
Turistické informační centrum  
města Nymburk

14. 5. / Tvořílkov, dílničky pro děti s jarní tématikou
19. 5. / Dan Bárta a Illustratosphere (hudební festival B. M. Č.)
23. 5. / Ve stínu vodárenské věže
Festival Mateřinka 25. ročník

Červen
1. – 7. 6. / Radnice dětem 6. ročník
6. – 7. 6. / Folklorní mezinárodní festival Polabská vonička 24. ročník
11. 6. / Koncert Lenky Filipové (hudební festival B. M. Č.)

Červenec
Letní kino pod jasanem – Kino Sokol.

Srpen
1. 8. / Přístavní slavnosti 17. ročník
16. 8. / Bleší a Vinný trh
Nymburské filmové léto - Kinematograf bratří Čadíků
Divadlo open air

Září
4. – 5. 9. / Nymburské posvícení s jarmarkem
12. 9. – 12. 12. / Taneční
19. 9. / Pocta Janu Zedrichovi – koncert.
Nymburský historický podzim

Říjen
5. – 11. 10. / Radnice seniorům 6. ročník
15. 10. / Tvořílkov, dílničky pro děti s podzimní tématikou
17. 10. / PechaKucha Night vol. X

Listopad
29. 11. / Rozsvícení vánočního stromu / Advent v Nymburce

Prosinec
Advent v Nymburce
Vánoční koncert

Klub  
důchodců
po 6. / Volná zábava
st 8. / Doznívání Vánoc
po 13. / Volná zábava
st 15. / Volná zábava
po 20. / Volná zábava
st 22. / Volná zábava
po 27. / Volná zábava
st 29. / Volná zábava
Změna programu vyhrazena!

Pravidelná cvičení – pondělí a středa 13 – 15 hodin. Vzhledem k nejistému počasí 
neplánujeme žádné zvláštní programy. Sledujte vývěsní skříňku. 

V současné době se Vojtěch věnuje především dokumentární fotografii, kterou pre-
zentuje dlouhodobě na Instagramu. Součástí vernisáže bude i křest fotografické kni-
hy Planeta Asturias. Vybrané snímky budou promítány v krátkém snímku na plátno v 
sále kina. Výstava bude probíhat od pondělí 20. ledna do úterý 28. února.

st 22. / 20 hodin / 150 Kč / Foyer Kino Sokol
LiStOVáNí: Holčička a cigareta (Benoît Duteurtre)
LiStOVáNí Lukáše Hejlíka přináší na jeviště další skvělou knihu jednoho z nejzajíma-
vějších současných francouzských spisovatelů, přítele Milana Kundery. Proti světu 
plovoucímu v katastrofálně znečištěném vzduchu a zavalovanému všemožnými 
zákazy, proti vládě nevychovaných emancipovaných dětiček se hrdina knihy, čtyři-
cátník zaměstnaný na magistrátě, dětinsky bouří: v práci si chodí na záchod potají 
vykouřit cigaretu. Je přistižen pětiletou holčičkou a tím pro něj začíná pekelná spirála 
vyšetřování, věznění a marné snahy obhájit se účastí v apokalyptické televizní reality 
show MartýrSuperStar. Příběh, který je s dalším a dalším rokem (Duteurtre ho na-
psal v roce 2008) aktuálnější.

so 25. / 19:20 hodin / 150 Kč / Kino Sokol
PechaKucha Night vol. VIII
Večer zajímavých přednášek je určen nejen kreativním – uměleckým profesím, ale 
všem, kteří svoji práci či koníčky dělají s vášní a láskou a chtějí se nechat inspirovat! 
Hosté večera budou: Dominik Strouhal (kryptoměny), Lazy Eye (návrhářka), Štěpán 
Havlín (videotvůrce), Daria Kashcheeva (animátorka), Radek Timoftej (Preškava), 
Jiří Dvořák (kam z Ústí). 

