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KKUULLTTUURRAA NNÁÁSS BBAAVVÍÍ

KONCERT SKUPIN
ARTMOSFÉRA  / ŽLUTÝ PES 

POD HRADBAMI od 16.30 a 18.30 hodin

So 19. června 2021

STREET FOOD FESTIVAL 
NA ŠPIČCE od 10 hodin

SRAZ STAROŽITNÝCH 
KOČÁRKŮ A SPANILÁ JÍZDA

Z NÁMĚSTÍ PŘEMYSLOVCŮ 
POD HRADBY od 11 hodin

STREET FOTBALOVÝ TURNAJ 
/jeden na jednoho/ 

POD HRADBAMI /prezentace/ 
od 14.00 do 14.30 hodin 

CYKLOORIENŤÁK PRO TATÍNKY 
A JEJICH RATOLESTI 

/na vlastním kole i přídavné sedačce/
NA REJDIŠTI sraz ve 14 hodin 

so 26. / 13 hodin / ZDARMA / Park U Vodárenské věže
Bleší a Vinný trh
Ten, kdo rád prodává, kupuje či mění, ať neváhá a dorazí. Vítáni jsou i výrobci ruč-
ních prací a podnikaví dětští prodejci. Atmosféru blešáku doladí kluci z Neighbours 
watch + DJ Ujko. Kavárna U Strejčka nabídne dobroty z grilu a míchané drinky.
Organizační poplatek je 50 Kč / prodejce a prodejní místo, který uhradíte na místě.
Tradičně bude součástí i Vinný trh, kde můžete ochutnat a posléze nakoupit z pro-
dukce českých, moravských a světových vinařů. Těšit se můžete i na drobné občer-
stvení v podobě domácích klobásek a dalších dobrot.

Prosíme návštěvníky všech akcí Nymburského kulturního centra, aby dbali na do-
držování aktuálně platných hygienických opatření a pokynů pořadatelů.

Ostatní akce
pá 18. 6. / 21:45 hodin - po setmění / 95 Kč / Park Pod Hradbami
Kino Na Kolečkách – Princezna zakletá v čase
Mobilní letní kino Kino Na Kolečkách opět zavítá do Nymburka. Doporučujeme 
dorazit 20 minut před začátkem promítání. Občerstvení a pokladna otevřeny vždy 
hodinu před promítáním. Vstupenky zakoupíte POUZE na místě. Deky, podsedáky 
s sebou! V případě nepříznivého počasí se promítání ruší. Změna programu vy-
hrazena! Podmínky promítání podléhají aktuálním nařízením a situaci kolem covi-
du-19. Více informací na www.facebook.com – Kino na Kolečkách.

so 19. 6. / 10 hodin / ZDARMA / Nymburská Špička
Street food festival
Přijďte ochutnat moderní i nemoderní gastronomii a zažít, co je to street food.

so 26. 6. / 13–19 hodin / ZDARMA / Park U Vodárenské věže
Vinný trh
Přijďte ochutnat a posléze nakoupit vína z produkce českých, moravských a zahra-
ničních vinařů. Těšit se můžete i na drobné občerstvení v podobě domácích klo-
básek a dalších dobrot. Vinný trh bude součástí Blešího trhu, tak jako minulý rok.

ne 27. 6. až út. 27. 7. / MŠ U pejska a kočičky (v ulici Karla Čapka)
Společně časem 2021 - BEZoBAV časem
Tradiční venkovní výstava. Společná tvorba nymburských dětí a prarodičů. Vzpo-
mínky, vzkazy, fotografi e, obrázky. Najdete na plotě MŠ U pejska a kočičky v ul. 
Karla Čapka. Přijďte se potěšit.

