
Turistické informační centrum  
města Nymburk

získat medaili. A tak Paulů vyrazil na trať, kterou nikdy neběhal, přesto získal 
stříbrnou medaili a svých výkonem pod 10 minut se nominoval na mistrovství 
Evropy do Oslo. A jak vzpomínal na závody? “Na ME jsem to však přepískl. 
Dlouho jsem se držel za vedoucí skupinou, ale za posledním vodním příko-
pem mne chytily v zatáčce křeče a nemohl jsem ani dojít. Škoda, držel jsem se  
na sedmém místě.“

Ostatní akce
so 7. / 13 - 16 hodin / 70 Kč / Start před hotelem Ostrov

Pohádkový les - Skřítkové a víly
Pořádá agentura Velká Dobrodružství za podpory města Nymburk. Pro děti od 
2 let. Více informací a registrace na www.veldo.cz.

ne 8. / 8 hodin - prezence / 100 Kč (předem přihlášení), 200 Kč (na místě),  
děti a mládež ZDARMA / Atletický stadion Nymburk (Kovanická 1976)

Běh lipovou alejí
Prezentace v prostorách atletického stadionu Sportovní centra Nymburk.
Více informací na: www.behlipovoualeji.cz.

út 10. / 17 hodin / Rezidence Labské Terasy (Říční ulice, přednáškový sál)

O historii Nymburka - Nymburk a Eliška Přemyslovna
Přijďte si poslechnout příběh o vzestupu Nymburka (a vůbec královských 
měst) ve 14. století z cyklu přednášek o historii města. Přednáší PhDr. Pavel 
Fojtík, starosta města a historik.

ne 15. / Na Přístavě

Odemykání Mrliny a Labe
Odemykání řeky a zahájení cyklistické sezony na Labské cyklostezce pořádá 
Labská stezka o.p.s., více na www.labskastezka.cz.

ne 22. / 10 hodin / Park Pod Hradbami

Nymburský půlmaraton a čtvrtmaraton
6. ročník běžeckého závodu. Důležité upozornění! Omezení provozu  
na cyklostezce od 10 do 14 hodin z důvodu konání závodu. Více informací  
a registrace na www.nymburskypulmaraton.cz.

ne 29. / 9 - 17 hodin / Sportovní centrum Nymburk

Majorettes Cup Nymburk
Nepostupová soutěž mažoretek malých a velkých formací. Pořádají mažoret-
ky SKP Nymburk.

po 30. / 16:30 hodin / ZDARMA / Na Přístavě

Hasičské Čarodějnice na Špičce s Krejčíkem Honzou
Nymburští hasiči SDH Nymburk pro Vás připravili hranici a občerstvení  
a Krejčík Honza se svými vzácnými hosty nachystá koktejl plný legrace  
a zábavy.

Brány památek dokořán
st 18. / 17 hodin / výstava / Sklepení nymburské radnice
Slavnostní otevření stálé expozice o historii nymburské radnice / 
Dále se můžete těšit na zahájení výstavy výtvarných prací žáků ZUŠ B. M. 
Černohorského Nymburk. Od 19.30 hodin večerní komentovaná prohlídka 
pravěké mohyly, provází starosta Pavel Fojtík. 
čt 19. / 18 hodin / vstupné dobrovolné / Kaple sv. Jana Nepomuckého 
Zahajovací koncert festivalu B. M. Černohorského
koncert dětských pěveckých sborů 

Scream For Me Sarajevo
Dokument Bruce Dickinsona, vůdčí postavy metalové legendy Iron Maiden,  
o utajeném vystoupení v Sarajevu uprostřed války v roce 1994.
Velká Británie / hudební dokument / 140 min. / s titulky / do 12 let nevhodný  

čt 26. / 10 hodin / 50 Kč / Senior kino

Krkonoše
ČR / dokument / 90 min. / české znění / přístupný

čt 26. a pá 27. / 19 hodin / 120 Kč / Premiéra

Avengers: Infinity War
Završení neuvěřitelné desetileté cesty filmovým světem studia Marvel.
USA / fantasy, sci-fi / 120 min. / čt - tit. / pá - dab. / do 12 let nevhodný

so 28. a ne 29. / 16 hodin / 120 Kč / Odpolední dětské

V husí kůži
Jeden houser se musí začít starat o dvě malé kachničky.
USA / animovaný / 88 min. / české znění / přístupný

so 28. a ne 29. / 19 hodin / 130 Kč

Dvě nevěsty a jedna svatba
Anna Polívková pracuje sice jako úspěšná televizní moderátorka, ale ve vzta-
zích má dar přitahovat samé blbce. Anebo snoubence své sestry!
ČR / romantická komedie / 120 min. / české znění / do 12 let nevhodný

Akce konané ve foyer Kina Sokol naleznete pod Nymburským kulturním cen-
trum. Další a podrobné informace naleznete na www.nkc-nymburk.cz.