PŘIPRAVUJEME
út 4. 2. / 14 hodin / 40 Kč / Obecní dům / Čas na čaj – Setkání nejen pro seniory 
ve velkém sále Obecního domu, kde k tanci a poslechu zahraje kapela Duo Regent. 
čt 6. 2. / 19 hodin / 290 Kč / Kino Sokol / Vandráci Vagamundos: Na cestě Střední 
Amerikou – Tři Vandráci (Pavel Liška, Honza Révai a Hynek Bernard) si usmysleli, že 
se vydají za dobrodružstvím na vlastní pěst, aniž by věděli, co je čeká. A to ve všech 
směrech. Vybavili se kamerami, foťáky, dronem a spoustou techniky na zálohování 
dat a vydali se napříč Střední Amerikou na vlastních motorkách, aby poznali místní 
kulturu, dotkli se historie indiánských legend, zažili nečekané. A mnohem víc. Nejsou 
to badatelé, motorkáři ani cestovatelé. Vandrování světem je prostě opravdu baví  
a doufají, že bude spolu s nimi bavit i vás.
so 15. 2. / Na Rejdišti / Masopust – Masopust se vrací do Nymburka! Po skoro půl 
století se do Nymburka vrací tradiční masopust. Můžete se těšit na rej masek, prů-
vod, skvělou hudbu, jídlo a pití.
pá 28. 2. / 19:30 hodin /200 Kč / Kino Sokol / The Primitives Group a Oliverova 
Dálka – Koncert k připomenutí komunistického puče z února 1948. The Primitives 
Group, legenda československé beatové scény v čele s frontmanem Ivanem Hajnišem 
vystoupí společně s nymbursko–poděbradskou rockovou kapelou Oliverova dálka.

PŘEHLED PLÁNOVANÝCH AKCÍ PRO ROK 2020

Únor
4. 2. / Čas na čaj 
6. 2. / Vandráci Vagamundos: Na cestě Střední Amerikou - cestovatelská přednáška.
15. 2. / Masopust
28. 2. / The Primitives Group a Oliverova Dálka

Duben
1. – 4. 4. / Festival dokumentárních filmů JEDEN SVĚT
4. 4. / PechaKucha Night vol. IX
10. 4. / Koncert Vladivojna La Chia (hudební festival B. M. Č.)
23. 4. / Koncert dětských pěveckých sborů (hudební festival B. M. Č.)
25. 4. / Zkrátka animace, festival krátkých animovaných filmů

Květen
4. 5. / Vzhůru dolů – divadelní představení.

pá 24. / 19 hodin / 130 Kč
Příliš osobní známost
ČR / romantický / 107 min. / české znění / do 12 let nevhodný 

so 25. / 19:20 hodin / 150 Kč / Happening
PechaKucha Night vol. VIII
Nechte se opět okouzlit a inspirovat zajímavými a tvůrčími osobnosti nejen z Nymburska. 

ne 26. / 16 hodin / 120 Kč / Odpolední dětské
Velké přání
Mexiko / animovaný / 90 min. / české znění / přístupný 

ne 26. / 19 hodin / 130 Kč
Příliš osobní známost
ČR / romantický / 107 min. / české znění / do 12 let nevhodný

út 28. / 19 hodin / 100 Kč / Art kino
Extase
ČR / poetický / 83 min. / české znění / do 12 let nevhodný 

st 29. / 19 hodin / 130 Kč
Králíček Jojo
USA / komedie / 108 min. / s titulky / přístupný 

čt 30. / 19 hodin / 120 Kč
Karel Svoboda: Šťastná léta
ČR / dokument / 90 min. / české znění / do 12 let nevhodný 

pá 31. / 19 hodin / 110 Kč / Zpěvy sladké Francie*
Bídníci
Francie / drama / 102 min. / s titulky / do 12 let nevhodný 

* Přehlídka současné francouzské kinematografie

Podrobné informace o filmech naleznete nově v brožurkách Kino Sokol, které jsou  
k dostání v Turistickém informačním centru, Kině Sokol a v kanceláři NKC.

