
Turistické informační centrum  
města Nymburk

PŘIPRAVUJEME NA ZÁŘÍ:

so 1. a ne 2. 9. / 9 hodin / ZDARMA / Moštárna ( Tyršova 2/17)

Výstava ovoce, zeleniny, citrusů a jiných produktů 
Pořádá Základní organizace ČZS 1 Nymburk spolu s Územním sdružením. 
Letošní expozice bude pestřejší než v uplynulých letech, nebude chybět ani 
ukázka lisování s ochutnávkou surové šťávy, akce pro děti a tombola.

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

ČERVENEC
Prázdninový měsíc bez výletů.

SRPEN
út 14. Krkonoše – Pomezní boudy – Jelenka  - okruh
 Odjezd ze Sadské do Nymburka hl.n. v 6.06 hod. odtud rychlíkem  
 v 6.55 do Trutnova, odtud autobusem v 10.15 hod. Horní Malá Úpa  
 - Pomezní boudy 6 km.
út 21. Křivoklát hrad – Zbečno Hamouzův statek
 Odjezd ze Sadské v 5.34 hod., z Nymburka hl.n. rychlík v 6.01 hod.  
 z Prahy hl.n. rychlíkem v 7.03 hod. do Berouna, z Berouna 7.43  
 hod. do Křivoklátu 10 km.
út 28. Benátky nad Jizerou  -  Dražice zřícenina  hradu -  Horky nad  
 Jizerou -  Chotětov
 Odjezd ze Sadské  v 6.41 hod., z Nymburka autobusem v 7.08 hod. 
 10 km.

Klub  
důchodců
Od úterý 3. do neděle 8. července se zúčastní ozdravného pobytu v Sezimově 
Ústí přes 50 seniorů. V červenci a srpnu bude Klub důchodců uzavřen. 
Užijte si léto a dejte na sebe pozor. I důchodový věk stojí za to žít. V Klubu 
důchodců se opět sejdeme dne v pondělí 3. září 2018.

Vlastivědné  
muzeum Nymburk
Vlastivědné muzeum v Nymburce v letošním roce připravilo projektovou 
dokumentaci na rekonstrukci budovy a rozšíření expozic muzea. 
V současné době čekáme, zda bude náš projekt vybrán k realizaci. Prosím 
sledujte naše stránky webové stránky www. polabskemuzeum.cz, kde 
naleznete nejčerstvější informace ohledně výstav, i případného uzavření 
muzea. Děkujeme za pochopení.

Rockový festival na velkém plátně! Na hudební scénu vtrhli v roce 1975, udě-
lali bordel a zmizeli stejně rychle, jako přišli. Legendárním koncertem „Anglie 
tu bude navždy“ oslavili 30 let a zmizeli znovu. 
Velká Británie / záznam koncertu / 75 min. / do 12 let nevhodný 

so 25. / 20 hodin / 110 Kč / Rock Film Fest

Scorpions Forever
Rockový festival na velkém plátně! Padesát let historie rockové legendy Scor-
pions, cesta na vrchol, těžké roky a návrat mezi rockovou elitu, zpověď blízké-
ho okolí, zákulisí legendárního koncertu v Moskvě a současný život rockových 
hvězd. Nestihli jste ostravský? Dopřejte si Scorpions na velkém plátně!
Německo / dokument / 100 min. / do 12 let nevhodný

Projekt 100, Úžasňákovi 2, Kryštůfek Robin...

Přijďte si posedět do kina a ochutnat různé dobroty od kavárny KINO KÁVA.
Za hezkého počasí můžete využít venkovní posezení na zahrádce u Kina So-
kol. Otevírací doba: čt - so 9.00 - 22.30 a v neděli 9.00 - 21.00 hodin .

Ostatní akce
ne 1. 7. až pá 31. 8. 

