
pá 23. / 15 hodin / 30 Kč dítě, doprovod zdarma, vybrané díly jsou zpoplat-
něné zvlášť / Obecní dům

Jarní hraní
Jarní hraní – to je odpoledne plné tvořivých dílen, zábavy a radosti zejména 
pro děti. 

Ostatní akce
ne 4. / 14 - 15.30 hodin / 30 Kč / Sokolovna Nymburk (Tyršova 14/180)

Dětský karneval
Tradiční dětský karneval v nymburské sokolovně. Další informace naleznete 
na www.sokolnymburk.cz.

so 17. / 10 hodin / vstupné dobrovolné / Prostory Moštárny v Tyršově ulici

Tržíček
Přijďte se podívat na trhy, kde vám prodejci nabídnou občerstvení, dárkové 
a upomínkové předměty, užitečné věci pro domácnost i zahrádkáře, výrobky 
malých výrobců i větších firem.

ne 18. / 15 - 17 hodin / 95 Kč (prodej pouze na místě) / Obecní dům

Tradiční dětský maškarní karneval s Krejčíkem Honzou
Užijete si spoustu legrace, tance, her a soutěží, můžete si s Krejčíkem Honzou 
udělat fotečku, nebo si pořídit nějaké jeho nové CD, nebo DVD. Bližší informa-
ce na tel. čísle 737 120 217.

so 24. / 10 - 17 hodin / Modelové kolejiště (Drahelická 181)

Jaro v Modelovém kolejišti
Přijďte s dětmi strávit příjemný jarní den v MK v Nymburce - Drahelicích. 
Více informací naleznete na www.mknbk.cz.

PLESOVÁ SEZÓNA 2018
pá 2. 3. / 20 hodin / 350 Kč  / Obecní dům / VYPRODÁNO

Ples měst a obcí nymburského regionu
Vystoupí Michal David, taneční orchestr TOX, diskotéka DJ Březina, předtan-
čení, hra o ceny, půlnoční překvapení.

so 3. 3. / 20 hodin / Obecní dům

Třetí společenský večer Centra pro všechny
K tanci a poslechu zahraje kapela Fortuna 77, taneční vystoupení EASY DAN-
CE a překvapení, hostem večera bude Braňo Polák.
Předprodej vstupenek na pokladně Hálkova městského divadla nebo v MSS Tor-
tuga (Kolínská 282). Další informace na tel. čísle 723 393 032 nebo na e-mailu  
klouckova.cpv@seznam.cz. 

pá 9. 3. / 19.30 hodin / 250 Kč / Sportovní centrum Nymburk „Tyršák“

XVII. Ples taneční školy EASY DANCE
so 10. 3. / 20 hodin / 150 Kč / Dělnický dům 

Ples čajovny
K  tanci a  poslechu zahraje kapela Fortuna 77. Předprodej vstupenek  
pouze v Čajovně Na Valech.

so 17. 3. / 19.30 hodin / 300 Kč / Obecní dům / VYPRODÁNO

Zahradnický ples
K tanci a poslechu zahraje kapela PROČ NE, hvězdou večera bude Tomáš Löbl.  
Na malém sále vystoupí kapela Fortuna 77. Celým večerem bude provázet 
Genny Ciatti. 

Kromě zaměstnání v dílnách, běhání, cvičení v sokolovně, učení na učilišti 
státních pracovních záloh stihl psát divadelní veselohry, detektivky, pohád-
ky, skeče a povídky (pro Hálek a do celostátních soutěží), režírovat svoje hry 
i cizí autory, připravovat kulisy a samozřejmě hrát. Byl duší souboru, nedo-
volil nikomu usnout na vavřínech, organizoval a zařizoval, aby se stále něco 
dělo – hrálo, zkoušelo, jezdilo na soutěže. Už v roce 1951 odehrál své 250. 
vystoupení v životní roly Cyrana de Bergerac.  V době přestavby divadla v le-
tech 1963-1968 nedovolil, aby byla přerušena kontinuita souboru trvajícího 
od roku 1860 a každý rok nazkoušel alespoň jednu hru, se kterou vystupoval 
na provizorních jevištích v Nymburce a zájezdních představeních a soutěžích.
Po dlouhodobé nemoci v 70. letech byl zaměstnán v Kulturním domě že-
lezničářů (KDŽ) jako kulturní pracovník. Zde se potkal s Janem Řehounkem  
a navázal s ním úzké přátelství.