Nymburské  
kulturní centrum
pá 10. / 19:30 hodin / 550 Kč / Obecní dům
Reprezentační ples Města Nymburk
K tanci a poslechu zahraje Kolínský Big Band na Velkém sále, Taneční orchestr TOX  
a DJ Březina na Malém sále. Host večera zpěvák Pepa Vojtek. Vystoupení taneční 
skupiny Zig Zag, občerstvení, fotokoutek, bohatá hra o ceny.

pá 17. / 18 hodin / 250 Kč / Kino Sokol
Ladislav Zibura: 40 dní pěšky do Jeruzaléma
Ladislav Zibura v létě 2014 sbalil svůj život do 12 kilogramů, hodil batoh na záda  
a vypravil se z Turecka pěšky do Jeruzaléma. Tehdy ještě netušil, jaké další cesty ho 
čekají. Těšit se můžete na vyprávění s novým pohledem na cynického kavárenského 
povaleče, který vám svým laskavě nekorektním humorem dokáže, že poutník roz-
hodně nemusí být katolík, asketa ani nudný člověk.

po 20. / 19 hodin / ZDARMA / Kino Sokol
Výstava fotografií: Vojtěch Zikmunda
Výstava fotografií bývalého studenta Aplikované fotografie UJEP v Ústí nad Labem. 

Kino  
Sokol
so 4. a ne 5. / 16 hodin / 120 Kč / Odpolední dětské
Zakleté pírko
ČR / pohádka / 94 min. / české znění / přístupný 

so 4. / 19 hodin / 100 Kč / Zpěvy sladké Francie*
Tenkrát podruhé
Francie / komedie, drama / 115 min. / s titulky / do 15 let nepřístupný 

st 8. / 19 hodin / 110 Kč / Zpěvy sladké Francie*
Portrét dívky v plamenech
Francie / drama / 119 min. / s titulky / do 15 let nepřístupný 

čt 9. / 10 hodin / 60 Kč / Senior kino
Vlastníci
ČR / komedie, drama / 96 min. / české znění / do 12 let nevhodný 

čt 9. a pá 10. / 19 hodin / 130 Kč 
Cats
USA / muzikál / 106 min. / s titulky / do 12 let nevhodný 

so 11. / 16 hodin / 110 Kč / Odpolední dětské 
Ledové králoství 2
USA / animovaný / 103 min. / české znění / přístupný 

so 11. / 19 hodin / Premiéra
Ledová koule
Více informací na www.nkc-nymburk.cz.
ČR / komedie / české znění 

ne 12. / 16 hodin / 120 Kč / Odpolední dětské 
Sněžná mela
USA / animovaný / 95 min. / české znění / přístupný 

út 14. / 19 hodin / 130 Kč
Na nože
USA / komedie / 130 min. / s titulky / do 12 let nevhodný 

st 15. a čt 16. / 19 hodin / 120 Kč 
Můj příběh
ČR  / romantické drama / 90 min. / české znění / do 12 let nevhodný 

čt 16. / 10 hodin / 60 Kč / Senior kino
Špindl 2
ČR / komedie / 107 min. / české znění / do 12 let nevhodný

pá 17. / 18 hodin / 250 Kč / Cestovatelský stand-up
Ladislav Zibura: 40 dní pěšky do Jeruzaléma
Cestovatelský stand-up

so 18. a ne 19. / 19 hodin / 130 Kč 
Případ mrtvého nebožtíka
ČR / komedie / 95 min. / české znění / do 12 let nevhodný 

út 21. / 19 hodin / 120 Kč
Mizerové navždy
USA / akční / 120 min. / s titulky / do 12 let nevhodný 

Kulturní  
měsíčník 

www.mesto-nymburk.cz sekce Kultura a sport

LEDEN 2020



vané obory, kde získáte všechny potřebné informace o studiu a ubytování.

čt 23. 1. – čt 12. 3. 2020 / 19:30–21:30 hodin / 1600 Kč kurzovné / Obecní dům 
Kurzy tance pro pokročilé 
Kurzy budou probíhat každý čtvrtek od ledna do března 2020. Vyučují taneční mis-
tři manželé Křížkovi. Zahájení zápisu do tanečních kurzů online proběhlo v prosinci 
na webu www.tanecni-alfa-nymburk.cz. Další informace naleznete na webových 
stránkách nebo na tel. 603 530 755.