PŘIPRAVUJEME
so 24. 7. / 20 hodin / 666 Kč / U zimního stadionu (hasičárna) / Cirkus Kabát 
Open air turné po 27 městech v cirkusovém šapitó známé rockové kapely Kabát. 
Předprodej vstupenek pouze v prodejní síti Ticketportal.
pá 20. až 22. 8. / 10–17 hodin / Břeh Labe u Šafaříkova mlýna / Lodě na Labi 
Můžete se těšit na lodě různých velikostí, půjčování rychlých člunů, exhibiční utká-
ní v olympijském boxu, 2. setkání příznivců karavanů a mnohé další. Kompletní 
program a informace naleznete na www.pruhpolabi.cz nebo na FB - PRUH-Polabí.

Klub Českých 
Turistů
POCHODY KČT NYMBURK A SADSKÁ
Kvůli ptřetrvávajícím omezením sledujte prosím aktuálnost výletů na webových 
stránkách klubu: www.klub-ceskych-turistu-nymburk-a-sadska.estranky.cz. 

út 15. 6. / 19 hodin / 110 Kč 
Rytíři spravedlnosti
Černá komedie Anderse Thomase Jensena je moderní bajkou o solidaritě, náhod-
nosti vesmíru a o smyslu života.
Dánsko / komedie / 116 min. / s titulky / do 15 let nepřístupný 

Nymburské 
kulturní centrum
ne 6. 6. / 15 hodin / Park Pod Hradbami
Taneční vystoupení folklorního souboru Šáteček
Přijďte si s námi zazpívat, zatančit nebo nás jen tak pozdravit.

pá 18. 6. / 19:20 hodin / 150 Kč předprodej, 200 Kč na místě / Zahrada Staré-
ho děkanství
PechaKucha Night vol. 9
Konečně se můžete těšit na další PechaKucha Night v Nymburce! V pátek 18. června 
od 19:20 hodin! Tentokráte s několika poprvé! Poprvé venku - na Starém děkanství, 
poprvé s živou kapelou - Koně a prase. A stejně jako vždy se zajímavými, inspirativní-
mi a kreativními hosty, které si postupně představíme.
Co je to vlastně ta PechaKucha? Večer zajímavých přednášek je určen nejen kre-
ativním - uměleckým profesím, ale všem, kteří svoji práci či koníčky dělají s vášní 
a láskou a chtějí se nechat inspirovat! Přivítáme inspirativní a kreativní hosty z vše-
možných i nemožných oblastí!

so 19. 6. / 10 hodin / ZDARMA / Špička, Náměstí Přemyslovců, Park Pod Hrad-
bami, Na Rejdišti
Kultura nás baví
Nymburk se otvírá kultuře, kultura se otvírá Nymburku.

Program:
10 hodin / Nymburská Špička / Street food festival
11 hodin / Náměstí Přemyslovců, Park Pod Hradbami / Sraz starožitných kočár-
ků a spanilá jízda - z Náměstí Přemyslovců pod hradby.
14 hodin / Na Rejdišti / Cykloorienťák pro tatínky a jejich ratolesti - (na vlast-
ním kole i přídavné sedačce), sraz Na Rejdišti. V předvečer Dne otců pořádáme 
pro všechny tatínky a jejich ratolesti cykloorientační závod pro každého. Účastnit 
se mohou všichni tatínkové (bereme i sportovní maminky) s dětmi na přídavné se-
dačce na kole i s dětmi do 10 let na vlastních kolečkách. Čeká vás zajímavá, ale 
nenáročná trať s patnácti zábavnými úkoly, ceny pro každého, medaile pro vítě-
ze. Budeme rádi, když se přijdete s námi společně pobavit, stejně jako maminky 
v květnu na kočárkové jízdě.
14–14:30 hodin / Park Pod Hradbami / Street fotbalový turnaj - jeden na jednoho.
16:30 hodin / Park Pod Hradbami / Koncert kapely Artmosféra
18:30 hodin / Park Pod Hradbami / Koncert kapely Žlutý Pes