Pošli pohled
DDM Nymburk vyhlašuje soutěž na letní prázdniny s názvem Pošli Pohled,
která je určena jak pro děti, tak dospělé. Podmínky: Pošlete pohled na adresu
DDM Nymburk, nezapomeňte uvést celé jméno, věk, adresu a telefonní číslo. 
Výherci budou vylosováni v září 2018 a obdrží věcnou cenu. Výsledky a bližší 
informace naleznete na www.ddm-nymburk.cz. 

ne 1. 7. až ne 5. 8. / Restaurace Biograf

Malování v restauraci Biograf
DDM Nymburk a Restaurace Biograf (Náměstí Přemyslovců 40/6) vyhlašují 
výtvarnou soutěž na téma Hurá na prázdniny. Soutěží se ve čtyřech katego-
riích - 1. kat. děti do 6 let, 2. kat. 1. - 5. třída, 3. kat. 6. - 9. třída, 4. kat. 16 
- 99 let. Hodnocení proběhne od pátku 10. 8. do pátku 31. 8., návštěvníky 
restaurace, kteří vyberou pět nejlepších prací v každé kategorii. Vyhodnocení 
se uskuteční v září 2018 v restauraci Biograf. Výsledkovou listinu naleznete 
na www.ddm-nymburk.cz.

st 18. 7. / 21:40 hodin - po setmění / 80 Kč / Park Pod Hradbami

Kino Na Kolečkách - Dvě nevěsty a jedna svatba
Mobilní letní kino Kino Na Kolečkách pro vás připravilo českou komedii Dvě 
nevěsty a jedna svatba. Doporučujeme dorazit 20 minut před začátkem pro-
mítání. Občerstvení otevřeno již od 21 hodin. Prodej vstupenek pouze na mís-
tě. Více informací na www.kinonakoleckach.cz.

st 22. 8. / 21:45 hodin - po setmění / 80 Kč / Park Pod Hradbami

Kino Na Kolečkách - Tátova volha
Mobilní letní kino Kino Na Kolečkách pro vás připravilo opět českou kome-
dii Tátova volha. Doporučujeme dorazit 20 minut před začátkem promítání. 
Občerstvení otevřeno již od 21 hodin. Prodej vstupenek pouze na místě. Více 
informací na www.kinonakoleckach.cz.

so 25. 8. / 13 hodin / ZDARMA / Areál Pivovaru Nymburk

Postřižinská dočesná
Čtvrtý ročník Postřižinské dočesné nabídne česání chmele, doprovodný hu-
dební program a samozřejmě občerstvení v podobě Postřižinského piva a dal-
ší. Více informací naleznete na www.postriziny.cz.

je rozhovory s kurátory výstavy, stejně tak vlastní Cézannovu korespondenci. 
Diváci uvidí nejen Cézannovu výstavu, ale i místa, kde Cézanne žil a pracoval, 
včetně kouzelné francouzské Provence.
Velká Británie / dokument / 87 min. / s titulky / do 12 let nevhodný 

čt 12. a pá 13. / 19 hodin / 110 Kč

Muž, který zabil Dona Quijota
Již téměř 20 let očekávaný film Terryho Gilliama. Jeho sen o natočení tohoto 
pohádkového dobrodružství se konečně stává skutečností. Reklamní agent 
Toby cestuje v čase. Z Londýna 21. století se přenáší do La Mancha v 17. sto-
letí. Tam ho Don Quijote chybně považuje za Sancho Panzu.
Velká Británie / dobrodružný / 132 min. / s titulky / do 12 let nevhodný

so 14. / 20 hodin / 200 Kč

Muse: Drones World Tour
Koncertní snímek Muse: Drones World Tour zachycuje nejlepší momenty ex-
tatického světového turné kapely v roce 2016, v rámci něhož Matt Bellamy, 
Chris Wolstenholme a Dominic Howard zavítali i do Prahy.
Velká Británie / záznam koncertu / 90 min. / přístupný

