá 15. a so 16. 

pátek 19:30, sobota 17:00 / Koncert na Malé scéně
Tradiční koncert kapely Crossband. 
V sobotu 16. prosince zve kapela Crossband především dětské publikum a proto se bude začínat již 
v 17:00 hodin. Výhodou je, že nemusíte řešit hlídání a užijete si tento rodinný koncert spolu s dětmi.
Děti do 8 let mají vstup zdarma (bez nároku na místo). Od 8 do 15 let zvýhodněné vstupné 100 Kč, 
ostatní 150 Kč.

VÁNOČNÍ KONCERT
15:00 / Koncert
Program: K. Stamitz: Orchestrální kvartet, G. Giordani: Caro mio ben, F. Schubert: Ave Maria, A. 
Caldara: Sebben crudele, J. S. Bach: Koncert pro klavír a orchestr D-dur, F. Benda: Sinfonia in C, E. Elgar: 
Serenáda pro smyčce, sólo zpěv: Sylva Čmugrová, sólistka Státní opery Praha, sólo klavír: Václav 
Mlčoch. Účinkují Smyčcový orchestr ARCHI, Václav Mlčoch – klavír, Sylva Čmugrová - alt. 
 Vstupné 180 Kč, senioři a děti 120 Kč

ne 17.

A / FRANKIE & JOHNNY 
19:30
Krásný a uvěřitelný příběh o začátku jedné lásky... I když už máte za sebou kousek života a několik 
zklamání, pořád je naděje! Johnny se právě vrátil z vězení a našel si práci v malé newyorské restauraci, 
kde pracuje i Frankie. A právě otevřeně prostořeká číšnice ho okouzlí. Jednou večer spolu náhodou 
skončí v posteli. A je tady obyčejně neobyčejné ráno. Zatímco Frankie vše považuje za drobnou aférku, 
protože zklamání z mužů zažila už dost, Johnny se zamiloval. V první chvíli se zdá, že jejich vztah 

po 18. 

Městská knihovna

VÝSTAVY

so 2. - pá 22. VODNÍ SVĚT

PŘEDNÁŠKY A JINÉ AKCE

ADVENT VE SKANZENU V KOUŘIMIso 2.

8:28 / Odjezd z Nymburka hl. n. v 8:28 hodin do Peček, z Peček v 9:03 hodin do Kouřimi.

út 5.

8:28 / Odjezd z Nymburka hl. n. v 8:28 hodin –  Praha Masarykovo nádraží v 9:32 hodin.

 VÁNOČNÍ PRAHA  

čt 7. VÁNOČNÍ AKADEMIE GYMNÁZIA BOHUMILA HRABALA 
17:00
Pro diváky je připraven pestrý program v podobě hudebních, tanečních a dramatických scén.
Součástí akce je charitativní prodej České Vánoce pro děti v Africe.
Pořadatelé upozorňují na to, že vstupenky budou přednostně poskytnuty rodinným příslušníkům 
účinkujících.

CHCEME ZLEPŠIT MÍSTO, KDE ŽIJEME út 12. 

16:30 - 18:30 / Malá scéna
Pokusili se zlepšit místo, kde žijí. Kdo? Žáci ZŠ z našeho regionu. Povedlo se jim to?
Pokud se chcete inspirovat šesti žákovskými projekty, které směrovaly ke zlepšení místa, kde žáci žijí, 
respektive chodí do školy, přijměte srdečné pozvání na představení těchto projektů samotnými aktéry 
– žáky sedmých až devátých tříd ze základních škol v Dymokurech a Rožďalovicích. Přijďte posoudit, 
zda se jim to povedlo. Možná Vás překvapí, s jakou radostí plánovali, vylepšovali a dokumentovali svou 
práci. Projekt „Chceme zlepšit místo, kde žijeme“ proběhl jako podpora občanské angažovanosti žáků 
v rámci projektu MAP vzdělávání na Nymbursku.  Vstupné ZDARMA

ČERT VEM ANDĚLAčt 14. a pá 15. 