Nymburské  
kulturní centrum
čt 1. / 18 hodin / Foyer Kina Sokol

Snad jsem nezabloudil
Komponovaný pořad nazvaný podle vzpomínkové knihy nymburského rodá-
ka, politického vězně, exulanta a galeristy Oskara Krauseho přinese ohléd-
nutí jak za osudy této pozoruhodné osobnosti, tak únorovými událostmi roku 
1948 a nastolením komunistické diktatury v Československu. V průběhu ve-
čera vystoupí kytarista Jan-Matěj Rak, herec František Kreuzmann, starosta 
Nymburka Pavel Fojtík a ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Zdeněk 
Hazdra.

pá 2. - pá 16. / otevírací doba dle kavárny / Foyer Kina Sokol

David Choděra: Na křídlech 
Výstava fotografa, jehož vášní jsou letadla. Více na www.nkc-nymburk.cz.

út 6. / 14 – 17 hodin / 30 Kč / Velký sál Obecního domu

Čas na čaj
Setkání nejen pro seniory ve velkém sále Obecního domu, kde k tanci a posle-
chu zahraje kapela Pepino & Akordeon.

so 10. / 19.20 hodin / 100 Kč předprodej, 150 Kč na místě / Kino Sokol

Pecha Kucha Night Vol. II 
Setkání inspirativních lidí všech možných profesí a zájmů, které spojuje jedno 
téma a to je kreativita. Více informací na www-nkc-nymburk.cz.

so 17. / 15 hodin / 100 Kč dítě / Foyer Kina Sokol

Literární salón JAK NA PŘÍŠERY a zahájení výstavy ilu-
strací Karolíny Strykové 
Divadlo MALÉhRY představuje autorské čtení pro děti knihy „Jak na příšery“. 
Představení je doplněno promítáním ilustrací Karolíny Strykové.

so 17. / 20 hodin / 180 Kč / Foyer Kina Sokol

Čtení ke kafi
Autorské divadlo MALÉhRY Daniely a Nikoly Zbytovských a Barbory Seidlové.
Chvilka pohody s několik fejetony a příběhy ze života, které otevírají běžná 
lidská témata – prostě to, co se nám i kolem nás děje.

pá 23. / 9 – 17 hodin / Na Rejdišti

Velikonoční jarmark
Tradiční řemeslníci, velikonoční sortiment a občerstvení opět Na Rejdišti.

Tak pravil Bůh
Dánsko / komedie / 105 min. / s titulky / do 15 let nepřístupný

čt 22. / 10 hodin / 60 Kč / Senior kino

Věčně tvá nevěrná
ČR / romantická komedie / 92 min. / české znění / do 12 let nevhodný

čt 22. / 19 hodin / 80 Kč / Premiéra

Planeta Česko
ČR / dokument / 81 min. / české znění / přístupný

pá 23. / 19 hodin / 100 Kč v předprodeji, 130 Kč na místě

Big Trip - Nejdelší cesta kolem světa osobním autem
Cestovatelská projekce

so 24. a ne 25. / 16 hodin / 110 Kč / Odpolední dětské

Cesta za králem Trollů
Norsko / animovaný / 104 min. / české znění / přístupný

so 24. a ne 25. / 19 hodin / 130 Kč 

Pacific Rim: Povstání
USA / akční sci-fi / 111 min. / české znění / do 12 let nevhodný

