
Turistické informační centrum  
města Nymburk

pá 15. 2. / 19 hodin / Obecní dům / Třešničkový bál
Březen
so 2. 3. / 20 hodin / Obecní dům / Společenský večer Centra pro všechny
so 9. 3. / 20 hodin / 150 Kč / Dělnický dům / Ples čajovny
pá 15. 3. / 20 hodin / Obecní dům / Ples měst a obcí nymburského regionu
so 23. 3. / 19:30 hodin / 400 Kč / Obecní dům / Zahradnický ples

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

Podrobné informace k plesům naleznete v kalendáriu akcí na webu města  
v sekci Kultura a sport a také v aktualitách na úvodní straně webu 
Turistického informačního centra Nymburk.

Nymburské  
kulturní centrum
út 1. / 18 hodin / Park Na Ostrově
Novoroční ohňostroj
Nenechte si ujít tradiční přivítání nového roku! Nymburáci mají vyzkoušený 
krásný výhled od hradeb nebo z ulice Na Fortně. Ohňostroj bude odpalován 
z parku Na Ostrově. Přijďte přivítat rok 2019 ve světlech krásné podívané.

ne 6. / 18 hodin / Web NKC
Taneční 2019 - zápis do kurzů
Přihlášky do tanečních kurzů na rok 2019 budeme přijímat formou elektro-
nického formuláře. Formulář naleznete na stránkách NKC: nkc-nymburk.cz.
Kurzy budou probíhat od září každou sobotu ve dvou skupinách pod vedením 
tanečního mistra Jiřího Šulce. První kurz bude od 17 do 19:30 hodin a druhý 
od 20:30 do 23 hodin. Skupiny se budou v těchto časech střídat po týdnu. Od 
září do prosince vás bude čekat 14. lekcí včetně prodloužených a závěrečného 
věnečku. Kurzovné za jednotlivce 2400 Kč. Gardenka zahrnuje vstupy na pro-
dloužené a věneček 900 Kč.

pá 11. / 19:30 hodin / VYPRODÁNO / Obecní dům
Reprezentační ples Města Nymburk
K tanci a poslechu zahraje ve velkém sále Obecního domu Big Band Relax,  
na malém sále Taneční orchestr Tox, který poté vystřídá DJ Tomáš Březina. 
Hlavním vystoupením večera bude koncert Dalibora Jandy. Nebude chybět 
ani soutěž o ceny! 

st 23. / 20 hodin / 150 Kč / Foyer Kina Sokol
LiStOVáNí s Lukášem Hejlíkem: Doppler
Doppler, hlavní hrdina knihy, spadne v lese z kola a začne přemýšlet o svém živo-
tě, který mu připadá moc „pilný“. Svou hlubokou osobní krizi řeší tím, že opustí ženu  
a děti a přestěhuje se do lesa. Společnost mu dělá losí mládě, jehož matku zastřelil 
kvůli masu. Jeho pobyt v lese postupně narušují další postavy, které Dopplerovi brání 
v přechodu z aktivity do pasivity. Všechno je tak norské a Doppler už nechce být pilný! 
Hrají: Lukáš Hejlík, Lenka Janíková.

so 26. / 19:20 hodin / 100 Kč předprodej, 150 Kč v den konání / Kino Sokol
Pecha Kucha Night vol. V
PechaKucha Night již po páté v Nymburce! Večer s kreativními osobnosti a jejich před-
náškami ve formátu 20x20 tj. 20 obrázků a ke každému přesně 20 vteřin povídání. 
Tedy svižně a úderně! Tentokrát zabrousíme i do mimouměleckých oblastí, ale o nic 
méně kreativních a inspirativních! Těšit se můžete na spoustu zajímavých osobností. 
Více informací naleznete na webu: nkc-nymburk.cz.
 

st  9. Poslední dojmy a doznívání Vánoc
po 14. Volná zábava
st  16. Ukázka zdobení perníčků (začátek ve 13:45 hodin)
po 21. Volná zábava
st  23. Volná zábava
po 28. Volná zábava
st  30. Volná zábava

Klub Českých  
Turistů
POCHODY KČT NYMBURK A SADSKÁ

pá 11. Tříkrálový pochod  Pečky - Tatce
 Odjezd z Nymburka hl.n. v 13:16 hodin, ze Sadské ve 13:30 hodin,  
 z Poříčan ve 13:45 hodin do Peček a odtud pěšky do Tatců.
út 22. Chrudim - město
 Odjezd ze Sadské v 7:30 hodin do Nymburka hl.n., odtud rychlíkem  
 v 7:48 hodin do Kolína, dále rychlíkem v 8:27 hodin do Pardubic,  
 dále odtud v 9:03 hodin do Chrudimi.
út 29. Plzeň - město (cesta Pendolinem)
 Odjezd z Nymburka hl.n. v 9:06 hodin, ze Sadské v 8:30 hodin  
 do Prahy Masarykovo nádraží, z Prahy hl.n. odjezd Pendolinem  
 v 10:45 hodin do Plzně.