čt 23. / 19 hodin / 599 Kč / Kino Sokol
Koncert Moniky Absolonové
Koncert Moniky Absolonové za doprovodu piana Ondřeje Hájka. Pořádá Květinový 
ateliér Janek a Mixxxík. Předprodej pouze v Květinovém ateliéru Janek.

Plesová sezóna 2020
Leden
pá 10. 1. / 19:30 hodin / 550 Kč / Obecní dům
Reprezentační ples Města Nymburk
so 18. 1. / 19:30 hodin / 300 Kč / Obecní dům / Sportovní ples SKP
Únor
so 1. 2. / 19:30 hodin / 400 Kč / Obecní dům / Pivovarský ples
so 8. 2. / 20 hodin / 300 Kč / Sál SOŠ a SOU Nymburk / XIX. Ples taneční školy 
předprodej vstupenek od 13. 1. v Hálkově městském divadle.
pá 14. 2. / 19 hodin / Obecní dům / Třešničkový bál
so 29. 2. / 20 hodin / 250 Kč / Obecní dům / Tradiční Rybářský ples
Březen
pá 13. 3. / 19:30 hodin / 400 Kč / Obecní dům / Zahradnický ples
so 7. 3. / 20 hodin / 199 Kč / Dělnický dům / Ples čajovny
pá 20. 3. / 20 hodin / Obecní dům / Ples měst a obcí nymburského regionu
so 21. 3. / 20 hodin / Obecní dům / Společenský večer Centra pro všechny

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

PŘIPRAVUJEME
st 12. 2. / 14–16 hodin / Gymnázium Bohumila Hrabala v Nymburce / Dny ote-
vřených dveří – Gymnázium Bohumila Hrabala v Nymburce zve zájemce o studi-
um na Den otevřených dveří. 
čt 19. 3. / 17 hodin / 195 Kč / Obecní dům / Štístko a Poupěnka - Ať žijí pohád-
ky! – V novém představení se tentokrát Štístko a Poupěnka společně s broučky 
dostanou do pohádkového lesa. Předprodej vstupenek pouze přes prodejní síť Tic-
ketportal – Turistické informační centrum Nymburk, CA Tereza – Nerudova 697).

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

so 18. Tříkrálový pochod Sadská - Hořany - Tatce
 Odjezd z Nymburka hl.n. ve 13:16 hodin, z Nymburka město ve 13:20 hodin.
 Sraz v Sadské u závor ve 13:30 hodin (8 km).

út 28. Sadská (Nymburk) – Písty – Kopanický mlýn – Hořátev
 Z Nymburka od železničního mostu pěšky v 9 hodin kolem Labe ze Sadské  
 náměstí pěšky v 9 hodin po cyklostezce. Sraz obou skupin v Pístech, auto- 
 busová zastávka, kolem 10 hodin, odtud společně (6 km).

komiksových citoslovcí, druhy komiksových bublin i užitečných piktogramů. Cílem 
besedy je seznámit se s komiksem jako specifickým literárním a výtvarným útva-
rem, povzbudit zájem žáků o čtení a vnímání komiksových příběhů, ale i o vlastní 
tvorbu komiksů. Každý účastník získá komiks jako dárek. 

po 20. / 10 hodin / ZDARMA
Ptáčata
Další setkání klubu pro děti od 2 do 6 let a jejich rodiče tentokrát s muzikoterapeutkou 
Petrou Matějkovou. Na děti i jejich maminky čeká interaktivní, zážitkové setkání naplněné 
živou hudbou, pohybem a smyslovými vjemy. Děti si mohou během setkání vyzkoušet 
některé hudební nástroje. Každý nový dětský člen klubu dostane průkazku do knihovny.