út 27. / 19 hodin / 120 Kč

Tomb Raider
USA / akční / 122 min. / s titulky / do 12 let nevhodný

st 28. / 19 hodin / vstupené dobrovolné / Foyer Kina Sokol

KINOTY – Nymburský Open Mic
Koncert / happening

čt 29. / 19 hodin / 110 Kč / Premiéra

Ready Player One: Hra začíná
USA / sci-fi thriller / 120 min. / české znění / do 12 let nevhodný

pá 30. / 19 hodin / 110 Kč

Eric Clapton: Life in 12 bars
Velká Británie / hudební / 135 min. / s titulky / do 12 let nevhodný

so 31. 3. a ne 1. 4. / 16 hodin / 120 Kč / Odpolední dětské

Sherlock Koumes
USA / animovaný / 90 min. / české znění / přístupný

so 31. / 19 hodin / 110 Kč

Máří Magdaléna
Velká Británie / historické drama / 130 min. / s titulky / do 12 let nevhodný

podrobné informace k jednotlivým akcím naleznete na www.nkc-nymburk.cz

Vlastivědné  
muzeum Nymburk
pá 9. 2. až ne 15. 4. / denně mimo po 9 – 17 hodin / výstava

Jan Paulů, nymburský patriot tělem i duší 
Jan Paulů a divadlo
K divadlu ho přivedl jeho učitel z obecné školy, zanícený Hálkovec Karel Vaní-
ček. Poprvé vystoupil na divadelních prknech v roce 1937 jako čert Chlupáč  
v pohádce Jak Kašpárek žertem se spojil s čertem.

Kino  
Sokol
pá 2. / 18 hodin / Foyer Kina Sokol

Jan Rudzinskyj: Na křídlech racků
Autorské čtení, vernisáž, projekce / přístupný

so 3. / 18 hodin / 120 Kč / Art kino

Mikhail Baryshnikov: Prostor
Švédsko / umění / 30 min. / přístupný

so 3. / 19 hodin / 110 Kč

Nejtemnější hodina
Velká Británie / životopisný / 125 min. / s titulky / do 12 let nevhodný

ne 4. / 16 hodin / 110 Kč / Odpolední rodinné

Alenka v zemi zázraků
ČR / fantasy / 110 min. / české znění / přístupný

ne 4. / 19 hodin / 80 Kč

Hora
Austrálie / dokument / 74 min. / s titulky / do 12 let nevhodný

út 6. a st 7. / 19 hodin / 120 Kč

Rudá volavka
USA / thriller / 140 min. / s titulky / do 15 let nepřístupný

čt 8., pá 9. a ne 18. / 19 hodin / 130 Kč / Premiéra

Tátova Volha
ČR / komedie / 90 min. / české znění / do 12 let nevhodný

ne 11. od 15 hodin, ne 18. od 16 hodin / 110 Kč / Odpolední dětský

Včelka Mája: Medové hry
Německo / animovaný / 85 min. / české znění / přístupný

ne 11. / 17 hodin / 30 Kč / Foyer Kina Sokol

Zpívánky
Hudební

út 13. / 19 hodin / 110 Kč

Já, Tonya
USA / drama / 120 min. / s titulky / do 12 let nevhodný

st 14. a čt 15. / 19 hodin / 110 Kč

Lady Bird
USA / drama / 94 min. / s titulky / do 12 let nevhodný

čt 15. / 10 hodin / 60 Kč / Senior kino

Sama
ČR / dokument / 64 min. / české znění / do 12 let nevhodný

pá 16. / 19 hodin / 80 Kč / Art kino

Na tělo
ČR / dokument / 78 min. / české znění / do 12 let nevhodný

út 20. / 18 hodin

Debata s občany Nymburka
st 21. / 19 hodin / 90 Kč / Art kino

Kulturní  
měsíčník 

Turistické informační centrum  
města Nymburk

www.mesto-nymburk.cz 
sekce Kultura a sport BŘEZEN 2018



Kontakty
HÁLKOVO MĚSTSKÉ DIVADLO
Tyršova 5, Nymburk / tel.: +420 325 512 253, +420 325 511 210
e-mail: info@divadlonymburk.cz / web: www.divadlonymburk.cz