Ostatní akce
ne 6. / 9 hodin / Motlitebna na faře Husova sboru (B. Smetany 711/11)

Tříkrálová bohoslužba
Tradiční bohoslužba Církve československé husitské na faře.

po 7. / 17 hodin / kurzovné 2600 Kč osoba, 700 Kč garde

Taneční Alfa 2019
Zahájení zápisu do tanečních kurzů online proběhne v pondělí 7. ledna od 17 
hodin na webu www.tanecni-alfa-nymburk.cz. Kurzy budou probíhat od září 
do prosince 2019 v Obecním domě vždy v pátek od 19 hodin. Další informace 
naleznete na webových stránkách nebo na tel. 603 530 755.

čt 24. 1. - čt 21. 3. / 19:30 - 21:30 hodin / Obecní dům

Kurzy tance pro pokročilé 2019
Šesty ročník pokračovacích kurzů tance pro kurzisty tanečních 2018, do-
spělých a přátel tance. Zahájení ve čtvrtek 24. ledna, 8 lekcí se závěrečným 
večerem. Zápis probíhá od 1. prosince 2018 v prodejně hudebních nástrojů 
K-music Nymburk (Malé Valy 220) a online na www.tanecni-alfa-nymburk.cz. 
Další informace naleznete na webových stránkách nebo na tel. 603 530 755.

Plesová sezóna 2019
Leden
pá 11. 1. / 19:30 hodin / VYPRODÁNO / Obecní dům 
Reprezentační ples Města Nymburk
pá 18. 1. / 20 hodin / 200 Kč / Obecní dům / Sportovní ples SKP
Únor
so 2. 2. / 19:30 hodin / 400 Kč / Obecní dům / Pivovarský ples
so 9. 2. / 20 hodin / 250 Kč / Obecní dům / Tradiční Rybářský ples

so 19. a ne 20. / 16 hodin / 120 Kč / Odpolední dětské

Ledová Sezóna: Medvědi jsou zpět
Lední medvěd Norm si na zimní spánek vůbec nepotrpí. Právě naopak. Když 
se venku ochladí, začíná pro něj a pro celou partu kamarádů ze severu ta pravá 
Ledová sezóna, sezóna plná dobrodružství a zábavy.
USA / animovaný / 90 min. / české znění / přístupný 

so 19. a ne 20. / 19 hodin / 120 Kč 

Cena za štěstí
Obyčejné lidské štěstí může mít mnoho podob. Kde ho hledat a co mu oběto-
vat? ČR / drama / 120 min. / české znění / do 12 let nevhodný 

út 22. / 19 hodin / 120 Kč 

Kursk
Film o skutečné události, ke které došlo v roce 2000 na palubě jaderné ponor-
ky K-141 Kursk. Belgie / katastrofický / 117 min. / s titulky / do 12 let nevhodný 

čt 24. / 19 hodin / 120 Kč / Premiéra 

Narušitel
Silný a napínavý příběh českého leteckého esa.
ČR / drama / 90 min. / české znění / do 12 let nevhodný 

pá 25. / 19 hodin / 100 Kč 

Cesta vede do Tibetu
Unikátní dokument z roku 1954 zachycuje památky a život Tibeťanů i setkání 
s tehdy devatenáctiletým dalajlámou Tändzinem Gjamcchem i pančhenlamou 
Čhökji Gjalcchänem. ČR / dokument / 60 min. / české znění / přístupný 

ne 27. / 19 hodin / 110 Kč

Schindlerův seznam
Obnovená premiéra filmu Stevena Spielberga o noční můře holocaustu, za-
ložené na skutečných událostech, v rámci Mezinárodního dne památky obětí 
holocaustu. Film uvede publicista, spisovatel a spolupracovník Nadace Steve-
na Spielberga Jan Jelínek. 
USA / drama / 195 min. / s titulky / do 12 let nevhodný

