
Turistické informační centrum  
města Nymburk

Posvícenský Jarmark
Nově jsme pro vás připravili hudební scénu na Náměstí Přemyslovců. Vystoupí 
například Ponk, Tempus, King Size Boogie Men, Lážo Plážo, Epydemye, Ian, 
Žlutý Pes, Vanua2 a Monkey Business. 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 Sobotu proběhne průvod 
krále Přemysla Otakara II. s jeho družinou, šerm královských rytířů, max fotbal 
mnichů, jež spolu hrají fotbal podobající se spíše rugbyovému utkání. Nebude 
chybět ani ponožková bitva a dobová kapela. Program bude probíhat oba dva 
dny.

út 4. / 14 - 17 hodin / 40 Kč / Obecní dům

Čas na čaj
K tanci a poslechu zahraje kapela Color Club - Josef Šrám.

pá 14. / 19 hodin / 120 Kč / Kaple sv. Jana Nepomuckého

Inflagranti- Pocta Jana Zedricha
Nejznámější české smyčcové trio INFLAGRANTI tvoří vlastní originální aran-
že slavných melodií z klasiky, rocku i popu v instrumentálních úpravách  
pro smyčcové nástroje. V repertoáru mají klasické skladby J. S. Bacha nebo A. 
Vivaldiho i hity od kapel Metallica, Europe, Queen. 

st 19. / 19 hodin / vstupné dobrovolné / Kaple sv. Jana Nepomuckého

Závěrečný koncert festivalu B. M. Černohorského
Nymburské hudební spolky: VOX Nymburgensis, PS Hlahol a Nymburský ko-
morní orchestr zahrají závěrečný koncert festivalu Bohuslava Matěje Černo-
horského.

pá 21. / 19 hodin / 90 Kč / Foyer Kino Sokol 

Poslední Stop: Afrika Tomáše Poláčka
Tomáš Poláček (1977) byl čtrnáct let redaktorem Mf Dnes. Od roku 2014 pra-
cuje v magazínu Reportér, kde se rozhodl uskutečnit cestu autostopem kolem 
světa. V létě roku 2015 se vypravil z Prahy do Magadanu na samém východě 
Ruska a následně z Aljašky do Ohňové země na jihu Argentiny. Na podzim roku 
2017 pak stopem procestoval Afriku ze Střelkového mysu do severního Maro-
ka, kde vážně onemocněl. A právě o této cestě bude jeho povídání.

út 25. / 20 hodin / 120 Kč / Foyer Kino Sokol 

LiStOVáNí s Lukášem Hejlíkem – Dobrý Proti Severáku
Lukáš Hejlík přijíždí do Nymburka opět se svým oblíbeným LiStOVáNím. 
Tentokrát představí knihu Dobrý proti severáku od Daniela Glattauera. 
Emmi Rothnerová chtěla přes internet zrušit předplatné časopisu Like.   
lzelně e-mailové LiStOVáNí! Účinkují: Věra Hollá, Pavel Oubram a Lukáš Hejlík. 
Délka představení: do 60 min.

st 26. / 19 hodin / vstupné dobrovolné / Foyer Kino Sokol

Kinoty vol. IV
Hudební setkání, kde může vystoupit každý. Přijďte na pohodový večer plný 
autorské muziky.

so 29. / 15 - 22 hodin / ZDARMA / Foyer Kino Sokol

Den architektury: Mizející industriál
Prezentace Jana Červinky a Jana Zikmunda (Výzkumné centrum průmyslové-
ho dědictví Fakulty architektury ČVUT v Praze) o zanikajících stopách průmy-
slové éry nejen v Nymburce.
Projekce dokumentů o transformaci Berlína, konverzi newyorské High Line  
a tří krátkých snímků o architektuře skateparků, zimě v severním Rusku a jed-
nom parku v Montrealu. Připraven je i program pro děti. 