MĚSTSKÁ KNIHOVNA NYMBURK
Palackého třída 1749, Nymburk / 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 9.00 do 11.00 hodin. Můžete navštívit dospělé oddělení, čítárnu, 
studovnu, informační a hudební oddělení.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ NYMBURK A SADSKÁ
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

KLUB DŮCHODCŮ NYMBURK
Boleslavská třída 467, Nymburk / kontaktní osoba: Zdeňka Soukupová
tel.: +420 325 516 275
Termíny zájezdů budou zveřejněny ve vývěsní skříňce. Pravidelná cvičení 
v pondělí a ve středu od 13.00 do 13.30 hodin. Program klubu naleznete 
vyvěšený na nástěnce, v okně klubu nebo ve výloze TIC Nymburk.

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

MĚSTSKÉ KINO SOKOL
Tyršova 6, Nymburk
Pokladna kina je otevřena pouze v promítací dny a to hodinu před 
představením a v době promítání! 
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

OBECNÍ DŮM
Bedřicha Smetany 55, Nymburk / tel.: +420 325 541 789 
e-mail: hajkova@nkc-nymburk.cz / web: www.nkc-nymburk.cz

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM NYMBURK
Tyršova 174 / tel.: +420 325 512 473
e-mail: nymburk@polabskemuzeum.cz 
web: www.polabskemuzeum.cz/nymburk
Muzeum je otevřeno denně mimo pondělí od 9.00 do 17.00 hodin.

RÁDIO PATRIOT – Informační portál pro střední Polabí
Tyršova 172, Nymburk / tel.: +420 607 567 760
e-mail: studio@radiopatriot.cz / web: www.radiopatriot.cz
Pravidelné živé rozhovory vždy v úterý a čtvrtek od 11.00 hodin s reprízou 
v sobotu a v neděli od 17.00 hodin. Všechny rozhovory a některé pořady 
k poslechu naleznete v archivu na www.radiopatriot.cz.

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

pá 23. / 18 hodin

Noc s Andersenem
Pohádková noc pro čtenáře knihovny plná soutěžení, čtení, tvoření, hádanek, 
hostů a různých aktivit, kdy o překvapení není nouze. Přihlášky k vyzvednutí 
v dětském oddělení. Doporučený věk účastníků 7 až 12 let. Při větším počtu 
zájemců se budou účastníci losovat.

Klub Českých  
Turistů
Pochody KČT Nymburk a Sadská

út 6. Kosmonosy- sopky Baba a Dědek do Bakova nad Jizerou
 Odjezd ze Sadské do Nymburka hl.n. v 7.35 hodin, odtud rychlíkem  
 do Mladé Boleslavi v 8.08 hodin v 8.46 Mladá Boleslav město, au- 
 tobusem v 9.15 hodin Kosmonosy náměstí 10 km.
út 13. Kutná Hora město
 Odjezd ze Sadské v 7.34 hodin, z Nymburka hl.n. v 8.01 hodin,  
 z Kolína rychlíkem v 8.46 hodin 5 km.
út 20. Plaňany – Dobřichov – Pečky
 Odjezd z Nymburka hl.n. ve 12.20 hodin, ze Sadské ve 12.34 hodin,  
 z Peček 12.56 hodin do Plaňan, zpět z Peček 10 km.
út 27. Ústí nad Orlicí – Jiskrovo údolí – Brandýs nad Orlicí
 Odjezd ze Sadské v 7.34 do Kolína, z Nymburka hl.n. v 8.01 hodin, 
 z Kolína rychlíkem v 8.38 hodin do Ústí nad Orlicí, zpět z Brandýsa  
 nad Orlicí 12 km.