út 29. / 19 hodin / 100 Kč / Art kino

Beautiful Boy
Jak se stalo, že se milovaný, talentovaný a krásný Nic stal závislým na dro-
gách? A jak ho zachránit? USA / drama / 112 min. / s titulky / do 12 let nevhodný 

st 30. / 19 hodin / 120 Kč

Favoritka
Anglie válčí s Francií. Anglická královna Anna je nemocná a náladová.
Velká Británie / drama / 119 min. / s titulky / do 12 let nevhodný 

čt 31. 1. a pá 1. 2. / 19 hodin / 130 Kč / Premiéra

Ženy v běhu
Zlata Adamovská prožila s manželem báječný život a je pevně rozhodnutá spl-
nit i jeho poslední přání – zaběhnout maraton! 
ČR / komedie / 90 min. / české znění / do 12 let nevhodný 

Klub  
důchodců
st  2. Přivítání v novém roce - volná zábava
po 7. Volná zábava

Kino  
Sokol
so 5. / 20 hodin / 180 Kč / Záznam koncertu

The Doors: Live At The Bowl ´68
K 50. výročí jediného natočeného koncertu legendy The Doors jde do koncert 
v Holywood Bowl do kin s nově remasterovaným zvukem od Bruce Botnicka, 
dvorního zvukaře kapely. USA / záznam koncertu / 120 min. 

ne 6. / 16 hodin / 100 Kč / Odpolední dětské

Asterix a Tajemství Kouzelného lektvaru
Další příběh oblíbených pohádkových hrdinů Asterixe a Obelixe.
FR / animovaný / 120 min. / české znění / přístupný

út 8. / 19 hodin / 100 Kč

Utop se, nebo plav
Bertrand, trpící krizí středního věku, je novým členem družstva mužského syn-
chronizovaného plavání. FR / komedie / 122 min. / s titulky / do 12 let nevhodný 

st 9. / 19 hodin / 120 Kč

Smrtelné stroje
Světu docházejí zdroje, města se proměnila v pohyblivé predátorské stroje  
a jedna dívka se touží pomstít muži, který ji připravil o matku. 
USA / fantasy / 128 min. / české znění / do 12 let nevhodný 

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

Doktor Martin: Záhada v Beskydech
Příběhy populárního doktora Martina s tváří Miroslava Donutila vyvrcholí no-
vým a tím největším případem jeho kariéry. 
ČR / komedie / 90 min. / české znění / do 12 let nevhodný

pá 11. / 19 hodin / 150 Kč

Degas: Vášeň pro dokonalost
Prostřednictvím vyprávění přátel a komentátorů a skrze Degasovy dopisy, 
film odhaluje mnohem komplexnější pravdu o jednom z nejvlivnějších fran-
couzských umělců konce 19. století.
Velká Británie / dokument / 85 min. / s titulky / do 12 let nevhodný

so 12. a ne 13. / 16 hodin / 120 Kč / Odpolední rodinné

Bumblebee
Charlie je obyčejná osmnáctiletá holka, která právě k narozeninám dostala 
své první auto. Jenže ten žlutý „Brouk“ není obyčejná ojetina, ale Bumblebee. 
USA / akční sci-fi  / 110 min. / české znění / přístupný 

st 16. / 19 hodin / 80 Kč / Art kino

A dýchejte klidně
Lára, svobodná matka vyléčená z drogové závislosti, bojuje s tíživou životní 
situací. Island / drama / 120 min. / s titulky / do 12 let nevhodný  

čt 17. / 10 hodin / 60 Kč / Senior kino

Zlatý podraz
Osudová láska mladého právníka a sportovce Filipa Březiny k tanečnici Patricii 
Volne, se kterou se seznámí na poválečném Mistrovství Evropy v basketbalu. 
ČR / drama / 106 min. / české znění / do 12 let nevhodný 

pá 18. / 19 hodin / 120 Kč

Skleněný
M. Night Shyamalan uvádí zcela nový thriller inspirovaný komiksem, nazvaný 
Skleněný. USA / thriller / 120 min. / s titulky / do 12 let nevhodný 

Kulturní  
měsíčník 

www.mesto-nymburk.cz 
sekce Kultura a sport

LEDEN 2019



Kontakty
TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
Náměstí Přemyslovců 165, Nymburk / tel.: +420 325 501 104
e-mail: infocentrum@meu-nbk.cz
web: www.mesto-nymburk.cz/infocentrum

HÁLKOVO MĚSTSKÉ DIVADLO
Tyršova 5, Nymburk / tel.: +420 325 512 253
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 do 11 hodin. 
Můžete navštívit dospělé oddělení a čítárnu.