V malém příhraničním městě je silná vietnamská komunita. Ve městě byla 
před čtyřmi lety zavražděna vietnamská dívka. Zkušený vyšetřovatel David 
Novotný není vůbec nadšený, že musí spolupracovat s místní policistkou vi-
etnamského původu. ČR / krimi / 120 min. / české znění / do 12 let nevhodný 

pá 28. / 19 hodin / 110 Kč

Domestic
Každá posedlost má vedlejší účinky. V minimalistické studii sledujeme rozpad 
těla, vztahu i mysli v působivém debutu Adama Sedláka.
ČR / psychologický / 117 min. / české znění / do 12 let nevhodný 

ne 30. / 16 hodin / 110 Kč / Odpolední dětské

Yeti: Ledové dobrodružství
Rodinná komedie, ve které je Yeti přesvědčen, že záhadné bytosti známí jako 
„lidé” opravdu existují. USA / animovaný / 80 min. / české znění / přístupný 

Klub Českých  
Turistů
POCHODY KČT NYMBURK A SADSKÁ
Heslo pro rok 2018 : „Pojď s námi, ať máš o čem vyprávět vnoučatům“

út 4.  Rynoltice – Bílé Kameny – Vysoká – Horní Sedlo – Černá  
 Louže - Rynoltice
 Odjezd ze Sadské v 7.35 hod. do Nymburka hl.n., odtud rychlíkem  
 v 8.08 do České Lípy, odtud v 9.41 do Rynoltic 11 km.
út 11. Mělník - Liběchov – Želízy
 Odjezd ze Sadské v 7.35 hod. do Nymburka hl.n. odtud rychlíkem  
 v 8.01 do Lysé n/L., odtud v 8.19 hod.do Mělníka, autobusem  
 v 9.15 hod. do Želíz 10 km.
út 18. Mladá Boleslav – Čejetičky, Vinec, Krnsko, Jizerní Vtelno,  
 Stránov (zámek)
 Odjezd ze Sadské v 7.35 hod. do Nymburka hl.n., odtud rychlíkem  
 v 8.08 hod. do Mladé Boleslavi 12 km.
út 25. Mělnická Vrutice –Liblice (zámek – hotel) - Byšice
 Odjezd ze Sadské v 7.35 hod. do Nymburka hl.n., rychlíkem v 8.01  
 hod. do Lysé n/L., odtud v 8.19 hod. do Mělníka a v 9.05 do Měl- 
 nické Vrutice 10 km.

Nymburské  
kulturní centrum
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. Přijďte si užít 
páteční podvečer na venkovní taneční parket.  O hudbu z vinylových desek 
se postarají Djs Kohl & Ben, jež pouští šedesátkový a sedmdesátkový groove  
s přesahem do současného soulu a R’n’B.
so 1. 9. / 9 - 22 hodin / ZDARMA / Kostelní náměstí

Chata na prodej
Česká komedie s Davidem Vávrou a Ivanou Chýlkovou o tom, co všechno  
se může stát, když se o víkendu sejde svérázná rodina na poslední rozlučce  
s chatou. ČR / komedie / 77 min. / české znění / přístupný

čt 13. a pá 14. / 19 hodin / 130 Kč  / Premiéra

Predátor : Evoluce
Jedni z největších lovců celého vesmíru se vrací na Zemi. Když jeden kluk ná-
hodou zaviní jejich návrat, je poslední šancí lidstva už jen posádka šílených 
ex-vojáků a jedna mladá vědkyně. Jen ti mají šanci zabránit našemu vyhubení.
USA / akční sci-fi / 120 min. / s titulky / do 12 let nevhodný

so 15. / 16 hodin / 100 Kč / Odpolední dětské

Úžasňákovi 2
Oblíbená rodina superhrdinů se vrací. Když se objeví nový padouch, který  
se chystá uskutečnit ďábelsky geniální plán, tak rodina musí najít způsob, jak 
se dát zase dohromady a spojit síly.
USA / animovaný / 118 min. / české znění / přístupný 

ne 16. / 19 hodin / vstupné dobrovolné / Premiéra

42!
Čtyřicet dva kilometrů. Jeden závod. Jeden rok příprav. Jedna běžkyně. Pre-
miéra dokumentu filmaře, režiséra a také 15 letého nymburského studenta 
Jana Koutka o nymburské běžkyni, která se připravuje na svůj první maraton.
ČR / dokument / 32 min. / české znění / přístupný 