Klub  
důchodců
po 5. Příprava vajec pro stánek - Volná zábava
st 7. Náladové písně při kytaře
 Začátek ve 13.45 hodin, Jiří Pražák.
po 12. Příprava velikonočních vajec pro stánek - Volná zábava 
st 14. Něco z pověstí
 Začátek ve 13.45 hodin. Přednáší Anna Nastoupilová.
po 19. Příprava vajec pro stánek - Volná zábava
st 21. Příprava vajec pro stánek
pá 23. Stánek na Rejdišti – prodej vajec
 Začátek v 9 hodin.
po 26. Volná zábava
st 28. Cyklus přednášek: Přástky, Kalendář kolem nás
 Začátek ve 13.45 hodin. Přednáší Zdeňka Straková.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

čt 15. / 17 hodin / 30 Kč / přednáška

Lovy skvostů temné oblohy - Petr Horálek
Hvězdná obloha nabízí i při letmém pohledu tolik skvostů. Není to jen Mléčná 
dráha nebo objekty vzdáleného nebe. Jsou to i jevy, s nimiž se na příměstské 
obloze můžeme prakticky rozloučit. Co je to fenomén „tmavé oblohy za měs-
tem“? Proč cestovat na Kanárské ostrovy, do Chile nebo Tichomoří? I to se 
na přednášce prokládané autentickými fotografiemi autora dozvíte.  Petr se v 
profesním i volném čase věnuje popularizaci astronomie, především prostřed-
nictvím populárních astronomických článků. Byl hostem pořadu Karla Šípa 
Všechnopárty. Petr je rovněž úspěšný astro-fotograf.

po 26. / 12 - 16 hodin / čtení před knihovnou

Nymburk čte Bibli
Bible byla v minulosti úzce spojena s nadějí, vzděláním a morálními hodnotami 
našeho národa. O Velikonocích si opět budeme připomínat tyto hodnoty, na 
kterých stojí naše civilizace. Ve 12 hodin proběhne slavnostní zahájení před 
Městskou knihovnou v Nymburce za přítomnosti starosty města Nymburk 
PhDr. Pavla Fojtíka. Do veřejného čtení Bible se může zapojit každý příchozí. 
Přijďte se zapojit i vy.

út 27. / 17 hodin / 50 Kč / přednáška

Vlastimil Vondruška
Vlastimil Vondruška, historik a jeden z nejprodávanějších českých spisovatelů, 
představí svou tvorbu v Nymburce. 
Vlastimil Vondruška o svém pořadu Oldřich z Chlumu - román a skutečnost: 
“Vyprávění o tom, jak jsem se jako historik dostal k psaní beletrie, o životě 
spisovatele a také o zásadách tvorby historické beletrie. Přiblížím historické 
prameny, které jsou k dispozici a jak se dají používat. Pokusím se také nazna-
čit, jak na jejich základě přichází autorská inspirace. Na postavě Oldřicha z 
Chlumu rozebírám principy středověkého soudnictví a ve společnosti panoše 
Oty pak milostný život našich předků. Vyprávěním se prolínají nejen odborné 
informace z dějin, ale i zábavné historky ze života.“

100 let republiky ve fotografiích Nymburka 
Městská knihovna Nymburk ve spolupráci s městem Nymburk a Polabským 
muzeem vyhlašuje archivářskou soutěž 100 let republiky ve fotografiích Nym-
burka. Máte ve svém rodinném archivu či albu staré fotografie Nymburka? 
Nebo dokonce film či jiný archivní předmět, který se vztahuje k historii města?
Oprašte je a přineste k nám do knihovny. S nadcházejícím stým jubileem re-
publiky vyhlašujeme soutěž o a) nejzajímavější b) nejpoutavější a c) nejvýstiž-
nější historickou fotografii města Nymburka a života Nymburáků v posled-
ním století. Dále jsou předmětem soutěže i filmy, plakety, medaile, pamětní 
listy a jiné archiválie. Soutěž má uzávěrku 30. dubna 2018 a bude završena 
stejnojmennou výstavou. Vyhlášení výsledků soutěže, jejich ocenění a verni-
sáž proběhne v pondělí 4. června 2018 v 18 hodin.
Výstava fotografií z rodinných archivů Nymburáků a dalších cenných archi-
válií proběhne v prostorách knihovny. Soutěžní archiválie je možné doručit 
osobně, mailem či poštou na adresu knihovny.