út 22. 6. / 20 hodin / 250 Kč / Zahrada Starého děkanství
Boss Babiš
Přesunuté představení! Zakoupené lístky zůstávají v platnosti, pokud někomu nový 
termín nevyhovuje, peníze se vrací po dohodě na tel. 325 501 667 nebo na e-mailu: 
cermakova@nkc-nymburk.cz.
Divadelní dramatizace jedné z nejprodávanějších knih snad nejznámějšího součas-
ného českého novináře Jaroslava Kmenty.Je Andrej mafi án, nebo oběť? Je Babiš 
největším polistopadovým podvodníkem, který zdecimoval tuto zemi, nebo jsme 
všichni letadlo? Na tyto otázky se s nadhledem a humorem snaží najít odpověď herci 
a herečky divadla RePublika v inscenaci kabaretního provedení.
V případě nepříznivého počasí se představení přesouvá do sálu Kina Sokol.

Kino 
Sokol
út 8. 6. / 19 hodin / 110 Kč
Králíček Jojo
Jojo si to užívá. Jako správný kluk má spoustu kamarádů v Hitlerjugend a pak ještě 
jednoho kamaráda imaginárního – Adolfa Hitlera. Pohoda. Dokud nezjistí, že jeho 
maminka ukrývá židovskou dívku. Režisér Taika Waititi natočil příběh z druhé svě-
tové války se svým osobitým stylem humoru.
Nový Zéland, USA / komedie / 108 min. / s titulky / přístupný 

čt 10. 6. / 10 hodin / 60 Kč / Senior kino
Štěstí je krásná věc
Česká komedie o tom, že výhra balíku peněz v loterii člověku rozhodně změní život. 
Otázka je, jak.
ČR / komedie / 99 min. / české znění / do 12 let nevhodný 

čt 10. 6. / 19 hodin / 100 Kč / Premiéra
Anny
Časosběrný cenami ověnčený dokument Heleny Třeštíkové zachycuje příběh stár-
noucí prostitutky, jejíž život režisérka sledovala šestnáct let. Anny žije na společen-
ském dně, přesto nikdy neztrácí svou lidskou důstojnost, humor nebo víru ve štěstí. 
ČR / dokument / 67 min. / české znění / do 12 let nevhodný 

pá 11. 6. / 19 hodin / 250 Kč / Záznam koncertu
Bon Jovi - From Encore Nights
Po třech dekádách na scéně si Bon Jovi vybudovali místo na rockovém výsluní 
a představí zcela novou energickou show, kterou ještě nikdo neviděl. Mají za sebou 
více jak 130 miliónů prodaných alb, světoznámé hity, tisíce odehraných koncertů 
v 50 zemích pro 35 miliónů fanoušků. 
USA / záznam koncertu / 125 min. / přístupný

so 12. 6. / 16 hodin / 120 Kč / Odpolední dětské
Duše
Co dělá člověka…člověkem? Nový animák od studia Pixar o lásce k hudbě a také o tom, 
že každý den lze zažít neobvyklé věci, jen jde o to správně se dívat. 
USA / animovaný / 100 min. / české znění / přístupný 

so 12. 6. / 19 hodin / 100 Kč / Art kino
Chlast
Mads Mikkelsen a jeho tři přátelé, unavení středoškolští učitelé, se pustí do experi-
mentu, při kterém si po celý den udržují hladinu alkoholu v krvi. Oscarem oceněný 
fi lm Thomase Vinterberga.
Dánsko / drama / 135 min. / s titulky / do 12 let nevhodný 

ne 13. 6. / 16 hodin / 80 Kč / Odpolední dětské
Princova cesta
Když při jedné ze svých procházek po pobřeží objeví mladý opičák Tom bezvládné-
ho a zraněného starce, netuší, jak velké tajemství před ním leží. Prošedivělý muž je 
princem, který pochází z neznámého kontinentu.
FR / animovaný / 77 min. / české znění / přístupný 

ne 13. 6. / 19 hodin / 120 Kč
Žáby bez jazyka
Film režisérky Miry Fornay rozehrává nebezpečné vztahové hry, které probíhají v jed-
né rodině, v průběhu jednoho dne. V hlavních rolích syna a matky ve fi lmu excelují 
Jaroslav Plesl a Regina Rázlová.
ČR / drama / 116 min. / české znění / do 15 let nepřístupný

