
Turistické informační centrum  
města Nymburk

stand-up.
so 23. / 21 - 23 hodin / 60 Kč / Koncert kapely Huafi
Více informací naleznete na facebookových stránkách U Strejčka.

Plesová sezóna 2019
so 2. 2. / 19:30 hodin / 400 Kč / Obecní dům / Pivovarský ples
Předprodej vstupenek pouze v Pivovaru Nymburk.
so 9. 2. / 20 hodin / 250 Kč / Obecní dům / Tradiční Rybářský ples
Předprodej vstupenek v Turistickém informačním centru Nymburk.
pá 15. 2. / 19 hodin / Obecní dům / Třešničkový bál
pá 15. 2. / 19 hodin / 790 Kč sezení, 490 Kč stání, 290 Kč mládež do 18 let / 
Sportovní centrum Nymburk / 1. Nymburský basketbalový ples / Předprodej 
vstupenek pouze na e-mailu vstupenky@basketbalovyples.cz nebo na mob. 
775 157 157.
březen
so 2. 3. / 20 hodin / 250 Kč / Obecní dům / Společenský večer Centra pro 
všechny / Předprodej a rezervace vstupenek pouze u Andrei Demeterové, 
mob. 605 180 982, Centrum pro Všechny (vila Tortuga).
so 9. 3. / 20 hodin / 150 Kč / Dělnický dům / Ples Čajovny
Předprodej vstupenek pouze v Čajovně Na Valech.
pá 15. 3. / 20 hodin / 400 Kč / Obecní dům / Společenský ples měst a obcí 
nymburského regionu / Předprodej vstupenek v Turistickém informačním 
centru Nymburk v průběhu měsíce února.
so 23. 3. / 19:30 hodin / 400 Kč / Obecní dům / Zahradnický ples
Předprodej vstupenek pouze v květinovém ateliéru Jan Janek (Zbožská 426, 
Nymburk, vedle plaveckého bazénu).

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 5. / 14 - 17 hodin / 40 Kč / Obecní dům
Čas na čaj
Setkání nejen pro seniory ve velkém sále Obecního domu, kde k tanci a posle-
chu zahraje kapela Desect.

DÁLE PŘIPRAVUJEME
út 5. 3. / 14 - 17 hodin / 40 Kč / Obecní dům / Čas na čaj - Setkání nejen pro 
seniory ve velkém sále Obecního domu, kde k tanci a poslechu zahraje Color 
Club - Josef Šrám.
pá 15. 3. / 19 hodin / VYPRODÁNO / Kino Sokol / Ladislav Zibura: Prázdniny 
v Evropě
so 23. 3. / Pohádky a  MALÉhRY - Divadelní představení pro děti od Divadla 
MALÉhRY.
st 3. až so 6. 4. / Jeden Svět - Festival dokumentárních filmů.
so 6. 4. / PechaKucha Night vol. VI. - Večer s kreativními osobnosti a jejich 
přednáškami ve formátu 20x20 tj. 20 obrázků a ke každému přesně 20 vteřin 
povídání.
so 13. 4. / Velikonoční jarmark
čt 25. 4. / Tvořílkov - Dílničky pro děti s jarní tématikou.
so 27. 4. / Zkrátka animace - Festival krátkých animovaných filmů.

st 27. / 19 hodin / 90 Kč / Art kino

Kafarnaum
Příběh dvanáctiletého chlapce, který zažaluje své rodiče za to, že mu dali život, 
je strhující výpovědí o životě nejchudších ve slumech současného Libanonu.
Libanon / drama / 90 min. / s titulky / do 12 let nevhodný 

Klub  
důchodců
po  4. Volná zábava
st  6. Prognóza roku 2019
po 11. Volná zábava
st  13. Zajímavosti o knize Nymburk - Královské město na Labi
po 18. Volná zábava
st  20. Zapomenutá řemesla
po 25. Volná zábava
st  27. Volná zábava

Ostatní akce
pá 15. / 20 hodin / 200 Kč předprodej, 240 Kč na místě / Dělnický dům

Megascandální Kabaretní show
První a jediná exkluzivní kabaretní show tohoto formátu v České republice. Je-
dinečná celovečerní travesti show plná českých i světových hvězd hudebního 
nebe, okázalých luxusních kostýmů, make-upu a precizního stylingu. Vystou-
pení divas SCANDALLADIES BRNO.