út 21. / 17:30 hodin / 50 Kč
Janek Rubeš a Honest Guide 
Český reportér, dokumentarista, režisér a moderátor. Proslavil se investigativními vi-
dei a reportážemi, ve kterých odhaluje podvodníky či turistické pasti v Praze a dalších 
městech. Je držitelem několika cen Křišťálová lupa, podílí  se  na mnoha projektech 
Seznam.cz.Spolu s Honzou. Mikulkou je autorem mezinárodně populárního pořadu 
Honest Guide, kde radí turistům, jak si Prahu užít jinak než podle průvodců. Jeden  
z dílů je věnován Nymburku. Předprodej vstupenek v knihovně.

st 22. / 8:30 a 9:45 hodin / 20 Kč
Vojtěch Matocha: Prašina
Beseda s autorem dvou dílů úspěšné knihy Prašina. Na třetím díle Vojtěch pracuje. 
Za první dílo získal Zlatou stuhu 2019. Vojtěch Matocha vystudoval matematiku. 
Dnes vyvíjí software pro mobilní telefony. Tvůrčím psaním se zabývá od gymnázia, 
úspěšně se účastnil několika literárních soutěží, píše recenze pro iLiteraturu. 

LEDNOVÁ SOBOTA, KDY MÁME PRO VÁS OTEVŘENO: 4. 1. OD 9 DO 11 HODIN.

PŘIPRAVUJEME
út 4. 2. / 17:30 hodin / Čechoslováci  v Gulagu – Osudy Čechoslováků v carském 
Rusku a Sovětském svazu – Historici Adam Hradílek, Jan Dvořák, a publicista Ja-
roslav Formánek, Ústav pro studium totalitních režimů.
út 11. 2. / 17:30 hodin / Má smysl semenařit ve 21. století – Klára Hrdá zakladatelka 
iniciativy Semínkovna. Na závěr proběhne semínková burza. 

Ostatní akce
ne 5. / 9 hodin / Modlitebna na faře Husova sboru
Bohoslužba před Zjevením Páně
Bohoslužba v motlitebně na faře Husova sboru.

ne 5. / 18 hodin / 2700 Kč kurzovné, 800 Kč garde / Obecní dům
Taneční Alfa 2020
Zahájení zápisu do tanečních kurzů online proběhne v neděli 5. ledna na webu 
www.tanecni-alfa-nymburk.cz. Kurzy budou probíhat od září do prosince 2020 
v Obecním domě vždy v pátek od 18:30 do 21:30 hodin. Vyučují taneční mistři 
manželé Křížkovi. Další informace naleznete na webových stránkách nebo na tel. 
603 530 755 nebo 725 710 294.

út 14. / 14–16 hodin / Gymnázium Bohumila Hrabala v Nymburce
Dny otevřených dveří
Gymnázium Bohumila Hrabala v Nymburce zve zájemce o studium na Den ote-
vřených dveří. 

po 20. / 10–17 hodin / SOŠ a SOU Nymburk (V Kolonii 1804)
Dny otevřených dveří SOŠ a SOU Nymburk
V přízemí severního pavilonu se u jednotlivých stanovišť představí všechny vyučo-

Lucie Štěpánková a Kateřina Táborská.
st 18. 3. / Malý princ – Hudební projekt na motivy jednoho z nejznámějších příběhů 
moderní světové literatury. Hraje: Jan Cina.
pá 17. 4. / Šťastný vyvolený – Moderní francouzská salónní komedie se skvělými dialogy. 
Hrají: David Matásek, Linda Rybová, Igor Chmela, Matouš Ruml a Jana Janěková ml.
út 5. 5. / Králova řeč – Hra napsaná podle tajných deníků královského logopeda  
o síle rodící se z překonávání slabosti. Hrají: Martin Stránský, Dušan Sitek, Kateřina 
Macháčková, Petra Horváthová a další.

Pokladna divadla bude otevřena od pondělí 6. ledna dle běžné otevírací doby.

Městská  
knihovna Nymburk
pá 3. až čt 30. / v otevírací době knihovny / výstava
Nevidíme, neslyšíme, ale cítíme…
Klub přátel červenobílé hole. Výstava je věnována problematice hluchoslepoty, kte-
rou v České republice dle statistik trpí asi 2500 lidí.

PŘEDNÁŠKY
čt 9. / 17:30 hodin / 30 Kč
Východní Himaláj
Cestopisná přednáška cestovatelky a profesionální průvodkyně Radky Tkáčikové. 
Čtyři osmitisícovky a izolovaná, turisty neobjevená místa. Průstup po trasách, kte-
ré používají jen pastevci, autentický život ve vesnicích, nejvyšší hory světa a histo-
rie výstupů. Sytě zelená rýžová políčka a zaledněná vysokohorská příkrá sedla. Fi-
lozofie himálajských lidí, jejich tradice a kultura. Povídání a fotografie východního 
Himaláje v širokém záběru. Předprodej vstupenek v knihovně.