KNIHOVNA DĚTEM

pá 16. / 8.15 a 10 hodin / 20 Kč

Jak se žilo holkám a klukům za socialismu
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 roz-
hlasem 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 českosloven-
ských dějin (1945 – 1989) autora Jiřího Černého a ilustrátora Lukáše Fibricha. 

so 24. / 14.30 hodin / 60 Kč / Pohádka 

Kočičí pohádka
Repríza nové pohádky. 
Autor: Jiří Teper, hudba: Jiří Beneš, režie: Jaroslav Kříž. Produkce: Divadlo 
Nymburk s.r.o. Hrají: Kateřina Šonská, Jaroslav Šturma a další.

po 26. / 19.30 hodin / 350 Kč / Komedie

K3 / Táta
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.

čt 29. / 19.30 hodin / 130 Kč / Komedie

Přednosta stanice
Divadelní soubor Hálek z.s. uvádí představení na motivy filmu krále komiků 
Vlasty Buriana. Režie: Vít Špinka. Hrají: Jakub Zeman, Jiří Vetešník, Lukáš To-
man Paclt, Iva Špinková, Petr Kurtiš a další.

PŘIPRAVUJEME
8. 4. Polabské kolo Porty, 10. 4. Edith a Frank, 24. 4.  Caveman, 25. 4. 
Screamers, 26. 4. A / Tajný deník Adriana Molea , 29. 4. Forbína č. 15, 9. 5. 
K3 / Splašené nůžky, 15. 5. Koncert Evy Pilarové, 23. 10. Lukáš Pavlásek, 
26. 11. - Jakub Smolík s kapelou - Vánoční koncert.

Městská  
knihovna Nymburk
čt 1. až čt 29. / v otevírací době knihovny / výstava

Březen měsíc knihy
Základní umělecká škola B. M. Černohorského

PŘEDNÁŠKY

6 cest ke zdraví těla a mysli: Vykročte s námi!
út 13. 3. / 17 hodin / přednáška
Variabilita cvičení + sportovní výživa / Jitka Rýdlová, instruktorka fitness /  
Eva Riegerová, výživová poradkyně.
út 10. 4. / 17 hodin / přednáška
Jóga: tradiční nástroj na neduhy moderního bytí / Tomáš Walter, lektor jógy.
út 15. 5. / 17 hodin / přednáška
Vliv stravy na naše zdraví / Eva Riegerová, výživová poradkyně.
út 5. 6. / 17 hodin / přednáška
Výživa a psychologie / Jakub Plachý, psycholog / Eva Riegerová, výživová 
poradkyně.

Cena celého cyklu 180 Kč / cena jednotlivých přednášek 40 Kč

út 6. / 17 hodin / 50 Kč / přednáška

Jiří Grygar – Život ve vesmíru
Málokterá vědecká otázka budí tolik emocí, jako právě úvaha o možnosti exis-
tence života ve vesmíru. Naši předkové byli na počátku novověku přesvědčeni, 
že nebeská tělesa, zejména Slunce, Měsíc, Venuše a Mars, jsou obydlena, tak-
že život ve vesmíru je zcela běžný. Teprve pokrok astronomických pozorování 
v průběhu první poloviny 20. století tento optimismus rychle ochladil. Laická 
veřejnost se ovšem stále nechává balamutit zprávami o jevech UFO a dáv-
ných návštěvách mimozemšťanů. Setkání s Jiřím Grygarem, předním českým 
astronomem a astrofyzikem, významným popularizátorem vědy v oblasti as-
tronomie.