út 12. / 15 - 18 hodin / 80 Kč člen CPV, 100 Kč nečlen / 
Centrum pro všechny (vila Tortuga)

Karnevalová párty
Tematicky laděné odpoledne plné naučně-zábavných a výtvarných stanovišť.
Více informací: www.centrumprovsechny.cz (sekce kalendář akcí). 

st 20. až ne 24. / 17 hodin / Centrum pro všechny (vila Tortuga)

Víkend naplno
Integrační pobytový víkend: výtvarky, procházky, zábava s kamarády a tajná 
překvapení pro všechny. Přihlášky nutné předem u Veroniky Karbanové, mob. 
725 441 257 nebo e-mail: karbanova.veronika@seznam.cz. 
Více informací: www.centrumprovsechny.cz (sekce kalendář akcí).

pá 22. / 20 hodin / 50 Kč / Dělnický dům

Discoteque
Diskotéka DJ Seven KJ (sound - light - laser).

ne 24. / 10 - 17 hodin / 200 Kč člen CPV, 300 Kč nečlen / 
Centrum pro všechny (vila Tortuga)

Artíkův den
Celodenní aktivity a arteterapeutické činnosti pro děti s postižením i bez.
Přihlášky nutné předem u Zuzany Martínkové, mob. 732 261 512, e-mail
zuzmartin@seznam.cz. Více informací: www.centrumprovsechny.cz (sekce
kalendář akcí). 

Akce konané v Kavárně U Strejčka
pá 22. / 19 - 22 hodin / 70 Kč / Transsibiřská magistrála - cestovatelský 

čt 14. / 10 hodin / 60 Kč / Senior kino

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 

pá 15. / 19 hodin / 130 Kč 

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

so 16. a ne 17. / 16 hodin / 120 Kč / Odpolední dětské 

Lego příběh 2
Hrdinové z Bricksburgu se ve zcela novém akčním dobrodružství pouštějí do 
boje za záchranu svého milovaného města. 
USA / animovaný / 106 min. / české znění / přístupný 

so 16. a ne 17. / 19 hodin / 130 Kč 

Léto s gentlemanem
Manželství Aleny Antalové a Igora Bareše sklouzlo do rutiny a stereotypu. 
Jednoho dne se však objeví šaramantní Jaromír Hanzlík. 
ČR / komedie / 120 min. / české znění / do 12 let nevhodný 

út 19. / 19 hodin / 130 Kč 

Alita: Bojový anděl
Alita je normální holka s robotickým tělem, předurčená k velkým věcem. Jen o 
tom zatím neví. USA / akční sci-fi / 122 min. / české znění / do 12 let nevhodný 

st 20. / 19 hodin / 90 Kč / Art kino 

Láska mezi regály
Christian je rváč s pochybnou minulostí a pracuje jako pomocná síla ve vel-
koskladu. Při jedné z pauz potkává okouzlující Marion z oddělení lahůdek. 
Německo / drama / 125 min. / s titulky / do 15 let nepřístupný 

čt 21. / 10 hodin / 60 Kč / Senior kino

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

pá 22. / 19 hodin / 120 Kč 

Nedotknutelní
Zcela ochrnutý boháč z vyšší společnosti si za svého pečovatele vybere tu nej-
méně pravděpodobnou osobu.
USA / komedie / 125 min. / s titulky / do 12 let nevhodný 

so 23. a ne 24. / 16 hodin / 120 Kč / Odpolední dětské

Jak vycvičit draka 3
Mladý Viking Škyťák a drak Bezzubka se vracejí v pokračování úspěšné dobro-
družné animované série Jak vycvičit draka.
USA / animovaný / 104 min. / české znění / přístupný 

so 23. a ne 24. / 19 hodin / 120 Kč 

Úhoři mají nabito
Tohle není jenom hra. Pro Oldřicha Kaisera, Matěje a Kryštofa Hádka je to útěk 
z reality všedních dnů. 
ČR / komedie / 120 min. / české znění / do 12 let nevhodný 