čt 16. / 17 hodin / 50 Kč / Obecní dům
MUDr. Radkin Honzák – Psychopati mezi námi
MUDr. Radkin Honzák je ambulantní psychiatr IKEM a REMEDIS, sekundární lékař 
Psychiatrické nemocnice Bohnice, asistent ÚVL 1.LF UK. „Psychopati jsou tvorové od-
lišující se od obyčejných lidí tím, že nemají strach. A mají oslabené i další emoce. Mo-
zek mají úplně stejný, jen některé dráhy v něm jsou nefunkční. Je to jediná psychická 
odchylka od normy, kterou lze objektivně potvrdit. Předprodej vstupenek v knihovně.

čt 23. / 8:30–10 hodin / ZDARMA
Brain & Breakfast: Čo funguje v marketingovej komunikácii?
Tentokrát budeme vysílat přednášku o marketingu. Co funguje v marketingové 
komunikaci? 15 let zkušeností v jedné prezentaci. Přednášející Michal Pastier je 
spolumajitel a kreativní ředitel reklamní agentury Zaraguza a branding studia Go-
Bigname. Posnídat můžete pečivo z nymburské pekárny Kopecký s.r.o.

čt 30. / 17:30 hodin / ZDARMA
No Future
Zveme vás na přednášku o budoucnosti vzdělávání se spisovatelem, publicistou, 
řečníkem, moderátorem a profesionálním provokatérem. Bob Kartous je vedoucí 
komunikace organizace EDUin. Od roku 2005 do roku 2014 pracoval ve společnosti 
Scio, kde se podílel na aktivitách v oblasti vnějších vztahů, společenské odpovědnosti  
a vydávání periodik. Na téma vzdělávání publikuje v českých médiích. Vezeme děti 
na parním stroji do virtuální reality? Má společnost budoucnost? A další. Přednáš-
ka je organizována ve spolupráci s MAP II na Nymbursku.

KNIHOVNA DĚTEM
st 15. / 9 a 10 hodin / ZDARMA
O komiksech s Míšou Pexovou
Účastníci programu se vydají na výpravu po historii komiksu. Naučí se abecedu 

Hálkovo městské  
divadlo Nymburk
čt 16. / 8:30 a 10 hodin / 80 Kč / Pohádka
Kubula a Kuba Kubikula
Dopolední pohádka pro školy a školky. Produkce: Divadlo Nymburk. Hrají: Lukáš Toman 
Paclt, Miky Mejstřík, Petr Pištěk a další.

čt 16. / 16:30 hodin / ZDARMA / Malá scéna
Inspirativní kavárna
MUDr. Martin Jan Stránský, M.D., FACP na téma „Technologie – pomocník, nebo 
zabiják lidstva?“
Něco o M. J Stránském – narodil se v roce 1956 v New Yorku do významné česko-
slovenské rodiny. Jeho otec Jan založil společně s Pavlem Tigridem českosloven-
skou sekci Rádia Svobodná Evropa, děd Jaroslav založil časopis Přítomnost, pra-
děd Adolf založil Lidové noviny. MUDr. Stránský působí v řadě zemí z celého světa 
jako výtečný neurolog a poradce ministrů zdravotnictví i významných zdravotnic-
kých organizací. Profesně se zabývá neurologickými dopady moderní technologie 
na lidský mozek a na lidskou budoucnost. Na toto téma přednáší po celém světě.

so 18. / 14:30 hodin / 80 Kč / Pohádka
Příběhy včelích medvídků
Příběhy včelích medvídků jsou podle stejnojmenné knihy Jiřího Kahouna. Produkce: DS Hálek.

ne 19. / 14:30 hodin / 25 Kč 
Forbína č. 20
Účinkují: Radek Svoboda – klavírista a skladatel z Prahy, Lída Žembery – kytara a zpěv.  
J. Frýba, V. Hochman – kytara a zpěv, Eva Hrubá – básnířka, Jan Řehounek – spisova-
tel, Martin Čížek – hráč na orientální nástroje. Uvádí Vladimír Hochman. Připravil Miky 
Mejstřík.