út 18. a st 19. / 19 hodin / 110 Kč

Všechno bude
Road movie režiséra Olma Omerzu je příběhem dvou kluků, kterým ještě ne-
bylo ani patnáct. Společně se vydávají v ukradeném autě na cestu přes celou 
republiku, cílem jejich útěku je pocit svobody a touha něco zažít. 
ČR / road movie / 85 min. / české znění / do 12 let nevhodný 

čt 20. / 10 hodin / 60 Kč / Senior kino

Jan Palach
Příběh posledních měsíců Palachova života ukazuje cestu na níž se z milují-
cího syna, oddaného přítele a citlivého, přemýšlivého studenta filozofie stala 
„pochodeň číslo 1“. ČR / drama / 124 min. / české znění / do 12 let nevhodný 

čt 20. / 19 hodin / 80 Kč

King Skate
Skateboard! V šedi ČSSR 70. a 80. let něco úplně jiného, úplně nového. Neko-
nečnej mejdan. Adrenalin. Kultovní postavy českého a světového skateboar-
dingu v příbězích zlámaných kostí, přátelství a divoké jízdy za svobodou upro-
střed komunismu. ČR / dokument / 82 min. / české znění / přístupný 

so 22. a ne 23. / 16 hodin / 100 Kč / Odpolední rodinné

Malá Čarodějnice
Jen několik set let „mladá“ čarodějnice se chce podívat na slavný sabat, který 
se každoročně koná na vzdálené hoře. Se svým průvodcem, moudrým havra-
nem Abraxasem musí složit čarodějnickou zkoušku.
Německo / pohádka / 103 min. / české znění / přístupný

so 22. a ne 23. / 19 hodin / 130 Kč

Po čem muži touží
Kdo to má v životě těžší? Muži nebo ženy? Anna Polívková, Jiří Langmajer, 
Matěj Hádek a Táňa Pauhofová v komedii o věčném soupeření mužského  
a ženského světa. ČR / komedie / 95 min. / české znění / přístupný 

čt 27. / 10 hodin / 60 Kč / Senior kino

Miss Hanoi

Kino  
Sokol
so 1. / 19 hodin / 80 Kč / Projekt 100

Moulin Rouge
Moulin Rouge. Noční kabaret.Nicole Kidman a Ewan McGregor v romantic-
kém muzikálu, odehrávajícím se na začátku 20. století v Paříži.
Austrálie / muzikál / 127 min. / s titulky / do 12 let nevhodný 

ne 2. a pá 7. / ne od 16 hodin, pá od 19 hodin / 120 Kč / Odpolední rodinné

Kryštůfek Robin
Dospělý Kryštůfek Robin dře v zaměstnání, má sice rodinu, ale práce ho vytě-
žuje natolik, že mu na ženu a dcerku zbývá jen málo času. Pú a ostaní mu musí 
připomenout, co je v životě důležité!
USA / pohádka / 104 min. / s titulky / přístupný 

út 4. / 19 hodin / 120 Kč

Upgrade
Drsné akční sci-fi o chlapovi, který se nechal nepatrně vylepšit, aby mohl zno-
vu stát na vlastních nohou. Aby se mohl pomstít.
Austrálie / sci-fi thriller / 100 min. / s titulky / do 15 let nepřístupný 

st 5. / 19 hodin / 90 Kč / Art kino

Ohrožené Druhy
Drama vzájemně propojených osudů tří rodin. 
Francie / drama / 105 min. / s titulky / do 12 let nevhodný 

čt 6. / 19 hodin / 80 Kč / Projekt 100

Zpívání v dešti
Jeden z nejlepších muzikálů, které kdy spatřily stříbro plátna, je zároveň ro-
mantickou komedií, hravou satirou na Hollywood 20. let. Hvězdy němé éry 
se ocitají v osidlech lásky a zvukového filmu a s obojím se vyrovnávají vtipně, 
vynalézavě a s grácií.
USA / muzikál / 103 min. / s titulky / přístupný 

so 8. a ne 9. / 19 hodin / 120 Kč

Důvěrný Nepřítel
Vojtěch Dyk pracuje u firmy, která se zabývá vývojem tzv. inteligentního 
domu, který má znamenat revoluci v bydlení. Spolu s manželkou Gabrielou 
Marcinkovou se nastěhují do prototypu. Co se jevilo jako pohádka, se však 
pomalu mění v noční můru.
ČR / thriller / 108 min. / české znění / do 15 let nepřístupný