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

Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená
S naší oblíbenou rodinkou strašidel se vydáme na výletní parník. Když však 
Mavis zjistí, že se Drákula zbláznil do záhadné kapitánky lodi Eriky, která skrý-
vá tajemství, jež by mohlo zničit strašidla po celém světě, stane se z dovolené 
snů noční můra. 
USA / animovaný / 87 min. / české znění / přístupný

st 18. / 18 hodin / 50 Kč / Muzikálový maraton

Mamma Mia!
Idylický řecký ostrov, holka na vdávání, jedna potrhlá matka, tři potenciální 
otcové a nesmrtelná ABBA. Připomeňte si slavný muzikál před horkou letní 
novinkou! 
USA / muzikál / 109 min. / s titulky / do 12 let nevhodný

st 18. / 20 hodin / 130 Kč / Muzikálový maraton / Předpremiéra

Mamma Mia! Here We Go Again
Je to přesně deset let, co muzikál Mamma Mia! zboural kina po celém světě. 
Ve dvou nových příbězích, které se rafinovaně proplétají a propojují písničkami 
švédského hudebního zázraku jménem ABBA, ať už novými aranžemi kousků, 
které zazněly už v minulém díle, nebo hity, na něž se předtím nedostalo.
USA / muzikál / 114 min. / s titulky / do 12 let nevhodný

so 21. a ne 22. / 19 hodin / 120 Kč

Úsměvy smutných mužů
Komediální drama přiblíží příběhy úspěšných chlapů, kteří se přes dno lahve 
dostali na samotné dno života. Na dno, odkud vede už jen cesta vzhůru.
ČR / drama / 92 min. / české znění / do 12 let nevhodný

so 28. / 20 hodin / 110 Kč / Rock Film Fest

Metallica: Quebec Magnetic
Rockový festival na velkém plátně! Koncertní klenot Quebec Magnetic je uni-
kátním, precizně zpracovaným záznamem legendární show. Takhle hraje ka-
pela na svém vrcholu. 
Nestihli jste pražský koncert? Dopřejte si Metallicu na velkém plátně! 
USA / záznam koncertu / 135 min. / do 12 let nevhodný

PŘIPRAVUJEME NA SRPEN:

so 11. / 20 hodin / 110 Kč / Rock Film Fest

Sex Pistols: Anglie tu bude navždy

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

Jim Knoflík, Lukáš a lokomotiva Ema
Jim je malý kluk a Lukáš je Jimův nejlepší kamarád. Také je strojvůdcem  
a hrdým vlastníkem lokomotivy Emy. Jednoho dne se Jim, Lukáš a Ema roz-
hodnou vydat do světa. Jejich cesta se stává obrovským dobrodružstvím.
Německo / dobrodružný / 110 min. / české znění / přístupný

út 3. / 19 hodin / 80 Kč / Art kino

Foxtrot
Druhý celovečerní film režiséra Samuela Maoze zkoumá témata ztráty, viny a 
traumat, která v izraelské společnosti prostupují generacemi. Originálně vy-
právěné drama získalo Velkou cenu poroty na festivalu v Benátkách a 8 cen 
izraelské filmové akademie.
Izrael / drama / 108 min. / s titulky / do 12 let nevhodný 

st 4. a čt 5. / 19 hodin / 110 Kč

Láska bez bariér
Jocelyn je úspěšný podnikatel, sukničkář a nenapravitelný lhář. Snaží se svést 
mladou a krásnou Julii předstíráním, že je tělesně postižený. Ale ta mu před-
staví svou sestru Florence na invalidním vozíku.
Francie / romantický / 107 min. / s titulky / do 12 let nevhodný

pá 6. a ne 8. / 19 hodin / 130 Kč 

Ant-Man a Wasp
Sotva se Scottu Langovi podaří najít rovnováhu mezi osobním životem a po-
vinnostmi, které má jako Ant-Man, objeví se Hope van Dyneová a dr. Hank 
Pym s novou misí. Scott musí znovu obléci zmenšovací oblek, naučit se bojo-
vat po boku Wasp a pomoci jí odhalit tajemství z minulosti.
USA / akční / 109 min. / pá dabing a ne titulky / do 12 let nevhodný 