PŘIPRAVUJEME
so 1. 2. / 19 hodin / K3 / Bez předsudků – Hra se odehrává v motelu, kde musí v jediném 
volném pokoji neplánovaně přespat Diego s Fionou, dva letití přátelé. Společná noc jim na-
bídne možnost otevřeně si popovídat o věcech, na které se ženy jinak ostýchají ptát mužů  
a muži žen. Produkce: Divadlo Kalich. Hrají: Jana Paulová a Pavel Zedníček.
čt 6. 2. / 19 hodin / DJ2 / Můj báječný rozvod– Můj báječný rozvod je laskavá ko-
medie, kterou irská autorka věnovala všem, kteří ne vlastní vinou zůstali sami. Všech 
patnáct postav vytváří Eliška Balzerová.
so 8. 2. / 14:30 hodin / Kocour v botách – Sobotní pohádka pro děti.
ne 9. 2. / 19 hodin / K3 / Blbec k večeři – V této bláznivé francouzské komedii platí, 
že „kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá“ a „kdo se směje naposled, ten se směje 
nejlíp.“ Proto si dejte pozor, než někoho prohlásíte za blbce a budete se chtít bavit na 
jeho účet. Může se vám stát, že blbcem zůstanete na posměch vy sám. Produkce: 
Divadlo Bez zábradlí. Hrají: Václav Vydra, Josef Carda, Rudolf Hrušínský a další.
čt 13. 2. / 19 hodin / Hrdý Budžes – Dramatizace úspěšné stejnojmenné prózy spiso-
vatelky Ireny Douskové. Hrdinka příběhu, žákyně druhé třídy základní devítileté školy 
Helenka Součková, nás zkoumavým i naivním pohledem osmiletého dítěte sugestivně 
provází tragikomickými roky husákovské normalizace, tak jak se na počátku 70. let pro-
mítala do světa dětí i dospělých. Hrají: Barbora Hrzánová, Jarmila Vlčková a Libor Jeník
Produkce: Divadlo A. Dvořáka Příbram.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

Abonmá 2020
Prodej předplatného pouze na pokladně divadla od  pátku 1. listopadu 2019 do pátku 
17. ledna 2020. Cena: 1750 Kč.
Program:
st 4. 3. / Relativita – Hra o fiktivním setkání Alberta Einsteina a jeho utajované dcery 
Lieserl, o níž se svět dozvěděl až mnoho let po vědcově smrti. Hrají: Miroslav Táborský, 

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 každou první sobotu v měsíci od 9 do 11 hodin. Můžete 
navštívit dospělé oddělení a čítárnu. Nová pobočka na sídlišti v suterénu polikliniky 
(Okružní 2160) naproti bufetu každé úterý a čtvrtek (8–12 hodin a 13–17 hodin).

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: Zdenka Soukupová
tel.: +420 325 516 275.
Termíny zájezdů budou zveřejněny ve vývěsní skříňce. 
Pravidelná cvičení v pondělí a ve středu od 13 do 13:30 hodin. Veškeré informace o akcích 
najdete ve vývěsní skříňce 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 a v době promítání. 
Nevyzvednuté vstupenky propadnou půl hodiny před začátkem projekce a vrátí se 
zpět do prodeje!!! 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.
Vstupenky na akce pořádané v kině, můžete také zakoupit na 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
Z důvodu rozsáhlé rekonstrukce - UZAVŘENO
Tyršova 174, Nymburk / tel.: +420 325 512 473
e-mail: nymburk@polabskemuzeum.cz
web: www.polabskemuzeum.cz/nymburk.

Kulturní měsíčník vychází 1× měsíčně. Místo vydání: Tiskárna BOFTISK, s. r. o., Nymburk, 
vyšlo: 19. 12. 2019 . Počet výtisků: 1800 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: Ladislav Zibura - 40 dní pěšky do Jeruzaléma (archiv NKC).