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 nebo v okně klubu.

NYMBURSKÉ KULTURNÍ CENTRUM
Palackého třída 449/64, Nymburk / 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, Nymburk / tel.: +420 325 512 473
e-mail: nymburk@polabskemuzeum.cz
web: www.polabskemuzeum.cz/nymburk
Muzeum je otevřeno denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin.

Kulturní měsíčník vychází 1× měsíčně. Místo vydání: Tiskárna BOFTISK, s. r. o., 
Nymburk, vyšlo: 17. 12. 2018. Počet výtisků: 1500 ks. Evidenční číslo: MK ČR E 
15799. Vydává Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk,  
IČO: 00239500. Odpovědný redaktor: Oddělení propagace a cestovního ruchu – 
MěÚ Nymburk. Fotografie na titulní straně: Novecento (1900) - (foto: archiv Hálkova 
městského divadla).

Virtuální univerzita třetího věku
Knihovna od konce ledna zájemcům opět nabízí další semestr Virtuální uni-
verzity třetího věku.  Formou promítání předtočených přednášek vysokoškol-
ských pedagogů budou mít studenti možnost seznámit se blíže s tématem  
a šest semestrů společného setkávání a e-learningového studia završit slav-
nostní promocí. Kurzovné za jeden semestr je 300 Kč. Studenti se mohou hlá-
sit ve studovně. 

DÁLE PŘIPRAVUJEME
čt 14. 2. / 17 hodin / Z Grónska až do Nymburka - Alena a Jaroslav Klem-
pířovi.
út 19. 2. / 18 hodin / Semenaření a permakultura - Alena Suchánková, za-
kladatelka permakultury.
út 12. 3. / 17 hodin / Architektura a veřejný prostor - Adam Gebrian, archi-
tekt, teoretik, propagátor a kritik architektury. 
út 19. 3. / 17 hodin / Rodopis - koníček na celý život - Genealožka Helena 
Voldánová.
po 8. 4. / 18 hodin / Výraz tváře jako okno do duše - Cyril Höschl, psychiatr, 
popularizátor vědy a vysokoškolský pedagog.

Vlastivědné  
muzeum Nymburk
otevřeno denně mimo pondělí 9 – 17 hodin 

O muzeu
Na jaře 1999 muzeum představilo veřejnosti stálou expozici věnovanou 
světově proslulému spisovateli Bohumilu Hrabalovi, která byla u příležitosti 
100. výročí narození Bohumila Hrabala revitalizována. Snaží se ukázat 
význam vlivu Nymburka a okolí na jeho osudy a literární tvorbu. Návštěvníci 
se seznámí především se spisovatelovým soukromím, vstoupí do pracovny  
v chatě v Kersku i do jeho života prostřednictvím množství fotografií  
a dokumentů. V imitaci české hospody s původním vybavením shlédne 
krátký videodokument o Bohumilu Hrabalovi.
Muzeum dále nabízí stálou expozici v objektu bývalé židovské synagogy 
„Nymburk v proměnách věků“. Návštěvníkovi se nabízí možnost seznámení 
se s dlouhým historickým vývojem nymburské lokality prostřednictvím 
bohatých archeologických nálezů a mnoha památek hmotné kultury  
od nejstarších dob až po počátek 20. století. Dominantou výstavní síně 
je bezpochyby obraz úctyhodných rozměrů od Alfonse Muchy (z roku 
1935) s husitským námětem „Poddání města Nymburka L. P. 1421 Bohu a 
Pražanům“.