so 7. / 20 hodin / 110 Kč, 4 záznamy koncertů 250 Kč / Rock Film Fest

Motörhead: Clean You Clock
Rockový festival na velkém plátně! Poslední záznam koncertu rockové legen-
dy. Vystoupení, které ani jednu minutu neztrácí energii a útočí na každou roc-
kerovu buňku. V rámci kino-festivalu „ROCK FILM FEST“ je speciální vstupné 
na 4 záznamy koncertů: 250 Kč (další záznamy koncertů Metallica: Quebec 
Magnetic, Sex Pistols: Anglie tu bude navždy, Scorpions Forever).
Velká Británie / záznam koncertu / 120 min. / do 12 let nevhodný

ne 8. / 16 hodin / 100 Kč / Odpolední dětské

Pat a Mat znovu v akci
Pat a Mat, naši dva známí kutilové znovu v akci. Přestěhovali se do nových 
domů, kde na ně čekají nové kutilské výzvy a nové příhody.
ČR / animovaný / 75 min. / přístupný

út 10. / 19 hodin / 90 Kč / Art kino

Věž, Jasný den
Mula žije s rodinou na vesnici a vychovává dceru své sestry Kaji, která před 
šesti lety beze stopy zmizela. Náhle Kaja opět přichází a Mula se obává, že si 
přišla vzít dceru zpátky.
Polsko / drama / 106 min. / s titulky / do 15 let nepřístupný

st 11. / 19 hodin / 110 Kč

Cézanne: Portréty jednoho života
Film mapuje nejsledovanější výstavu roku putující z Paříže, přes Londýn do 
Washingtonu věnovanou poprvé v historii Cézannovým portrétům. Obsahu-

Kulturní  
měsíčník 
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jektům, letos slibuje opravdu hudební zážitek. Chce se především odlišit  
od jiných městských festivalů a podpořit mladé a nadějné projekty. Vystoupí: 
Petra Černocká  - Saxana dětem, Sendwitch, Circus Ponorka, Overland Inn, 
Thom Artway a Band, Jan Sahara Hedl, Blanka Šrůmová a Něžná noc a Čanki-
šou. V průběhu festivalu bude možnost si zdarma zapůjčit paddleboardy.

út 7. 8. až pá 10. 8. / vstupné dobrovolné / Park Pod Hradbami

Nymburské filmové léto 2018
Léto s pojízdným letním kinem - Kinematograf Bratří Čadíků. Promítání pro-
běhne po setmění. Můžete se těšit na tyto filmy: Bezva ženská na krku, Bajke-
ři, Špunti na vodě a další. Více informací naleznete na www.nkc-nymburk.cz.

so 18. 8. / 16 hodin / ZDARMA / Kino Sokol

Osmičkové výročí – Srpen 68
Rok 2018, osmičkový rok, je pro Českou republiku ve znamení takzvaných 
osmičkových výročí. Události v letech 1918, 1938, 1948 či 1968 patří neod-
myslitelně k významným milníkům naší historie. Na osmičková jubilea se při-
pravuje mnoho oslavných a vzpomínkových akcí. V kině Sokol si připomeneme 
události ze srpna 1968. Setkání se koná v rámci akce Nymburské osudové 
osmičky. Vystoupí: Spirituál kvintet, Dáša Vokatá a Oldřich Kaiser, Olivero-
va dálka a další. Akci budou moderovat Jindřich Šídlo a Zdeněk Hazdra. Mezi 
hosty uslyšíte Petrušku Šustrovou, Tomáše Czernina, Josefa Pazderku nebo 
Matěje Prášila. Občerstvení zajistí Seletické hamburgery a Kino Káva.