Vlastivědné  
muzeum Nymburk
do neděle 15. 4. / denně mimo po 9 – 17 hodin / výstava

Jan Paulů, nymburský patriot tělem i duší 
Výstavou chceme připomenout košatou osobnost Jana Paulů, který by se  
v loňském roce dožil 95 let a zároveň vzpomenout letošního 12. května již 20 
let od jeho úmrtí. Tato výročí a velkorysý dar jeho manželky Hany Paulů, vedlo 
muzeum k uspořádání výstavy. Kdo nebyl na vernisáži, může jen litovat, že 
neslyšel vzpomínky Vlastimila Poláka na jeho basketbalové začátky a úžasný 
proslov Honzy Řehounka o jeho divadelním umu. Může ale do 15. dubna na-
vštívit výstavu plnou sportovních medailí a ocenění vedle divadelních plakátů, 
scénářů, článků, povídek a samozřejmě nejen rodinných fotografií.
Je těžké vypsat vše, čím se Jan Paulů zabýval. Pokud se podíváme na výstavu, 
rýsují se tři důležité okruhy. Tím prvním je rodina, otec strojvůdce, manžel-
ka Hana pracuje v hospodářském úseku na gymnáziu a synové - ekonom Jan  
a kytarista Petr. Ti mu byly oporou a rád s nimi trávil čas, pokud mu to jeho zá-
liby dovolovali. Miloval hory, jezdil s rodinou do Krkonoš a do Vysokých Tater, 
tam podnikal výlety již brzy zrána, aby se dostal „nad čáru lidu“. Prý po horách 
nechodil, ale běhal a ostatní museli běhat s ním.
Druhým okruhem byl sport. Začínal v Sokole, později hrál s kamarády basket-
bal (ten i v ligové soutěži) a volejbal, začal běhat a postupně vítězil v regionál-
ních soutěžích v polním běhu. Když jako dorostenec začal vítězit na republi-
kové úrovni, všiml si ho trenér Hron, sám vynikající běžec. Paulů začal závodit  
za Národní sportovní klub (NSK), kde se setkal s legendami Čevonou a Zátop-
kem. Do nejlepší formy se dostal v roce 1946, kdy závodil na mezinárodních 
závodech s Američany a zvítězil na americkým mílařem Raffertym. Překva-
pivě na mistrovství republiky běžel závod na 3 km překážek. Trenér Hron ho 
celkem lehce přesvědčil tvrzením, že největší borci na startu chybí a má šanci 

čt 12. / 19 hodin / 90 Kč

Krkonoše
Ráj endemických druhů rostlin, unikátních horských rašelinišť a ledovcových 
karů. Místo, které každý zná, ale málokdo o něm opravdu něco ví, v nevšedním 
dokumentárním filmu.
ČR / dokument / 90 min. / české znění / přístupný 

pá 13. / 19 hodin / 120 Kč

Pepa
Michal Suchánek jako „obyčejný Pepa“ to nemá v životě lehké. Doma je  
pod pantoflem, autorita u dcery žádná. Chce to změnu! 
ČR / komedie / 90 min. / české znění / do 12 let nevhodný 

so 14. a ne 15. / 16 hodin / 120 Kč / Odpolední rodinné

V pasti času
Meg a její bratr Charles za pomoci tří nebeských bytostí, které přicestovaly 
na Zemi, pátrají po jejich zmizelém otci. A bude to opravdu dobrodružná cesta!
USA / sci-fi, fantasy / 120 min. / s titulky / přístupný 

so 14. a ne 15. / 19 hodin / 130 Kč 

Fakjů pane učiteli 3
Samozvaný učitel Zeki Müller je zpět. Silnější než dříve, plný odhodlání a touhy 
dostat ze svých studentů v čele s Chantal to nejlepší, co v nich ještě zbývá.
Německo / komedie / 120 min. / české znění / do 12 let nevhodný 

po 16. / 19 hodin / 100 Kč 

Tlumočník
Hlavními hrdiny svérázné roadmovie jsou dva staří páni Jiří Menzel a Peter 
Simonischek, kteří cestují napříč Slovenskem, aby poznali pravdu o vlastní 
minulosti.
SK, ČR, Rakousko / tragikomedie / 113 min. / s titulky / do 12 let nevhodný 