PŘIPRAVUJEME NA ÚNOR
od pátku 1. 2. / Z dějin železnice v Nymburce - Od pátku 1. února bude 
otevřena v budově muzea v Tyršově ulici čp. 174 dlouhodobá výstava Z dějin 
železnice v Nymburce. Výstava nahradí zrušenou expozici v budově bývalé sy-
nagogy a více se v ní zaměříme na vliv železnice na rozvrstvení obyvatelstva  
a vývoj městské zástavby. Od příjezdu prvního vlaku v roce 1870, kdy se ospa-
lé zemědělské městečko změnilo na dynamicky se rozvíjející město s rychle 
rostoucím počtem populace, přes vznik topírny, dílny a železničářské kolonie, 
až k proměně z parního na elektrický provoz.

dější pár než jsou oni dva. On, ostřílený lodník, který už prožil na své lodi Africká 
královna kdeco, a jediné, po čem touží je v klidu a v závětří užívat života. Ona 
v závětří prožila celý svůj dosavadní život. Spořádaná dcera ze slušné farářské 
rodiny netouží po ničem jiném než po dobrodružství a odvážných činech, samo-
zřejmě v rámci spořádané středostavovské morálky. Tito dva se souhrou náhod 
ocitnou spolu na jedné lodi, a to doslova, navíc v obklíčení nepřítele. Hrají: Linda 
Rybová a Hynek Čermák.
květen. / Velká zebra - Christian má „nemoc“. S každou ženou vydrží jen chví-
li. Byl ženatý s Gisele, ale po čase na něj padla hrůza a pocítil nepřekonatelnou 
potřebu utéct. Aby své svědomí alespoň částečně utišil, uzavřel ve prospěch 
své ženy vysokou životní pojistku a předstíral, že se na rybách utopil.
Tento trik úspěšně použil v životě dvakrát a právě se ho chystá zrealizovat po-
třetí. Jenomže tentokrát mu osud postaví do cesty problém v podobě přítele 
z dětství, který ho pozná podle náhodné fotografie v novinách a navštíví ho.
Produkce: Divadlo Palace. Hrají: Ondřej Vetchý, Kaira K. Hrachovcová, Jaromír 
Dulava, Dana Černá, Martina Hudečková, Zdeněk Vencl / Jiří Štrébl.

Městská  
knihovna Nymburk
čt 3. až st 30. / v otevírací době knihovny / výstava

Krajina Polabí
Výstava Heleny Grocholové. 

PŘEDNÁŠKY A JINÉ AKCE
čt 24. / 17 hodin / 30 Kč
Východní Indonésie
Cestopisná přednáška cestovatelky a profesionální průvodkyně Radky Tkáči-
kové. Východní Indonésie, od Bali na východ, nabízí nejvyšší sopku Lomboku 
Rinjani (3726 m), ostrov snů Flores s tradičními vesničkami a rituály, turis-
mem nezměněný život, korálové útesy a podmořské zahrady a akvária, sopky 
a pohádkové pobřeží a hlavně návrat do pravěku: největší ještěři na světě ko-
modští draci a zachycený útok na buvola. Indonésie trochu jinak.

KNIHOVNA DĚTEM
čt 10. / 8:30 a 9:45 hodin / 20 Kč 
Setkání se spisovatelem Petrem Stančíkem
Beseda pro děti s básníkem, prozaikem, autorem knih pro děti a mládež, 
dramatikem, reklamním textařem a esejistou píšící rovněž pod jménem Petr 
Odillo Stradický – Stanczyk ze Strdic. Tento držitel Magnesie Litery (2015)  
za prózu představí dětem knihy: Jezevec Chrujda a H2O a tajná vodní mise. 

st 23. / 8:30 a 9:45 hodin / 30 Kč 
Eva Papoušková a Galina Miklínová
Co spojuje spisovatelku, scénaristku a překladatelku Evu Papouškovou a reži-
sérku, výtvarnici animovaných filmů a ilustrátorku Galinu Miklínovou? Hned 
tři knihy: Kosprd a Telecí, Cílovníci a Vombat Jirka. Tyto dvě dámy představí 
hned dvakrát během dopoledne dětem svou společnou tvorbu.

NOVÁ POBOČKA NA SÍDLIŠTI
Od listopadu 2018 je otevřená nová pobočka na sídlišti. 
Pobočka je umístěna v suterénu polikliniky (Okružní 2160, Nymburk) naproti 
bufetu a bude otevřena každé úterý a čtvrtek. 
Průkazku z hlavní knihovny v Palackého třídě můžete použít i zde.