pá 31. 8. až ne 2. 9. / ZDARMA / Kino Sokol, Kostelní náměstí, Na Rejdišti
Nymburské posvícení s jarmarkem
Podrobnější harmonogram akcí bude k dispozici na webu NKC, v Turistickém 
informačním centru Nymburk či na plakátech.
pá 31. 8. / 18 - 22 hodin / ZDARMA / Areál Kino Sokol
Posvícenská Tančírna
Přijďte si užít páteční podvečer na venkovní taneční parket. 
O hudbu z vinylových desek se postarají Dj‘s Kohl & Ben, jež pouští šedesátkový 
a sedmdesátkový groove s přesahem do současného soulu a R’n’B. Nebrání se 
ani world music, country, blues a rock’n’rollu. O jídlo a pití se postará Kino Káva, 
další občerstvení bude například v podobě Seletických burgerů. Akce se koná 
místo Posvícenské zábavy v Obecním době.
so 1. 9. / 9 - 22 hodin / ZDARMA / Kostelní náměstí
Posvícenský Jarmark
Nově jsme pro vás připravili hudební scénu na Náměstí Přemyslovců. Vystoupí 
například Monkey Bussines, Žlutej Pes nebo Vanua2. Výtvarnou a divadelní 
scénu můžete navštívit na Starém děkanství. Rytíře Koruny České Na Rejdišti.
so 1. a ne 2. 9. / ZDARMA / Na Rejdišti
Rytíři Koruny České
Spolek Rytíři Koruny České patří mezi nejzkušenější skupiny v České republice, 
která se zabývá historickým a scénickým šermem. V rámci Nymburského 
posvícení se skupina utáboří Na Rejdišti, kde vytvoří královské ležení. V Sobotu 
proběhne průvod krále Přemysla Otakara II. s jeho družinou. Král pojede  
na koni, doprovodí ho královský hejtman, bubeníci, trubači a kejklíř, dále 
proběhne představení pohádky o „Princezně a drakovi“, stateční rytíři se pokusí 
zachránit princeznu před zlým drakem. V neděli se můžete těšit na herecká 
představení: Královský soud nebo šerm královských rytířů. Budou zde i výrobní 
stánky (kovář, mincíř, sklář, svíčkař). Přijďte strávit nějaký čas v autentické 
dobové atmosféře plné zajímavých rekvizit. 
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Bibliobox
I během prázdnin můžete využívat bibliobox, do kterého můžete vracet knihy 
mimo otevírací hodiny knihovny.  Knihy budou odečteny z vašeho čtenářského 
konta následující pracovní den a pro kontrolu vám odeslán e-mail s vaším ak-
tuálním čtenářským kontem. Bibliobox naleznete na chodníku před vchodem 
do knihovny.
Půjčujeme společenské hry
Nabízíme vám k zapůjčení širokou nabídku společenských her pro malé i velké 
hráče. Hry půjčujeme v dětském oddělení na 1 měsíc.

PRÁZDNINOVÁ VÝPŮJČNÍ DOBA
Dětské oddělení   Studovna, hudební odd.
Pondělí 8 – 15   Pondělí 8 – 15
Úterý 8 – 17   Úterý 8 – 17
Středa ZAVŘENO   Středa ZAVŘENO
Čtvrtek 8 – 15   Čtvrtek 8 – 17
Pátek 8 - 15   Pátek 8 - 15

Dospělé oddělení, čítárna
Pondělí 8 – 15
Úterý 8 - 17
Středa 8 – 12 (pouze čítárna)
Čtvrtek 8 - 17
Pátek 8 - 15

Sobota v červenci a srpnu, kdy máme otevřeno: 14. 7. a 4. 8. od 9 do 11 hodin.
Všem čtenářům přejeme krásné léto a příjemné prožití prázdnin a dovolených!

Nymburské  
kulturní centrum
ne 22. 7. až pá 3. 8. / 10 - 16 hodin / 30 Kč / Kaple sv. Jana Nepomuckého

Ilona Bochníčková – Stopa Lásky
Nymburská výtvarnice, členka výtvarného sdružení J. Dědiny představí své 
kresby a malby z posledních let. Různorodé náměty, převážně olejomalba. 
Vernisáž výstavy proběhne v neděli 22. 7. od 18 hodin.