út 11. / 19 hodin / 80 Kč / Projekt 100

Limonádový Joe aneb Koňská Opera
Jednoho dne přijede do Stetson City na bílém koni obchodní zástupce firmy 
Kolaloka, jistý Karel Fiala, který se alkoholikům rozhodne nabídnout napravení 
v podobě nealkoholické limonády. Je snad jasné, že alkoholici své mety neo-
pustí tak snadno.
ČR / muzikál / 95 min. / české znění / přístupný

st 12. / 19 hodin / 120 Kč

Alfa
Velkolepé dobrodružství, odehrávající se během poslední doby ledové v Evro-
pě před 20 tisíci lety. Mladý lovec je zraněn a ostatními zanechán napospas 
osudu. Když se probere, je nucen naučit se přežít v drsné a nemilosrdné divo-
čině. USA / drama / 97 min. / s titulky / do 12 let nevhodný 

čt 13. / 10 hodin / 60 Kč / Senior kino

Kulturní  
měsíčník 

www.mesto-nymburk.cz 
sekce Kultura a sport
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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

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
+420 325 501 104 / 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.

Kulturní měsíčník vychází 1× měsíčně
Místo vydání: Tiskárna F-PRINT, Polní 35, 288 02 Krchleby 
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st 19. / 13 - 18 hodin / ZDARMA / Areál Dětského domova v Nymburce

120 let Dětského domova v Nymburce 1898 - 2018
Vystoupí pěvecký sbor pod vedením Věry Kubálkové, sólový zpěv: Filip Ře-
hák a Michaela Fialová, hra na kytaru: Jindřich Onufer, nymburské mažoretky 
pod vedením Anety Brynychové, bubeníci z Buškovic, Krejčík Honza, divadelní 
představení dětí z Dětského domova v Nymburce - Kocour Modroočko, POLE 
DANCE Nymburk, ukázky psích sportů, aerobic - TJ Sokol Poděbrady, rozho-
vor - pohled psychologa a sociálních pracovníků na pobyt dětí v dětském do-
mově, rozhovory s děmi, které prošly DD v Nymburce a dalšími významnými 
osobnostmi, které se podílely a podílejí na chodu Dětského domova v Nym-
burce, maskot Pepina a další milí hosté. Občerstvení zajištěno.

čt 20. / 19 hodin / od 790 Kč / Sportovní centrum Nymburk

Večer plný hvězd - koncert k výročí 100 let republiky 
V kongresovém sále ve sportovním centru v Nymburce vystoupí k příležitosti 
oslav Marta Kubišová, Petra Janů, Jitka Zelenková a kapela Petra Maláska. 
Vstupenky v prodeji přes prodejní síť na www.ticketstream.cz.

čt 20. / 18 hodin / ZDARMA / Foyer Kino Sokol

O zrodu a zániku jedné středoevropské demokracie
Diskuse věnovaná dvacetiletému údobí existence první Československé re-
publiky. O příčinách jejího vzniku i konce, o jejích hodnotových základech  
a hlavních politických aktérech pohovoří žijící legenda mezi českými historiky 
profesor Robert Kvaček. S dobovými písněmi vystoupí Vladimír Iljič Pecháček, 
člen skupin Hašlerka nebo Šlapeto. Moderuje Zdeněk Hazdra, ředitel Ústavu 
pro studium totalitních režimů. 

čt 20. / 17 hodin / ZDARMA / Náměstí Přemyslovců

Vernisáž výstavy „TGM to nikdy nebude mít lehké“
Výstava se po své pražské premiéře a následném uvedení v rámci festivalu 
Šrámkova Sobotka představí v Nymburce. Vernisáž se koná ve čtvrtek 20. září 
2018 v 17 hodin na Náměstí Přemyslovců za účasti starosty Nymburka Pavla 
Fojtíka, autora výstavy Zdeňka Hazdry a dalších hostů.

pá 28. / 10 - 12 hodin / ZDARMA / Budova Městského úřadu

Den otevřených dveří nymburské radnice
Prohlídky renesanční radnice v rámci svátku „Den české státnosti“.

so 1. 9. až st 10. 10.