Kulturní 
měsíčník 

www.mesto-nymburk.cz sekce Kultura a sport

ČERVEN 2021



Odjezdy:
Nymburk, hlavní nádraží  9:00 
Nymburk, Nám. Přemyslovců  9:05 
Zvěřínek, Temac   9:15 
Sadská, náměstí   9:20 
Třebestovice, obec. úřad  9:30 
Sadská, Modrá Hvězda  9:35 
Hradišťko, hřbitov   9:50 
Kersko, U Pramene                     10:00

Kersko, U Kubů                     17:00

PŘIPRAVUJEME
Hudební a literární večery v letní čítárně
Po dlouhé době, kdy to nebylo možné, odemykáme kulturu v naší knihovně. Dva hu-
dební a dva literární pořady v letní čítárně o čtyřech prázdninových podvečerech. 
Těšit se můžete na živou muziku v podání známých regionálních kapel a setkání se 
známými autory z řad spisovatelů a herců.
út 13.7. / 19 hodin / 50 Kč / Kapela Osvobozené duše - Kapela Osvobozené duše 
oživuje tvorbu Jaroslava Ježka, Jana Wericha a Jiřího Voskovce z doby Osvoboze-
ného divadla. Repertoár je složen ze známých hitů, které se dostaly do povědomí 
mnoha generacím. Zpěv Zuzana Janiššová, piáno Jiří Chvojka, trubka Petr Bárta.
út 27. 7. / 19 hodin / 50 Kč / Sandra Pogodová - Setkání s českou herečkou, kterou 
můžete znát z řady filmů, televizních seriálů a vídat ji můžete především v pražských 
divadlech. Sandra Pogodová je také autorkou knih Hoď se do pogody a Buď v pogodě, 
které napsala se svým otcem Richardem Pogodou. Obě knihy si zde můžete koupit 
za  zvýhodněnou cenu a nechat podepsat.
út 10. 8. / 19 hodin / 50 Kč / Kapela Huafi - Koncert mladé kapely, která vznikla 
na nymburském gymnáziu.
út 24. 8. / 19 hodin / 50 Kč / Evelyna Steimarová a Vendulka Burger-Budilová 
Interaktivní čtení hereček Evelyny Steimarové a její dcery Vendulky Burger-Budilové 
o divadle, filmu a nelehkém životě plném kotrmelců. 
st 22. 9. / 18–22 hodin / Noc literatury - Již pátá Noc literatury, při které čtou známí 
herci na netradičních místech Nymburka ze současné světové literatury.

NOVINKA
Nabízíme ke koupi plátěnou tašku. První a jedinečná plátěná taška od Městské 
knihovny Nymburk. Pro milovníky knížek, starých reklam, Nymburka a naší knihov-
ny jak dělaná. Design starých reklam skutečných firem, které kdysi působily tady 
v Nymburce. K dostání v oddělení pro dospělé, oddělení pro děti a mládež i na poboč-
ce za 150 Kč. Limitovaná edice - omezený počet kusů.

TIPY NA KNIHY

Kulturní měsíčník vychází 1× měsíčně. Místo vydání: Tiskárna BOFTISK, s. r. o., 
Nymburk, vyšlo: 4.6. 2021. Počet výtisků: 1200 ks. Evidenční číslo: MK ČR E 
15799. Vydává Město Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk, IČO: 
00239500. Odpovědný redaktor: Oddělení propagace cestovního ruchu – MěÚ 
Nymburk. Fotografie na titulní straně: Kultura nás baví (archiv NKC). 

vá, Jiří Wohanka a Filip Cíl.

po 6. 12. / 19 hodin / 350 Kč
Jakub Smolík s kapelou
Náhradní termín za 2. 12. 2020. Koncert věčného romantika s doprovodnou skupinou 
opět v našem městě.