čt 2. 8. / 21 hodin / vstupné dobrovolné / Park Pod Hradbami

Romeo a Julie - OLDstars
Pro velký úspěch, již podruhé přijede umělecká skupina OLDstars do Nymbur-
ka se svojí openair inscenací Romeo a Julie. Opět pro vás pod širým nebem 
zprostředkují setkání s nesmrtelným příběhem velké lásky. OLDstars v rámci 
svého srpnového turné ROADMEO aneb Mor na ty vaše rody přiveze vlastní 
verzi Shakespearovy hry o nejslavnějších milencích světa. V moderním překla-
du Martina Hilského je tato inscenace současným pohledem na tragické vy-
vrcholení osudového vztahu. Hrají: Samuel Toman, Anežka Šťastná, Karolína 
Vaňková, Kateřina Humhalová, Tomáš Weisser, Petr Šedivý, Ondřej Kulhavý, 
Antonín Brukner, Václav Šamárek a další. Režijní vedení: Tomáš Staněk. Tak 
přijďte a nechte se unést láskou. Hodinu před divadlem můžete přijít na náš 
piknik v trávě a občerstvit se mimo jiné Seletickými burgery.

so 4. 8. / 13.15 – 22.30 hodin / ZDARMA / Park Pod Hradbami

XV. Přístavní slavnost
Již patnáctým rokem jsme pro vás připravili jednodenní hudební festival pro 
všechny věkové kategorie. Na své si přijde opravdu každý, především díky 
uvolněnější a domáčtější atmosféře. Připraven je celodenní kulturní a hudební 
program. Festival, který se poslední roky otáčí k alternativně laděným pro

Městská  
knihovna Nymburk
út 3. 7. až st 29. 8. / v otevírací době knihovny / výstava

Nahlédnutí nejen do krajiny východních Čech
Výstava obrazů Petra Vlčka.

KNIHOVNA DĚTEM

po 2. 7. až pá 31. 8. 
Rozkvetlé prázdniny aneb rostliny kolem nás 
Knihovna pro děti opět připravuje celoprázdninový program, tentokrát za-
měřený na rostliny, stromy, zahradnictví, pěstování a péče rostlin, ochrana 
životního prostředí. Přijďte si do knihovny užít léto, jak se patří. Po celé prázd-
niny budou v dětském oddělení na děti čekat soutěže, kvízy, tvoření, pohybové 
aktivity a knížky s touto tematikou. Na závěr se opět můžete těšit na zábavné 
odpoledne s předáváním cen a speciální výlet. 

PŘIPRAVUJEME

Virtuální univerzita třetího věku
Téma - České dějiny a jejich souvislosti II.
Knihovna od září opět nabízí zájemcům Virtuální univerzitu třetího věku ten-
tokrát o české historii.  Formou promítání předtočených přednášek vysoko-
školských pedagogů budou mít studenti možnost seznámit se blíže s tématem  
a šest semestrů společného setkávání a e-learnningového studia završit slav-
nostní promocí. Zájemci se mohou v knihovně hlásit již nyní. 
Výukovým garantem přednášek je prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. Tento cyk-
lus přednášek volně navazuje na kurz České dějiny a jejich souvislosti. Věnuje 
se dalším historickým etapám.

LEKCE DATUM  ČAS  ČAS
1. lekce 10. 10. 2018 8:30 – 9:45 10:00 – 11:15
2. lekce 24. 10. 2018 8:30 – 9:45 10:00 – 11:15
3. lekce 7. 11. 2018 8:30 – 9:45 10:00 – 11:15
4. lekce 21. 11. 2018 8:30 – 9:45 10:00 – 11:15
5. lekce 5. 12. 2018 8:30 – 9:45 10:00 – 11:15
6. lekce 19. 12. 201 8:30 – 9:45 10:00 – 11:15

Kurzovné za jeden semestr je 300 Kč.

OSNOVA
1. Krize jako počátek nového, 2. Zlatý věk, 3. Temno a jeho světla, 4. Osvícení 
a jeho stíny, 5. Národní obrození, 6. Zrození občana.

OSTATNÍ SLUŽBY
Půjčujeme e-knihy
Knihovna ve spolupráci s portálem eReading.cz nově nabízí svým čtenářům 
půjčování elektronických knih. Můžete si vypůjčit e-knihy ze současné pro-
dukce 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 31 dnů. Bližší infor-
mace v knihovně nebo na webových stránkách knihovny. 
Půjčujeme čtečku
Čtečka „PocketBook“ je k dispozici registrovaným čtenářům knihovny. Nabízí 
vám možnost vyzkoušet nový způsob čtení, stahování e-knih, procházet e-
-poštu připojením přes WIFI. Ve čtečce již budou nahrána některá klasická díla 
krásné literatury se statusem volného díla. V klidu domova tak můžete porov-
nat nový druh čtení s klasickou knihou. Bližší informace v hudebním oddělení.