út 26. / 19 hodin / 100 Kč 

Všichni to vědí
Jedna rodina, jedna láska, jedno tajemství a jedno záhadné zmizení.
Španělsko / thriller / 132 min. / s titulky / do 12 let nevhodný 

Kino  
Sokol
pá 1. / 19 hodin / 130 Kč

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 

so 2. / 18 hodin / 120 Kč / Podvečerní rodinné

Psí domov
Když si Lucas Bellu adoptoval, byla ještě malé štěně. Jednoho dne však Bella 
zmizí a ocitne se více jak 600 km od svého pána.
USA / dobrodružný / 92 min. / české znění / přístupný

ne 3. / 16 hodin / 120 Kč / Odpolední dětské

Raubíř Ralf a internet
Známý videoherní záporák Ralf a jeho malá rošťácká kamarádka Vanilopka von 
Šmak musí podniknout riskantní cestu po světové počítačové síti a najít ná-
hradní část do Vanilopčiny videohry s názvem Cukrkáry.
USA / animovaný / 113 min. / české znění / přístupný 

út 5. a st 6. / 19 hodin / 120 Kč

Úniková hra
Psychologický thriller Úniková hra vypráví příběh šesti lidí, kteří přijali výzvu 
zúčastnit se únikové hry.
USA / thriller / 100 min. / s titulky / do 15 let nepřístupný 

čt 7. / 19 hodin / 180 Kč / Záznam koncertu

Metallica: Francie na jednu noc
V mystickém prostředí starořímské arény duní prověřené metalové skladby. 
Záznam neopakovatelného koncertu rockové legendy z amfiteátru v Nimes  
z roku 2009. USA / záznam koncertu / 132 min. / do 12 let nevhodný 

pá 8. / 19 hodin / 120 Kč

Marie, královna skotská
Dvě výjimečné ženy ve sporu o jeden trůn. Taková kombinace nikdy nemůže 
dopadnout dobře.
Velká Británie / historické drama / 124 min. / s titulky / do 12 let nevhodný 

so 9. a ne 10. / 19 hodin / 120 Kč

Na střeše
Profesor Rypar (A. Švehlík) poskytne dočasné útočiště Songovi (Duy Anh 
Tran), mladému Vietnamci, jehož našel ukrytého na střeše svého domu.
ČR / drama / 120 min. / české znění / do 12 let nevhodný 

út 12. / 19 hodin / 100 Kč 

Složka 64
Jak souvisí dávný případ převýchovy „necudných“ dívek na opuštěném ostro-
vě s děsivou scénou nalezenou za falešnou stěnou jednoho kodaňského bytu? 
Dánsko / kriminální thriller / 119 min. / s titulky / do 12 let nevhodný

st 13. a čt 14. / 19 hodin / 120 Kč 

Ticho před bouří
Všechna tajemství jednou vyplují na povrch. Matthew McConaughey toho 
má dost za sebou a živí se jako rybářský průvodce a nehezkou minulost zapíjí  
v baru. Jeho klid naruší bývalá žena Anne Hathaway, která po něm chce, aby 
zabil jejího manžela. USA / drama / 120 min. / s titulky / do 12 let nevhodný 

Kulturní  
měsíčník 

www.mesto-nymburk.cz 
sekce Kultura a sport
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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: 22. 1. 2019. 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: Africká královna (foto: archiv Hálkova 
městského divadla).

mi a několik písniček. Prezentace tří dětských knížek pro děti prvního stupně 
(O Šídlovi a Teplomilovi, O Kuliferdovi, Poplach v slepičím rajónu) a další zají-
mavosti ze života spisovatele. 

NOVÁ POBOČKA NA SÍDLIŠTI
Od listopadu je otevřená nová pobočka na sídlišti, která je umístěna v suteré-
nu polikliniky (Okružní 2160) naproti bufetu 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

AKCE NA POBOČCE
út 12. / v otevírací době pobočky / Dárek z lásky – valentýnské tvoření - 
Během otevírací doby si můžete přijít do knihovny vyrobit valentýnské pře-
kvapení pro toho, na kom vám záleží.
čt 14. / 14 hodin / Autorské čtení Jana Řehounka - Setkání, beseda a au-
togramiáda známého nymburského autora Jana Řehounka. Povídání o jeho 
tvorbě a čtení z jeho děl.