Týdny duševního zdraví
so 1. září / 9 - 16 hodin / Náměstí Přemyslovců
Prodejní trh v rámci jarmarku na nymburském posvícení
st 19. září / 17 - 18 hodin / Tréninková kavárna Strejda Burger 
Přednáška - MUDr. Lila Janáková „Úzkosti a deprese“ - možnosti jejich léčby
čt 20. září / 8 - 14 hodin / Náměstí Přemyslovců
Prezentace služeb 
Prodejní a informační stánek pořádaný v rámci Dnů sociálních služeb. 
sobota 25. září
Den otevřených dveří
Centrum sociální rehabilitace a sociálně terapeutická dílna - Komenského 
586/15 od 9 do 14 hodin.
Tým terénní sociální rehabilitace - Palackého třída 449/64 od 9 do 14 hodin.
Chráněné bydlení - Černohorského 726/3 od 13 do 15 hodin.
středa 10. října / 17 - 19 hodin
Artefiletika ve Strejda Burgeru
Ukázková hodina artefiletiky s arteterapeutkou Mgr. Terezou Černou. Trénin-
ková kavárna Strejda Burger, Palackého třída 238.
Výstava obrazů - prostory tréninkové kavárny Strejda Burger (Palackého 238).
3. září - 27. září - David Kuruc „Labyrint duše“
1. října - 31. října - Miroslav Chreňo „Už jsme doma“.

Klub  
důchodců
po 3. Přivítání po prázdninách - volná zábava
st  5. Příprava na Dny evropského dědictví 2018
po 10. Volná zábava
st  12. Příprava na Dny evropského dědictví 2018
so  15. Dny evropského dědictví – účast vila Bašta
po 17. Volná zábava
st  19. Výživa těla i ducha +ochutnávka
 Začátek ve 13.45 hodin. Přednáší Eva Riegrová.
po 24. Volná zábava
st  26. Historie doutníků
 Začátek ve 13.45 hodin. Přednáší Zdeňka Straková.

Ostatní akce
so 1. a ne 2. / 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.

út 4. 9. až čt 22. 11. / 19:30 - 21:30 hodin / kurzovné 1700 Kč za osobu /
Obecní dům

Zahájení Tanečních pro manželské páry
Taneční pro manželské páry a přátelé tance - podzim 2018 pro Vás připravila 
hudební agentura K- production Nymburk v termínu od 4. září do 22. listo-
padu (závěrečný večer). Minimální počet je 15 párů. Přihlašovat se můžete 
on-line na www.tanecni-alfa-nymburk.cz nebo přímo v prodejně hudebních 
nástrojů K-music Nymburk. Více informací na tel. 603 530 755.

pá 7. / 20 hodin - po setmění / 80 Kč / Park Pod Hradbami

Kino Na Kolečkách - Padesát odstínů svobody
Mobilní letní kino Kino Na Kolečkách pro vás připravilo romantický snímek 
Padesát odstínů svobody. Doporučujeme dorazit 20 minut před začátkem 
promítání. Prodej lístků bude pouze na místě. Občerstvení otevřeno již od 19 
hodin! Více informací na www.kinonakoleckach.cz.

so 15. / 10 - 16 hodin / ZDARMA

Dny evropského dědictví 2018
Tradiční akce, při které si můžete zdarma prohlédnout běžně nepřístupné 
památky. Můžete se těšit na tyto památky: Hradební věž Kaplanka a budova 
Starého děkanství, Železniční depo - DPOV, a.s. - komentované prohlídky v 
těchto časech: 10:00 - 11:00, 11:00 - 12:00, 13:00 - 14:00, 14:00 - 15:00 
sraz vždy 15 minut před začátkem prohlídky areálu u vrátnice za železničním 
přejezdem u penzionu Mašinka, vila Tortuga (ul. Kolínská 282/10), budova 
Okresního soudu (ul. Soudní  996/10), vila Bašta - prohlídka mlynářské vily  
z roku 1783 v režii nymburského Klubu důchodců, kostel sv. Jiljí včetně výstu-
pu na kostelní věž - komentované prohlídky s Janem Řehounkem, Hradební 
čp. 326 - komentovaná prohlídka domu, jímž prostupuje hradba, Střední od-
borná škola a Střední odborné učiliště Nymburk - výhled z budovy internátu 
(11. patro), kryt civilní obrany Lipová - prohlídka funkčního aquaponického 
systému v bývalém krytu civilní obrany.