Dvě sestry, Niamh a Grace k sobě měly kdysi velmi blízko. Když se setkávají 
nad krabicí fotografií z dětství a dospívání, dávno zasuté vzpomínky znovu 
ožívají. Hrají: Iva Pazderková a Martina Randová.
březen 2019
Lordi
Salonní, konverzační komedie ve slovenštině. Hra se odehrává během dvou 
večerů v tajném gentlemanském klubu, kde se pravidelně scházejí tři lordi.   
Hrají: Martin Hofmann, Filip Rajmont, Peter Serge Butko.
květen 2019
Chaplin
Směšně neveselý a nevesele směšný příběh „krále komiků“.
Osud Charlese Spencera Chaplina by vydal na několik divadelních her. Tak 
třeba jeho čtyři manželky by vydaly na slušnou tragikomedii. Jeho vztah k 
nemocné matce je jímavá a citlivá balada. 
Hrají: Matouš Ruml, Tereza Rumlová, Máša Málková, Sandra Černodrinská, 
Jana Bernášková, Petr Prokeš, Lucie Matoušková, Petr Mikeska a další.

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT V NÁSLEDUJÍCÍ SEZÓNĚ:
st 19. září / Josef Klíma: Jak to vidím já?
st 3. října / Božská Sarah (hraje Iva Janžurová)
út 16. října / Vím, že víš, že vím
po 22. října / Afrika, Divadlo Járy Cimrmana - prodej vstupenek bude 
zahájen ve středu 15. srpna 2018 ve 12.00 hodin pouze na pokladně divadla 
a v Turistickém informačním centru Nymburk. Maximálně 10 ks vstupenek 
na osobu. Vstupenky nebude možné zarezervovat! Online doprodej vstupenek 
bude až od čtvtka 16. srpna 2018 (pokud budou nějaké vstupenky k dispozici)
út 23. října / Lukáš Pavlásek
st 24. října / Neřež
st 31. října / Strašidlo Cantervillské - prodej vstupenek od středy 15. srpna 
2018 - nymburská premiéra
po 26. listopadu / Jakub Smolík s kapelou
po 10. prosince / Chlap na zabití
st 12. prosince / Ondřej Havelka a jeho Melody Makers
Pohádková sezóna, Divadelní školička, předplatné Dámská jízda 2, 
předplatné Komedie 3.

Divadlo je zavřené z důvodu dovolené od pondělí 2. července do pátku 3.srpna.
Od pondělí 6. do pátku 31. srpna bude zkrácená pracovní doba 8:00 - 14:00 
hodin! Od pondělí 3. září bude opět běžná pracovní doba. Všem našim divákům 
přejeme slunečné léto a těšíme se opět v nové sezóně!

Dámská Jízda 2
Nové předplatné speciálně pro ženy! Cena předplatného: 890 Kč.
Prodej od 16. dubna 2018 do 7. září 2018 pouze na pokladně divadla! V ceně 
předplatného je navíc sklenička vína!
Program:
čt 11. 10. / 19 hodin / komedie
The Naked Truth - Odhalená Pravda
The Naked Truth – česká premiéra britského divadelního hitu Dave Simpsona – 
dojemná komedie, která je výzvou všem ženám a oslavou jejich síly postavit se 
nepřízni osudu. Hrají: Gabriela Míčová, Petra Špindlerová, Daniela Choděrová / 
Klára Apolenářová a další.
pá 9. 11. / 19 hodin / komedie
Vše o mužích
Aneb jak muži sami sebe vidí, za co se nestydí i stydí. Aneb jak to dopadá, 
když se testosteron smíchá s city a striptýzem. Tragikomedie o mužích  
pro ženy, aby je opět nepochopily. Hrají: Filip Blažek, Maroš Kramár a Michal 
Slaný.
Změna programu vyhrazena!