Otevírací doba pobočky:
út 8 – 12         13 – 17
čt 8 – 12         13 – 17

Hrají: Iva Pazderková a Martina Randová.
út 5. 3. / VYPRODÁNO / Hana Zagorová, Petr Rezek a Boom!Band Jiřího 
Dvořáka.
st 13. 3. / A / Lordi - Salonní, konverzační komedie ve slovenštině. Hra se 
odehrává během dvou večerů v tajném gentlemanském klubu, kde se pravi-
delně scházejí tři lordi. Lord Remington, Lord Buttfield a Lord Bobkins. Tito 
páni mezi sebou hrají tajnou hru. Vždy si v klubu rozdělí dámy, které musí 
svést. Konverzační salonní komedie, plná gagů, slovního humoru a nečeka-
ných zvratů, plně využívá zaběhlého humoru z prostředí anglické šlechty, kte-
rá jakoby však vznikla a žila na slovenském venkově. Hrají: Martin Hofmann, 
Filip Rajmont, Peter Serge Butko.
po 18. 3. / 19 hodin / 420 Kč / Chvála bláznovství - Chvála bláznovství je pří-
během dvou přátel Ellinga a Kjella Bjarna, jež spolu sdíleli pokoj v ústavu pro 
duševně choré, a kteří stojí před velkou výzvou začít společný život mimo stě-
ny léčebny. Divák se stává svědkem jejich střetávání se s každodenní realitou, 
která je pro oba přátele komplikovaná a přináší řadu velmi humorných situací, 
zároveň však, pod odlehčeným tónem, dobře rozumí osamocenosti hrdinů, je-
jich strachu z lidí i touze po lásce a přátelství. 
Elling a Kjell stojí na prahu nového „opravdového“ života. Hrají: Filip Blažek, 
Martin Hofmann.
út 19. 3. / 19 hodin / 360 Kč / 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.
st 27. 3. / 19 hodin / K3 / Natěrač - Bláznivá komedie o tom, jak neúspěšný 
herec, živící se momentálně jako malíř pokojů, získá nečekaně svou životní 
roli. Hrají: Leoš Noha, Eva Decastelo a Barbora Mottlová.

Komedie 3
Předplatné tří komedií. Prodej pouze na pokladně divadla do pátku 11. ledna 
2019! Cena předplatného: 1090 Kč.
Program:
čt 7. 2. / 19 hodin / Každý rok ve stejnou dobu - Osudové setkání dvou lidí, on 
ženatý, ona vdaná. Brilantní komedie, která oslovila diváky na celém světě. Je v 
ní víc než lechtivá zápletka a rozverné situace. Rozpětí pětadvaceti let, v němž 
se mění chování, oblečení i názory obou protagonistů, tvoří kalendář událostí a 
nálad, které zmítaly v rozmezí let 1951 až 1975 americkou společností. Produkce: 
Divadlo Bez zábradlí. Hrají: Veronika Freimanová a Zdeněk Žák.
st 27. 3. / 19 hodin / Natěrač - Bláznivá komedie o tom, jak neúspěšný herec, 
živící se momentálně jako malíř pokojů, získá nečekaně svou životní roli…Hlav-
ní hrdinka naší hry Simona je nucena čelit pomstě zhrzené manželky svého 
milence. Jakým způsobem této pomstě dokáže vzdorovat a jakou roli v tom 
sehraje náhodně přítomný natěrač? Hrají: Leoš Noha, Eva Decastelo a Barbora 
Mottlová.
st 24. 4. / Můj nejlepší kamarád - Bernard a Phillippe jsou nejlepší přátelé,  
a přece tolik rozdílní. Bernard pracuje na skvělém postu v rodinném podniku 
své ženy Nelly, zároveň doplácí na svou vášeň sukničkáře. Svou milenku do-
konce přivede do jiného stavu. Kdyby se o tom dozvěděla jeho manželka, přišel 
by o všechno. Proto požádá o pomoc svého kamaráda Phillipea, dobráka od 
kosti, který žije spořádaně se svou přítelkyní Alicí a nemá peněz nazbyt. Tím se 
roztáčí vynalézavý kolotoč situací a zápletek, na jehož konci není vůbec jisté, 
zda se Phillippeovi nezhroutí jeho vztah s Alicí a zda Bernardovi všechny jeho 
lži neprojdou. Produkce: Divadlo v Rytířské. Hrají: Aleš Háma, Tereza Kostková, 
Nela Boudová, Petr Motloch, Michaela Sejnová / Lucie Okonová.