út 17. / 19 hodin / 80 Kč / Art kino

Nico, 1988
Sex, drogy a rock ‘n‘ roll v melancholické biografii ženské hudební ikony.
Itálie / životopisný / 93 min. / s titulky / do 15 let nepřístupný 

čt 19. / 10 hodin / 60 Kč / Senior kino

Tátova volha
Eliška Balzerová a Tatiana Vilhelmová na společné cestě za rodinným tajem-
stvím v nové komedii Jiřího Vejdělka.
ČR / komedie / 90 min. / české znění / do 12 let nevhodný 

čt 19. a pá 20. / 19 hodin / 120 Kč / Premiéra

Hastrman
Příběh jedné lásky, jedné vášně a jedné krajiny ve filmu Čestmíra Kopeckého 
a Ondřeje Havelky.
ČR / romantický thriller / 100 min. / české znění / do 12 let nevhodný 

so 21. / 18 hodin / vstupné dobrovolné / Filmový festival

Zkrátka Animace Vol. II: Famácká Sklizeň
Přehlídka současné animované tvorby ve spolupráci s MAURfilm. Druhý roč-
ník této přehlídky se zaměří na studentské animované filmy studentů z FAMU. 
Kompletní informace na www.nkc-nymburk.cz.

ne 22. / 19 hodin / 110 Kč 

Do větru
Příběh mladých lidí odehrávající se během letní plavby kolem řeckých ostrovů.
ČR / romantické drama / 78 min. / přístupný 

út 24. / 19 hodin / 150 Kč 

Kino  
Sokol
ne 1. / 16 hodin / 120 Kč / Odpolední dětské

Sherlock Koumes
Kdo by neznal nejslavnějšího detektiva! Aneb animovaná komediální detek-
tivka plná trpaslíků.
USA, Velká Británie / animovaný / 90 min. / české znění / přístupný

po 2. / 19 hodin / 110 Kč 

Vezmeš si mě kámo?
Bláznivá komedie o dvou kamarádech, kteří se kvůli papírům na oko vezmou  
a obrátí naruby život všech okolo. 
Francie / komedie / 92 min. / české znění / do 12 let nevhodný

út 3. / 19 hodin / 120 Kč

Operace Entebbe
Politický thriller inspirovaný skutečnými událostmi z roku 1976 o únosu letu 
Air France na cestě z Tel Avivu do Paříže.
Velká Británie / thriller / 107 min. / s titulky / do 12 let nevhodný

st 4., čt 5. - 19 hodin a pá 6. - 18 hodin / 100 Kč / Filmový festival

Jeden Svět
Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech. Program na-
leznete v sekci Nymburské kulturní centrum, na webu NKC a na samostatném 
plakátu. 

so 7. a ne 8. / 16 hodin / 110 Kč / Odpolední dětské

Králíček Petr
Rebelský králíček Petr žije bezstarostný život spolu s ostatními zvířátky  
na farmě. Nový majitel statku se však o svůj životní prostor dělit nemíní a už 
vůbec ne se zvířaty. 
USA / animovaný / 95 min. / české znění / přístupný

so 7. / 19 hodin / 150 Kč

Manic Street Preachers: No Manifesto
Dokument o pozoruhodné anglické rockové kapele, která aktuálně vydává no-
vou desku Resistance Is Futile! 
Velká Británie / hudební / 116 min. / s titulky / do 12 let nevhodný

ne 8. / 19 hodin / 90 Kč 

Jo Nesbø: Doktor Proktor a vana času
Doktor Proktor se vydává do Paříže, aby znovu našel svou dávnou lásku Ju-
lietu. Pomoci svého vynálezu se vrátí do minulosti, aby zabránil její svatbě. 
Norsko / komedie / 95 min. / české znění / přístupný