čtvrtek 8:30 a 10:00, pátek 9:00 / Dopolední pohádka pro školy a školky
 Produkce: Divadlo Nymburk s. r. o.                                                                                                 Vstupné 60 Kč

KONCERT EVY PILAROVÉ  

ZDENĚK IZER  

CAVEMAN  

SPIRITUÁL KVINTET  

HRDÝ BUDŽES  

DÁRKOVÝ POUKAZ  

PŘEDPLATNÉ K3 NEBO ABONMÁ  

HÁLKOVO MĚSTSKÉ DIVADLO NYMBURK VÁM PŘEJE PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ 
VÁNOČNÍCH A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2018.

Otevírací doba pokladny: 21. 12. 2017 od 10:00 do 15:00 hodin, od 22. 12. 2017 do 7. 1. 
2018 je pokladna zavřená.

PRŮKAZKA DO KNIHOVNY JAKO VÁNOČNÍ DÁREKpá 1. - pá 22. 

Darujte svým blízkým průkazku do knihovny jako vánoční dárek. Průkazku vám vystavíme na půl roku 
zdarma. Co všechno můžete s průkazkou získat? Půjčování knih a časopisů ve všech odděleních 
knihovny, půjčování cd a přístup k internetu. 

  6 CEST KE ZDRAVÍ TĚLA A MYSLI: VYKROČTE S NÁMI! 
Nový cyklus 6 vzdělávacích přednášek o zdravém životním stylu z oblasti psychického a fyzického 
zdraví. Lektory kurzu jsou specialisté z různých oborů péče o duševní a fyzické zdraví (výživová 
poradkyně, lektor jógy, fyzioterapeutka, instruktorka fitness, psycholog). Informace a rady týkající se 
zdraví, výživy, sportu, duševního zdraví, zdravého životního stylu a péče o vlastní osobu. Přednášky 
budou probíhat od ledna do června vždy v úterý od 17 hodiny v prvním patře Městské knihovny 
Nymburk. Součástí každé lekce bude ochutnávka zdravých pokrmů. Účastníci obdrží postupy a recepty 
ukázkových jídel.   

REDUKCE HMOTNOSTI A OČISTNÉ KÚRYút 16. 1. 2018 
17:00 / Eva Riegerová, výživová poradkyně.   

ZDRAVÝ POHYB
17:00 / Slávka Růžičková, fyzioterapeutka.   

17:00 / Jitka Rýdlová, instruktorka fitness, Eva Riegerová, výživová poradkyně.  

17:00 / Tomáš Walter, lektor jógy.  

17:00 / Eva Riegerová, výživová poradkyně.   

17:00 / Jakub Plachý, psycholog, Eva Riegerová, výživová poradkyně.

VARIABILITA CVIČENÍ + SPORTOVNÍ VÝŽIVA 

JÓGA: TRADIČNÍ NÁSTROJ NA NEDUHY MODERNÍHO BYTÍ 

VLIV STRAVY NA NAŠE ZDRAVÍ

VÝŽIVA A PSYCHOLOGIEút 5. 6. 2018 

út 10. 4. 2018 

út 13. 3. 2018 

út 27. 2. 2018 

út 15. 5. 2018 

 Cena celého cyklu 6 přednášek: 180 Kč, možnost zakoupení formou dárkového poukazu
 Cena jednotlivých přednášek: 40 Kč

ŽIVÁ KNIHOVNA pá 1. 

8:00 a 9:00 / V živé knihovně si studenti místo tištěných publikací mohou půjčit osobu se zajímavým 
životním příběhem, s níž by si v reálném životě nikdy nepopovídali, a zeptat se jí na vše, co je zajímá. 
Osobnosti, se kterými se studenti budou moci seznámit, jsou příslušníci žijících menšin (cizinci, 
uprchlíci, lidé se zdravotním hendikepem, Romové, náboženské menšiny, lidé bez domova, lidé s jinou 
sexuální orientací, atd.).  Živá knihovna napomáhá překonávání strachu z neznámého, nabourává zažité 
stereotypy.  Živá knihovna je vzdělávací projekt Amnesty International zaměřený na prevenci 
diskriminace, rasismu, xenofobie a extremismu.

KNIHOVNA DĚTEM 

JAK SE ŽILO HOLKÁM A KLUKŮM ZA SOCIALISMU pá 8. 