Dámská Jízda 2
Předplatné speciálně pro ženy! Cena předplatného: 890 Kč. Prodej pouze 
na pokladně divadla do soboty 19. ledna 2019! V ceně předplatného je navíc 
sklenička vína!
Program:
st 6. 2. / Africká královna - Příběh o lásce a válce. Těžko by se hledal nesouro-

Hálkovo městské  
divadlo Nymburk
út 8. / 16:30 hodin / ZDARMA / Malá scéna

Inspirativní kavárna
Tentokrát se můžete těšit na inspirativní diskuzi s novinářkou a humanitární 
pracovnicí Petrou Procházkovou na téma: Jak učit děti porozumět zprávám  
v médiích a jak je učit pracovat s informacemi? 

po 14. / 19 hodin / 320 Kč 

Novecento (1900)
Strhující příběh geniálního klavíristy. Na samotném počátku roku 1900, našel 
starý námořník na zaoceánském parníku v krabici od citronů nemluvně. Zřej-
mě jej tam nechal nějaký zoufalý cestující třetí třídy. Nalezenci začali říkat 
Lemon, tedy Citron. Citron na té obrovské lodi objevil v restauraci první třídy 
klavír, usedl k němu a ponořil ruce do bílých a černých tónů a rázem vznikla 
legenda o „Devatenáctset“. Legenda o zázračném klavíristovi. Jediný herec, 
jeden vynikající klavírista, diváci doslova na dosah ruky a společně sdílený 
skvělý příběh – to jsou ingredience, které činí z této inscenace zážitek, který 
si nesmíte nechat ujít. představení oceněné cenou THÁLIE 2015 – Radim 
Madeja za roli Tima Tooneyho. Hrají: Radim Madeja a Jakub Šafr.

so 19. / 16 hodin / 150 Kč / Pohádkový muzikál

Princové jsou na draka
Úsměvné vyprávění o tom, že dělání opravdu všechny smutky zahání, a to nejen 
pohádkovým princeznám, nebude ve všem na divadle kopírovat svou televizní 
předlohu, ale rozhodně se bude jednat o zábavný originální a veselý pohádkový 
muzikál. Malí i velcí diváci se s námi mohou přenést do pohádkově bláznivého 
světa a s chutí si poslechnou nebo i třeba společně zazpívají známé a přesto 
neotřelé Svěrákovy a Uhlířovy písničky. Hrají: Libor Jeník, Jan Jedlinský, Eva 
Přívozníková, Eliška Jansová, Přemysl Houška, Vojtěch Matějíčka a další. 

čt 24. / 8:30 a 10 hodin / 70 Kč / Pohádka 

Perníková chaloupka
Dopolední představení pro školy a školky. Produkce: Divadlo Nymburk s.r.o. 
Hrají: Miky Mejstřík, Jaroslav Šturma, Milada Soukupová a další.

čt 24. / 19 hodin / 130 Kč / Komedie

Přednosta stanice
Divadelní soubor Hálek uvádí představení na motivy filmu krále komiků Vlas-
ty Buriana. Hrají: Lukáš Toman Paclt, Jakub Zeman, Jiří Vetešník a další.

DÁLE PŘIPRAVUJEME
so 2. 2. / 14:30 hodin / O Karkulce a Budulínkovi 
so 2. 2. / 19 hodin / VYPRODÁNO / Vím, že víš, že vím - Hořkosladká kome-
die o tom, jak si udržet živé manželství. Hrají: Simona Stašová, Michal Dlouhý.
st 6. 2. / DJ2 / Africká královna - Příběh o lásce a válce. Těžko by se hledal ne-
sourodější pár než jsou oni dva. Hrají: Linda Rybová a Hynek Čermák.
čt 7. 2. / K3 / Každý rok ve stejnou dobu -Osudové setkání dvou lidí, on ženatý, 
ona vdaná. Brilantní komedie, která oslovila diváky na celém světě. Hrají: Veroni-
ka Freimanová a Zdeněk Žák.
po 11. 2. / A / Třetí prst na levé ruce - Dvě sestry, Niamh a Grace k sobě 
měly kdysi velmi blízko. Když se setkávají nad krabicí fotografií z dětství a do-
spívání, dávno zasuté vzpomínky znovu ožívají. Postupně nám rozkrývají svůj 
komplikovaný vztah s autoritativním otcem, citlivé období se svoji milovanou 
maminkou, i to, proč se jejich cesty na čas rozešly. Třetí prst na levé ruce je 
skvěle vystavěné hořkosladké drama o bezpodmínečné lásce, tanci a odpuště-
ní. Na slavném Edinburgh Fringe festivalu získala tato hra v roce 2004 několik 
ocenění. Divadlo Na Fidlovačce uvádí Třetí prst na levé ruce v české premiéře. 