Vlastivědné  
muzeum Nymburk
pá 1. 2. - ne 30. 6. / otevřeno denně mimo pondělí 9 – 17 hodin 

Z dějin železnice v Nymburce
Výstava nahradí zrušenou expozici v budově bývalé synagogy a více se v ní 
zaměří na vliv železnice, život obyvatelstva a vývoj městské zástavby. Od pří-
jezdu prvního vlaku v roce 1870, kdy se ospalé 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.

Klub Českých  
Turistů
POCHODY KČT NYMBURK A SADSKÁ
Heslo roku: „Pojď s námi, ať máš na co vzpomínat“

út 5. Čelákovice Jiřina – Lysá nad Labem
 Odjezd ze Sadské v 7:57 hodin do Nymburka hl.n. a odtud v 8:26  
 hodin do Čelákovice - Jiřina 9 km.
út 12. Praha Modřanská rokle
 Odjezd z Nymburka hl.n. v 8:16 hodin, ze Sadské v 8:30 hodin   
 do Prahy Masarykova nádraží.
út 19. Přerov nad Labem (skanzen) – Lysá nad Labem
 Odjezd autobusem z Nymburka hl.n. v 9:30 hodin, ze Sadské  
 v 9:54 hodin 8 km.
út 26. Nižbor - Stradonice – Hýskov (keltské oppidum, hrob F.Nepila) 
 Odjezd z Nymburka hl.n. v 6:13 hodin, ze Sadské v 6:27 hodin,  
 z Českého Brodu v 7:08 hodin přímým vlakem do Berouna a odtud  
 v 8:58 hodin do Nižboru 8 km.

sko se manželům stalo druhým domovem. Poznali život Gróňanů a toto pozná-
ní jim nadobro změnilo pohled na život. Na základě jejich dlouholetých zkuše-
ností přibližují drsnou, ale fascinující krásu polární přírody a hlavně zajímavým 
způsobem  nahlížejí do života a kultury Grónska. Přednáška se uskuteční pod 
záštitou Velvyslanectví Dánského království v České republice.
  
út 19. / 18 hodin / 30 Kč
Život s permakulturou 
Alena Suchánková, diplomovaná permakulturní designérka. Přednáška, která 
proběhne v době únorového úplňku, vám představí základní pojmy perma-
kultury, její vývoj, podobu v našich klimatických a kulturních podmínkách  
a lidi, kteří ji u nás vytvářejí. Seznámíte se s možnostmi využití permakultury 
ve vašem životě. Během akce proběhne také slavnostní křest limitované se-
menářské edice - 24 balíčků semínek dýně Františky Jirousové s doprovod-
ným textem spisovatelky.

Virtuální univerzita třetího věku
Od ledna začíná další semestr VU3V, tentokrát pro Vás připravujeme Barokní 
architekturu v Čechách.
Vedoucím lektorem videopřednášek je doc. Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D. Před-
nášky představují nejvýznamnější osobnosti barokní architektury, jejichž rea-
lizace si můžeme prohlédnout v Čechách. Po úvodním představení barokního 
slohu, jeho stylů a nejznámějších zástupců se budou přednášky postupně vě-
novat dílům Carla Luraga, Jeana Baptisty Matheye, Jan Blažeje – Santiniho  
a Kryštofa a Kiliána Ignáce Dientzenhoferových. 