Městská  
knihovna Nymburk
pá 31. 8. až st 26. 9. / v otevírací době knihovny / výstava

Krása přírody v barvách
Výstava obrazů u příležitosti životního jubilea Ludmily Kamberské. Současně 
vystavuje obrázky a keramiku Agátka Kůstová. Vernisáž proběhne v pátek 31. 
srpna od 17 hodin, program: úvodní slovo: Jana Krohe, hudební vystoupení: 
Jan Bárta - klasická kytara, Barbora Bártová – příčná flétna, Anna Vávrová 
– příčná flétna.

PŘEDNÁŠKY

út 25. / 17 hodin / 20 Kč
Bratři z Mydlovaru Mgr. Václav Kořán
Beseda s autorem reedice knihy Mgr. Václavem Kořánem o pátrání po potom-
cích bratrů Roudnických z Mydlovaru. Knihu je možné zakoupit na místě.

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.

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.

Hálkovo městské  
divadlo Nymburk
po 3. / 19 hodin / 420 Kč 

A / 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 zmí-
něné obnažení se zřejmě nebude zdaleka týkat jen těla. 
Hrají: Martin Písařík, Jaroslav Slánský, Václav Liška, Matěj Vejdělek, Ondřej 
Štáfek, Anežka Rusevová  
a další.

po 10., 17. a 24. 

Zápis do divadelní školičky a herecké školy
Rozšiřujeme zájmový kroužek pro všechny věkové kategorie!
Nábory budou probíhat ve dnech:
HERECKÁ ŠKOLA (10 - 100 let) a DIVADELNÍ ŠKOLIČKA (5 - 9 let): 10. září 
od 15.00 do 17.00 hodin, 17. září od 15.00 do 17.00 hodin a 24. září od 18.00 
do 19.00 hodin. Více informací na www.divadlonymburk.cz.

út 18. / 19:30 hodin / 350 Kč / Oneman 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 lásce, 
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 19. / 19 hodin / 150 Kč / Malá scéna

Josef Klíma: Jak to vidím já
Beseda se známým reportérem Josefem Klímou. Program doplní vlastními 
písněmi, které zazpívá a zahraje na piano.

ne 23. / 14:30 hodin / 25 Kč / Malá scéna

Forbína č. 16
Zveme vás na setkání herců a písničkářů. DS Hálek: ukázky z her Slunce, seno, 
jahody, Slunce, seno a pár facek, Přednosta stanice.
Účinkují: Eva Stezková. Petr Kurtiš, Lukáš Fiala, Jiří Vetešník, Amálka Votrubová, 
Milan Kubát, Jana Štychová, Václav Štych, Jakub Zeman, Jiří Jeník a další. 
Tomáš Fürbacher - písničkář, Vladimír Hochman - písničkář.
W. Shakespeare - ukázka ze hry. Othello - Tomáš Fürbacher, Jago - Miky 
Mejstřík. Uvádí Vítek Špinka.

PŘIPRAVUJEME NA ŘÍJEN:
st 3. října / Božská Sarah (hraje Iva Janžurová)
čt 11. října / DJ2 - Odhalená Pravda
út 16. října / Vím, že víš, že vím (hrají: Simona Stašová, Michal Dlouhý 
a další.) - prodej vstupenek bude zahájen 3. září ve 13 hodin. Prodej 
vstupenek pouze na pokladně divadla a v Turistickém informačním 
centru Nymburk. Vstupenky není možné rezervovat! Prodej online bude 
spuštěn až ve 14 hodin. 
po 22. října / Afrika, Divadlo Járy Cimrmana
út 23. října / Lukáš Pavlásek
st 24. října / Neřež
st 31. října / Strašidlo Cantervillské (hrají: Martin Zounar, Bára Štěpánová  
a další.). Sobotní pohádky a další.