Hálkovo městské  
divadlo Nymburk
Abonmá 2018 / 2019
Stávajícím abonentům rezervujeme jejich místa do pátku 29. června 2018! 
Prodej abonmá pouze na pokladně divadla od pátku 1. června do pondělí 20. 
srpna 2018! Změna programu vyhrazena. Cena předplatného: půlroční abon-
má (září - prosinec 2018) 1490 Kč, půlroční abonmá (leden - květen 2019) 
1490 Kč, celoroční abonmá (září 2018 - květen 2019) 2690 Kč.
Program:
po 3. září 2018 / 19 hodin
Donaha!
Světově proslulý muzikál je příběhem party ocelářů, kteří jednoho dne přijdou 
o práci. Nejde jim jen o to, jak uživí svoje rodiny, ale také o vlastní důstojnost a 
zbytky sebeúcty. Přes velmi přímý název však zdaleka nejde o pouhou “komedii 
o pánském striptýzu”. DONAHA! vypovídá především o síle přátelství a odvaze 
čelit s humorem sebevětší nepřízni osudu. Ono zmíněné obnažení se zřejmě 
nebude zdaleka týkat jen těla. Hrají: Martin Písařík, Jaroslav Slánský, Václav 
Liška, Matěj Vejdělek, Ondřej Štáfek, Anežka Rusevová a další.
říjen 2018
Zlomatka
Provokativní tragikomedie – coming out syna, jehož matka podnikne 
neuvěřitelnou terapii, na jejímž konci má být uzdravení jejího syna z 
homosexuality. „Čemu nerozumím, to neexistuje, a pakliže existuje, je to 
nesprávné.“ Hrají: Jitka Smutná, Jan Zadražil / Radek Valenta, Tereza Nekudová / 
Anna Kulovaná, Ivan Koreček.
říjen 2018 / 18 hodin / balet
Bohemia Balet
Bonusová nabídka pro abonenty. Bohemia Balet, soubor Taneční konzervatoře 
hlavního města Prahy, tvořený absolventy a studenty školy, uvedl v našem 
divadle již celou řadu představení, která se setkala u publika s velkým 
ohlasem. Své sedadlo si každý majitel abonentní vstupenky musí potvrdit  
do čtvrtka 27. září 2018. Jinak bude jeho vstupenka na toto představení dána 
do volného prodeje!
listopad 2018
Strašidlo Cantervillské
Známý příběh s opravdovým strašidlem. Nejnovější dramatizace dnes již 
klasického díla Oscara Wildea posunula jeho příběh do současnosti.
Produkce: Divadlo Nymburk s.r.o. Režie: Jaroslav Kříž. Hrají:
Martin Zounar, Bára Štěpánová, Hana Sršňová, Martin Pošta a další.
ne 16. prosince 2018 / 19 hodin
Začínáme končit
Ve Francii velmi populární hra nabízí unikátní herecké příležitosti jak pro 
Barboru Hrzánovou, která ztvárňuje jednu ženskou hrdinku, a přesto se jedná o 
dvojroli, tak pro Radka Holuba, který hraje manžela přesvědčeného, že jeho žena 
stárne příliš rychle a že je třeba se jí co nejdříve zbavit. Ale možná je za jejich 
manželským odcizením něco docela jiného… Francouzská komedie výstižně 
vypráví o vztazích mezi muži a ženami, o plynutí času, strachu ze stárnutí a o 
(ne)schopnosti být spolu. Hrají: Barbora Hrzánová, Radek Holub, Radek Zima, 
Jana Jiskrová / Miluše Hradská / Johana Tesařová.
po 14. ledna 2019 / 19 hodin
Novecento (1900)
Strhující příběh geniálního klavíristy.
Na samotném počátku roku 1900, našel starý námořník na zaoceánském 
parníku v krabici od citronů nemluvně. Zřejmě jej tam nechal nějaký zoufalý 
cestující třetí třídy. Hrají: Radim Madeja a Jakub Šafr.
únor 2019
Třetí prst na levé ruce
„Můžeme si vybrat svoje přátele, ale rodinu si člověk nevybírá.“