Program:
1. Barokní architektura 17. a 18. století v Čechách: vývoj, osobnosti, styly
2. Carlo Lurago a přísný styl raného baroka
3. Jean Baptiste Mathey a římský barokní klasicismus
4. Kryštof Dientzenhofer a skupina radikálních staveb kolem r. 1700
5. Jan Blažej Santini-Aichel a fenomén barokní gotiky
6. Kilián Ignác Dientzenhofer a bravurní variace pozdního baroka

LEKCE  DATUM  I. SKUPINA II. SKUPINA
1. lekce  30. 1. 2019 8:30 – 9:45 10:00 - 11:15
2. lekce  13. 2. 2019 8:30 – 9:45 10:00 - 11:15
3. lekce  27. 2. 2019 8:30 – 9:45 10:00 - 11:15
4. lekce  13. 3. 2019 8:30 – 9:45 10:00 - 11:15
5. lekce  27. 3. 2019 8:30 – 9:45 10:00 - 11:15
6. lekce  10. 4. 2019 8:30 – 9:45 10:00 - 11:15

Zúčastnit se mohou posluchači se statutem důchodce, invalidní důchodci bez 
rozdílu věku, osoby kategorie 50+ (v době studia nezaměstnaní). Povinnosti 
studenta je uhrazení studijního poplatku 300 Kč, min. 80 % účast na společ-
né výuce (6 lekcí vždy 1 za 14 dní),  vypracování testu za každou z videopřed-
nášek a závěrečného testu. Upozornění: pro studium se předpokládá využití 
PC nebo notebooku. Více informací na webových stránkách www.e-senior.
czu.cz a studovně Městské knihovny v Nymburce (1. patro).

KNIHOVNA DĚTEM
po 11. až čt 14. / v otevírací době knihovny
Dárek z lásky – valentýnské tvoření 
Každý den od 11. do 14. února během otevírací doby si můžete přijít do 
knihovny vyrobit valentýnské překvapení pro toho, na kom vám záleží.

čt 28. / 8:15 a 9:30 hodin / 20 Kč 
Autorské čtení Luboše Pavla
Luboš Pavel se věnuje tvorbě pro děti i dospělé. Vystudoval DAMU, katedru  
autorské tvorby. Jeho zhruba hodinový program není pouhé čtení z knih nebo 
vyprávění o spisovatelské práci, ale obsahuje i divadelní prvky, interakci s dět-

st 27. / 19 hodin / 150 Kč / Malá scéna 

Večery v klubu
Talkshow Jardy Kříže a Davida Šitavance. Hosté: Pavel Fischer (senátor, 
diplomat a poradce Václava Havla) a Eda Kožušník (Prostě běž!).

DÁLE PŘIPRAVUJEME
st 13. 3. / 19 hodin / 390 Kč / A / Lordi - Salonní, konverzační komedie ve 
slovenštině. Hrají: Martin Hofmann, Filip Rajmont, Peter Serge Butko.
po 18. 3. / 19 hodin / 420 Kč / Chvála bláznovství - Chvála bláznovství je 
příběhem 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 
stěny léčebny. Hrají: Filip Blažek, Martin Hofmann.
so 23. 3. / Crossband jarní koncert
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.
út 23. 4. / 19 hodin / 420 Kč / Plný kapsy šutrů - Slavná inscenace, která ba-
vila publikum úctyhodných 15 let, se vrací! Co to udělá se dvěma obyčejnými 
chlapíky, dostanou-li se náhle do světa peněz a slávy? Hrají: Miroslav Vladyka 
a Radek Holub v mnoha úlohách.
st 24. 4. / 19 hodin / 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 mi-
lenku dokonce přivede do jiného stavu. Kdyby se o tom dozvěděla jeho man-
želka, přišel by o všechno. Hrají: Aleš Háma, Tereza Kostková, Nela Boudová, 
Petr Motloch, Michaela Sejnová / Lucie Okonová.
čt 9. 5. / 19:30 hodin / VYPRODÁNO / Cavewoman - Po více než patnácti 
letech úspěšného uvádění inscenace Caveman přichází agentura Point s Ca-
vewoman „Obhajoba jeskynní ženy“. Přijďte se podívat na volné pokračování 
kultovní one man show Caveman a seznámit se s hrdinkou nového představe-
ní o jeskynní ženě Cavewoman. Stejně jako u Cavemana jsou 4 řady blokované 
pro prodejní systém Ticketportal. 
Pro velký zájem jsou s produkcí vyjednané další termíny!
út 17. 9. / 19 hodin / 350 Kč / František Nedvěd s kapelou - Půlstoletí s 
kytarou - Vzpomínání bez nostalgie na písničky, které zpívají celé generace 
posluchačů. Těšit se můžete na hity Stánky, Igelit, Kočovní herci, Růže z papí-
ru, Devatenáct, atd.