út 10. / 19 hodin / 90 Kč / Art kino

Ismaelovy přízraky
Marion Cotillard, Charlotte Gainsbourg a Louis Garrel v naprosto nepředví-
datelném příběhu, ve kterém se prolíná thriller, milostné i špionážní drama.
Francie / drama / 92 min. / s titulky / do 15 let nepřístupný 

st 11. / 19 hodin / 110 Kč

Bufo Alvarius
Svědectví o nejsilnějším známém přírodním psychedeliku. Strhující audio-
vizuální dobrodružství, které umocňují originální animace inspirované touto 
látkou.
ČR / dokument / 65 min. / české znění / do 18 let nepřístupný 

Kulturní  
měsíčník 

www.mesto-nymburk.cz 
sekce Kultura a sport DUBEN 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.

st 25. / 20 hodin / 120 Kč / Foyer Kina Sokol

Lukáš Hejlík: Co by můj syn měl vědět o světě
Pořad z cyklu scénických čtení LiStOVáNí. Herec Lukáš Hejlík čte z knihy 
Fredrika Backmana (autor knihy Muž jménem Ove), v níž vtipně stírá všechny 
úzkosti a nedostatky rodičů jednadvacátého století.

Klub Českých  
Turistů
Pochody KČT Nymburk a Sadská
Heslo pro rok 2018 : „Pojď s námi, ať  máš o čem vyprávět vnoučatům“

út 3. Semtěš – Ronov nad Doubravou
 Odjezd ze Sadské v 6.04 hodin, z Nymburka hl.n. v 7.01 hodin,  
 z Kolína  v 7.40 hodin do Přelouče, odtud autobusem v 8.30 hodin  
 do Heřmanova Městce náměstí, přestup na druhý autobus v 9.02  
 hodin do Semtěše - 13 km.
út 10. Brandýs nad Labem zámek – podle Labe do Kostelce nad Labem
 Odjezd ze Sadské do Nymburka hl.n. v 7.35 hodin a odtud  v 8.04  
 hodin do Čelákovic, odtud v 8.37 do Brandýsa nad Labem - 10 km.
út 17. Mladějov – Pařez – Libuň
 Odjezd ze Sadské v 6.06 hodin do Nymburka hl.n. a odtud v 6.31  
 hodin do Mladějova, zpět z Libuně - 8 km.
út 24. Soběšín – Český Štenberk (s překvapením)
 Odjezd ze Sadské v 7.34 hodin směr Kolín, z Nymburka hl.n. v 8.01  
 hodin z Kolína přes Ledečko  v 8.46 hodin - 8 km.

Klub  
důchodců
po 2. Klub uzavřen - Velikonoce
st  4. Oděvní a textilní tvorba
 Začátek ve 13.45 hodin. Přednáší Veronika Čejková.
po 9. Volná zábava 
st 11. Projekty a problémy města Nymburk
 Začátek ve 13.45 hodin. Přednáší Ing. arch. Jan Ritter.
po 16. Volná zábava
st  18. Výživa seniorů
 Začátek ve 13.45 hodin. Přednáší Eva Riegrová.
po 23. Volná zábava
st  25. Cyklus přednášek: Přástky, Co se nosilo - Retro
 Začátek ve 13.45 hodin. Přednáší Zdeňka Straková.
po 30. Máme Čarodějnice - Volná zábava
 Zdeňka Straková.

knihovna s klubem. Pro děti od 2 do 6 let a jejich rodiče. Hlavní náplní je práce 
s knihou. Z knih si čteme, vyprávíme si, malujeme a vyrábíme. Občas taky tan-
cujeme, zpíváme, hrajeme, někdy trochu vaříme. To je smysluplně trávený čas 
na krásném místě mezi spoustou knih!  Ukažme dětem, že číst je zábava. Ten-
tokrát si budeme číst a povídat o ptáčcích. Zveme všechny malé i velké kniho-
moly. Každý nový dětský člen klubu dostane průkazku do knihovny zdarma.