8:30 a 10:15 / Jak lidé nakupovali, co směli a nesměli říkat, s čím si dříve děti hrály a jak trávili kluci 
a holky volný čas, jak to bylo s knížkami, novinami, televizí a rozhlasem nebo proč se sbírala 
mandelinka bramborová?  Čeká vás komiksová exkurze do mládí dnešních babiček a dědečků. Těšit se 
můžete na dobové předměty a zábavné pracovní listy, které žáky přenesou v čase do dob (ne)dávno 
minulých. Program vychází z knihy Obrázky z moderních československých dějin (1945 – 1989) autora 
Jiřího Černého a ilustrátora Lukáše Fibricha.  Vstupné 20 Kč

út 5. ČERTOVSKÉ PŮJČOVÁNÍ 
13:00 / Přijďte si do knihovny půjčit knížku od samotné čertice. Můžete v knihovně strávit jedno 
netradiční odpoledne plné čertovských soutěží, hádanek a tvoření. Těší se na vás dvě hodné čertice. 

po 4. - pá 22.
ADVENTNÍ VÝTVARNÉ TVOŘENÍ 

KREATIVNÍ TVOŘIVÁ DÍLNA PRO DĚTI

so 2. ADVENT – ZÁJEZD PRO PŘIHLÁŠENÉ

VOLNÁ ZÁBAVApo 4.

VOLNÁ ZÁBAVApo 11.

st 13.

ZDOBENÍ PERNÍČKŮ st 6.

14:00 / Vede paní Beranová a Vojtěchová

po 18. VÁNOČNÍ ROZLOUČENÍ

ROZJÍMÁNÍ PŘED VÁNOCEMI

KRÁSNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH, HODNĚ ZDRAVÍ V ROCE 2018 VÁM I VAŠIM RODI- 
NÁM PŘEJE VÝBOR KLUBU DŮCHODCŮ. TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ VE STŘEDU 3. 1. 2018.

překvapení. Každý týden budeme tvořit jiné.  

Knihovna bude uzavřena v době mezi vánočními svátky a to od středy 27. do pátku 29. 
prosince. Na vaši návštěvu se těšíme opět v novém roce a to v pondělí 2. ledna.

VŠEM NAŠIM ČTENÁŘŮM PŘEJEME PŘÍJEMNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY PROŽITÉ MEZI SVÝMI 
BLÍZKÝMI A HODNĚ ZDRAVÍ DO NOVÉHO ROKU. 

v otevírací době knihovny / Během adventních dnů si můžete přijít do knihovny vyrobit vánoční 

PŘIPRAVUJEME NA PŘÍŠTÍ ROK

st 10. 1. 2018 JAROSLAV KMENTA: BOSS BABIŠ 
17:00 / Setkání, beseda před volbou prezidenta s investigativním novinářem, spisovatelem a členem 
redakce časopisu Reportér nad jeho poslední knihou Boss Babiš. 

17:00 / Radka Tkáčiková, cestovatelka a průvodkyně. Starodávná královská města, buddhismus i hindu- 
ismus Tamilů, přírodní krásy, čajové plantáže a sběr čaje, život lidí na plantážích, džungle s bohatou 
faunou, pobřeží Indického oceánu a různé techniky chytání ryb. Zajímavosti a tradice.

SRÍ LANKA: RADKA TKÁČIKOVÁút 30. 1. 2018

PODVEČER S KÁVOUčt 1. 2. 2018

17:00 / Povídání o kávě s nymburským baristou Pavlem Zemanem.

BEZ PENĚZ DO VELKOMĚST AMERIKY út 20. 2. 2018

17:00 / Chystáte se do Ameriky? Nechcete za to utratit majlant? Přijďte si poslechnout cestovatele 
a trenéra Martina Levého, který vám povypráví o svém Low Cost výletě do Ameriky. Přesněji do New 
Yorku, Philadelphie, Washingtonu DC a Chicaga. Dozvíte se užitečné tipy a triky na jídlo, ubytování 
i cestování.  

út 23. 1. 2018 

čt 25. 1. 2018 

st 21. 2. 2018 

út 20. 3. 2018 

út 15. 5. 2018 
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