Městská  
knihovna Nymburk
pá 1. až čt 28. / v otevírací době knihovny / výstava

Na kole přes pole – od vsi ke vsi
Výstava obrazů a jiných prací Marka Krejčíka. Vernisáž k výstavě proběhně  
v pátek 1. února od 17 hodin, vystoupí Vlastové Horynovi.

PŘEDNÁŠKY A JINÉ AKCE
st 6. / 19 hodin / vstupné dobrovolné
Autorské čtení Jaroslava Rudiše 
Autorské čtení Jaroslava Rudiše z jeho nového románu Český ráj.
Novela o současných mužích, jejichž touhya sny se soustředí na tajemný svět 
za vysokou zdí, který možná obývají ženy. 
Na místě bude možné koupit knihu a nechat si ji od autora podepsat.

čt 14. / 17 hodin / 30 Kč
Z Grónska až do Nymburka 
Alena a Jaroslav Klempířovi jsou pokládáni za největší znalce Grónska. Grón-

Hálkovo městské  
divadlo Nymburk
so 2. / 14:30 hodin / 70 Kč / Pohádka

Červená Karkulka a Budulínek
Divadelní soubor Hálek uvádí hudební pohádky Zdeňka Svěráka a Jaroslava 
Uhlíře. Hrají: Katka Ulrychová, Jana Štychová, Jiří Vetešník a další.

so 2. / 19 hodin / VYPRODÁNO / Komedie

Vím, že víš, že vím
Hořkosladká komedie o tom, jak si udržet živé manželství. Nezdá se vám, že 
pořád víc víme všichni všechno? 
Hrají: Simona Stašová, Michal Dlouhý a další.

st 6. / 19 hodin / 420 Kč / Tragikomedie 

DJ2 / Africká královna
Příběh o lásce a válce. Těžko by se hledal nesourodější 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 dosa-
vadní život. Produkce Divadlo Palace. Hrají: Linda Rybová a Hynek Čermák.

čt 7. / 8:30 a 10 hodin / 70 Kč / Pohádka

Šípková Růženka a O Marušce a dvanácti měsíčkách
Dopolední pohádka pro školy a školky. Hrají: Eva Stezková, Jiří Vetešník, Petra 
Štychová a další.

čt 7. / 19 hodin / 400 Kč / Komedie

K3 / 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. Produkce: Divadlo Bez zábradlí. Hrají: Veronika Freimanová a Zdeněk 
Žák.

so 9. / 14:30 hodin / 70 Kč / Pohádka

Šípková Růženka a O Marušce a dvanácti měsíčkách
Divadelní soubor Hálek uvádí hudební pohádky Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uh-
líře na motivy filmu Tři bratři. Hrají: Eva Stezková, Jiří Vetešník, Petra Štychová 
a další.

po 11. / 19 hodin / 440 Kč / Hořkosladké drama

A / Třetí prst na levé ruce
„Můžeme si vybrat svoje přátele, ale rodinu si člověk nevybírá.“ 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. 
Postupně nám rozkrývají svůj komplikovaný vztah s autoritativním otcem, 
citlivé období se svoji milovanou maminkou, i to, proč se jejich cesty na čas 
rozešly. A přestože jsou jejich vzpomínky mnohdy chvílemi bolestné, neopou-
ští je pro ně tak typický svérázný smysl pro humor. A navíc, ať se děje cokoliv, 
existuje něco, co jim vždycky dává svobodu i na všechno zapomenout: tanec. 
Hrají: Iva Pazderková a Martina Randová.

út 12. / 17 - 19 hodin / ZDARMA / Malá scéna 

Inspirativní kavárna
Tentokrát se můžete těšit na inspirativní diskusi s Janem Kršňákem na téma: 
O důvěře v digiděti. 
Aneb o výchově dětí vyrůstajících v digitální krajině. Jaký vliv má zacházení 
s technologiemi na zdravý vývoj? A jak to vnímají samotné děti? Co se v nich 
odehrává? A diskuse také o tom, co se odehrává v rodičích! 