Nymburské  
kulturní centrum
út 3. / 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 Standa a Lenka Keith K-music.

st 4., čt 5. a pá 6. / 100 Kč / Filmový festival

Jeden Svět
Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech. Výběr šesti 
nejlepších filmů s tématem ekologie, sportu, lidského soužití a kyberprostoru. 
Letošní tématem Aktualizace systému.
Středa 4.
19.00 - Švéd v žigulíku
20.45 - 24. ulice 
Čtvrtek 5.
19.00 - Ultra + debata s ultramaratoncem Danem Orálkem
21.15 - Azurová
Pátek 6.
18.00 - Čističi
20.00 - PechaKucha Night Nymburk Vol. III (můžete se těšit například  
na fotografa Tomáše Třeštíka, umělce Romana Týce nebo youtubera Kovyho 
a spoustu dalších)
21.45 - Za hranicemi možností.

po 9. až pá 13. / Obecní dům

Jarní burza
Na burze budete moci prodat a nakoupit jarní a letní oblečení, sportovní potře-
by pro děti a dospělé, hračky nebo třeba knihy.
K uvedeným věcem určeným k prodeji je potřeba mít vyplněný formulář, kte-
rý je ke stažení na webu NKC nebo k vyzvednutí v kancelářích NKC a v TIC 
Nymburk. Přijímat budeme maximálně 25 ks na osobu a pouze 4 páry obuvi 
na osobu. Přinést můžete jarní a letní oblečení, obuv, kabelky, sportovní po-
třeby, hračky a knížky. Nebudeme přijímat zimní oblečení, spodní prádlo, dět-
ské kočárky nebo věci poničené, špinavé a děravé. Z oblečení se platí poplatek. 
Podrobné informace naleznete na www.nkc-nymburk.cz nebo na plakátech.

st 18. / 19.30 hodin / 200 Kč předprodej, 250 Kč na místě / Kino Sokol

Úsměvy Zdeňka Trošky s písničkami Simony Klímové
Známý český režisér Zdeněk Troška vypráví s humorem nejen o filmech, ale  
i o svém životě. Písničkářka Simona Klímová doprovodí talk show skladbami.

čt 19. / 18 hodin / vstupné dobrovolné / Kaple sv. Jana Nepomuckého

Zahajovací koncert festivalu B. M. Černohorského
koncert dětských pěveckých sborů
Společně s dětskými sbory otevřeme letošní festival BMČ. Vystoupí ZUŠ B. 
M. Černohorského Nymburk s PS Canzonetta, PS Hlásek při ZŠ Tyršova a ZUŠ 
Příbram s PS Canzonetta.

ne 29. / 14.30 hodin / 25 Kč / Malá scéna

Forbína č. 15
Milujeme divadlo, zpěv, poezii a prózu. Účinkují: Miky Mejstřík, Tomáš Fürba-
cher, Anna Vávrová a další. Účinkují: Miky Mejstřík, Tomáš Fürbacher a další.

PŘIPRAVUJEME
Květen: 9. 5. K3 / Splašené nůžky, 15. 5. Koncert Evy Pilarové, 23. 5. Vím, že 
víš, že vím. Dále připravujeme: 18. 9. Caveman, 9. 10. 4TET,  23. 10. Lukáš 
Pavlásek, 9. 11. Vše o mužích, 26. 11. Jakub Smolík s kapelou - Vánoční 
koncert, prosinec Ondřej Havelka a jeho Melody Makers, Abonentní sezona 
2018 / 2019 - aktuální informace naleznete na divadlením Facebooku  
a webových stránkách. 

Městská  
knihovna Nymburk
čt 5. až po 30. / v otevírací době knihovny / výstava

Jarní
Výtvarné práce dětí - Dětský domov, Praktická škola, Základní škola a Mateř-
ská škola Nymburk, příspěvková organizace.

PŘEDNÁŠKY

6 cest ke zdraví těla a mysli: Vykročte s námi!
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 jednotlivých přednášek 40 Kč

po 16. / 18 hodin / 30 Kč / přednáška

Srdeční mozek aneb 
Co nám věda říká o srdci jako zdroji emocí
PhDr. Lenka Čadová, psycholog a HeartMath certifikovaný odborník.
Kdo z nás nikdy neslyšel o starém pánovi ze sousedství, který zemřel několik 
měsíců po své ženě? Nebo o pratetě, která zesnula brzy po ztrátě syna?
Nicméně nejpodivuhodnější je zjištění, že to platí i opačně. Rovnováha v srdci 
ovlivňuje mozek. Někteří kardiologové a neurologové jdou dokonce tak daleko, 
že hovoří o nedělitelném „systému srdce-mozek“. 