Hálkovo městské  
divadlo Nymburk
ne 4. / 19.30 hodin / 420 Kč 

Manželské vraždění
Jedna z nejúspěšnějších francouzských her současnosti. Je to souboj, ve kte-
rém jde v pravém slova smyslu o život. Hra, při které se dobře pobavíte. Pro-
dukce: Divadlo Na Jezerce. Hrají: Jaroslav Dušek a Nataša Burger.

čt 8. / 8.30 a 10 hodin / 60 Kč / Pohádka

Dlouhý, Široký a Bystrozraký
Dopolední pohádka pro školky a školy.
Produkce: Divadlo Nymburk s.r.o. Hrají: P. Pištěk, J. Šturma, M. Mejstřík 
a další.

so 10. / 14.30 hodin / 60 Kč / pohádka / Premiéra

Kočičí pohádka
Je krásný podvečer a kočičí matinka Čičina s dcerkami Mickou a Mindou vys-
káčí na svou oblíbenou střechu, aby tam dováděly, jak jen to kočky umějí, když 
na obloze svítí Měsíček. Z okna v podkroví je však nadávkami přivítá nevrlý 
pan Kačaba. A není to poprvé. Prý kvůli tomu kočičímu poskakování a mňou-
kání nemůže spát! Ale tentokrát nezůstane jen u nadávek. Kačaba kočkám 
nachystá zrádnou past – skrytou díru ve střeše. Tou se ale na půdu propadne 
nový příchozí - kocour Macek, který si světácky nechává říkat Mackie. Jeho 
volání o pomoc uslyší Líza, nejmladší dcerka Čičiny. Sama kocourka vytáh-
nout nedokáže, ale z oblohy na její prosbu přispěchá samotný Měsíček, patron 
všech koček. Do přízně vysvobozeného Macíka se lísají Micka s Mindou, ale 
ten má záhy vybráno – malá Líza je ta pravá! Už to vypadá na šťastný konec, 
ale pomstychtivý Kačaba se nevzdává… a kdo ví, jak by to s kočkami na střeše 
dopadlo, kdyby s tou největší úplňkovou silou opět nezasáhl dobrák Měsíček.
Přijďte se podívat na veselou pohádku plnou tance a kočičáren v rytmu pís-
niček Jiřího Beneše. Autor: Jiří Teper, režie: Jaroslav Kříž. Produkce: Divadlo 
Nymburk s.r.o. Hrají: Kateřina Šonská, Jaroslav Šturma a další.

po 19. / 19.30 hodin / 390 Kč / Tragikomedie

A / Růže pro Algernon
Tragikomický příběh dementního muže, který chce být chytrý.
Nejúspěšnější inscenace spolku Kašpar. Premiéra hry byla v březnu 1993. Bylo 
uvedeno více než 805 repríz. Hrají: Jan Potměšil, Petr Lněnička / Jakub Špalek 
/ Tomáš Stolařík, Lukáš Jůza / Míla Tichý, Barbara Lukešová/ Eva Elsnerová / 
Markéta Coufalová.

út 20. / 19.30 hodin / 320 Kč / Koncert

Spirituál kvintet
Spirituál kvintet je jedna z prvních českých folkových skupin. Na koncert  
se můžete těšit v našem divadle.

st 21. / 19.30 hodin / 250 Kč, 100 Kč senioři / Komedie

Každému jeho psychoterapeuta
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? Hrají: Braňo Polák, Barbora Mottlová, Eva 
Decastelo, Lukáš Toman Paclt a další.

pá 23. / 19.30 hodin / 150 Kč / Malá scéna

Crossband - Jarní koncert
Tradiční jarní koncert.
Účinkují: Crossband a host. 
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