út 24. / 17 hodin / 50 Kč / přednáška / Obecní dům

Debata s Erikem Taberym
Setkání s šéfredaktorem týdeníku Respekt Erikem Taberym nad jeho poslední 
knihou Opuštěná společnost. Diskuze na aktuální témata, která hýbou medi-
álním prostorem, společností a světem. 
Moderuje Matěj Prášil, student Politologie a mezinárodních vztahů na UK  
v Praze a zaměstnanec Charity ČR. V minulosti pracoval pro Demamgog.cz, 
byl také na stáži v redakci časopisu Respekt.

KNIHOVNA DĚTEM

po 16. / 10 hodin

Knihohrátky - Ptáčata
V rámci celostátního projektu S knížkou do života aneb Bookstart začíná 

Hálkovo městské  
divadlo Nymburk
so 7. / 14.30 hodin / 60 Kč / Pohádka 

Čarovné vejce
Pohádka plná vtipu, písní, jazykových hrátek a přátelství. Velké dobrodružství 
Malé čarodějnice a jejího havrana Abraxase nás přivede na Skalnatou horu, 
kde proběhne rej a zkouška čarodějných tetiček. Tu se objeví Někdo, s kým  
se mezi pravými čarodějnicemi naprosto nepočítá.
Hrají: Marie Vítů, Petr Pištěk, Dana Štěpánková, Tereza Tomanová a další.
Produkce: Divadlo Nymburk s.r.o., scénář a režie : Petr Pištěk, hudba: Vítek 
Beneš, Martin Kadlec.

ne 8. / 50 Kč / Malá scéna

Polabské kolo Porty
Začátek bude upřesněn dle počtu přihlášených. Soutěž Porta je určena pro in-
terprety zejména trampské, country, bluegrassové a folkové hudby. Ale žánrově  
se stále více otevírá.
Soutěžící: AJETO, Větrno, Hana Hrdinová, Rumungre a další.

út 10. / 19.30 hodin / 140 Kč / Malá scéna 

Edith & Frank
Vzpomínky na dvě slavné osobnosti Edith Piaf a Franka Sinatru populární 
hudby doprovázené jejich nestárnoucími hity. Účinkují: Marta Balejová, Filip 
Sychra a Petr Ožana.

čt 12. / 8.30 a 10 hodin / 60 Kč / Pohádka

Kočičí pohádka
Dopolední pohádka pro školy a školky. Produkce: Divadlo Nymburk s.r.o.
Autor: Jiří Teper, hudba: Jiří Beneš, režie: Jaroslav Kříž. Hrají: Tereza Tomanová,
Tereza Brandová, Lukáš Toman Paclt a další.

út 24. / 19.30 hodin / 350 Kč / One man show

Caveman
Máte chuť se rozesmát až k slzám? Přijďte se podívat na slavnou one man 
show o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou, o rozdílech mezi námi, o lás-
ce, partnerství a vtipně utajených kvalitách obou pohlaví. 4. a 5.řada v přízemí 
a 3. a 4. řada na balkoně je prodeji v síti TICKETPRO. Hraje: J. Holík / J. Slach.

st 25. / 19.30 hodin / 280 Kč / Travesti show

Screamers
Travesti skupina Screamers uvádí pořad Tv upoutávky.

čt 26. / 19.30 hodin / 390 Kč / Muzikál

A / Tajný deník Adriana Molea
Činoherní retro muzikál s živou hudbou pro teenagery i dospělé. Divadelní 
adaptace kultovní knihy Sue Townsend. Úsměvný příběh o nástrahách do-
spívání je protkán spoustou dobových šlágrů osmdesátých let opatřených 
novými a velmi originálními texty. Hrají: Ondřej Dvořák, Jiří Kraus, Regina Ra-
zovová, Zita Benešová a další. Režie: Petr Svojtka, produkce: Městské divadlo 
v Mostě. 

so 28. / 14.30 hodin / 60 Kč / Pohádka 

Rozum a Štěstí
Pohádka vypráví o setkání Rozumu a Štěstí a jejich hádce, kdo z nich je  
pro člověka potřebnější. Produkce: Divadlo Nymburk. Hrají: Děti z divadelní 
školy. Scénář a režie: Petr Pištěk.
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