Městská  
knihovna Nymburk
Otevírací doba knihovny (Palackého třída):
pondělí  9:00–12:00 13:00–15:00
úterý 9:00–12:00 13:00–17:00
středa ZAVŘENO
čtvrtek 9:00–12:00 13:00–17:00
pátek 9:00–12:00 13:00–15:00

Otevírací doba pobočky na sídlišti:
úterý 9:00–12:00 13:00–17:00
čtvrtek 9:00–12:00 13:00–17:00

út 1. 6. až čt 24. 6. / v otevírací době knihovny / výstava
Panoramatický svět
Výstava fotografií Pepy Středy.

PŘEDNÁŠKY OSTATNÍ AKCE
út 8. 6. / 17:30 hodin / 50 Kč
Jedlé květy - Jana Vlková
Přednáška s procházkou v terénu. Botanička Jana Vlková nás zasvětí do tajů sběru 
bylinek kolem slunovratu, nahlédneme do mytologie tohoto období a dozvíme se, 
jaké příběhy bylinky skrývají. Pokud nám bude červnové počasí přát, přesuneme se 
do přírody. Podíváme se, co roste podél cest a co z toho se dá využít v kuchyni a jak. 
Přednáška je omezena kapacitou na 20 účastníků, proto si rezervujte své místo 
na  přednášce dopředu. Předprodej vstupenek pouze v knihovně. 

čt 24. 6. / 17:30 hodin / 50 Kč
Šlapu, šlapeš, šlapeme... aneb „Jak se chodí po českých  
a slovenských horách“
Povídání o horách s Pepou Středou a Pavlem Benediktem, autorem stejnojmenné 
knihy, provázené promítáním panoramatických fotek Pepy Středy s mottem: Máte 
dost exotiky? Pokochejte se domácími luhy a háji, inspirujte se tipy na zajímavá mís-
ta, porovnejte své „horácké“ zkušenosti. 

so 26. 6. / 10 hodin
XXII. Hrabalovo Kersko 
Letošní ročník se uskuteční v náhradním termínu za dodržování platných protie-
pidemiologických opatření. Dopolední program začíná procházkou „Po místech, 
která měl Bohumil Hrabal rád“, což je značená turistická stezka krásnou jarní pří-
rodou Kerska, asi 6 km dlouhá. Průvodcem pochodu bude Jan Řehounek. Start 
U Svatojosefského pramene v Kersku.

Program:
12 hodin / Lesní ateliér Kuba / Program - Těšit se můžete na bohatý kulturní pro-
gram, vystoupení známých hudebních kapel, zajímavé hosty, občerstvení, Postřižin-
ské pivo a soutěže. Moderuje Vít Špinka, vystoupí zpěvačka Bára Basiková, divadelní 
přestavení DS Hálek „Slavnosti sněženek“ na motivy stejnojmenné knihy Bohumila 
Hrabala, vystoupení kapely To jo Band. Autobus do Kerska a zpět zdarma.

a Ladislav Smoljak, jako spoluautor je uváděn také fiktivní český vynálezce, filosof 
a dramatik Jára Cimrman.

čt 23. 9. / 19 hodin / 450 Kč
A/ Králova řeč
Náhradní termín za 5. 5. 2020. Hra napsaná podle tajných deníků královského lo-
gopeda o síle rodící se z překonávání slabosti. Hrají: Martin Stránský, Dušan Sitek, 
Kateřina Macháčková, Petra Horváthová, Simona Vrbická, Otto Rošetzký a další.

po 27. 9. / 19 hodin / 490 Kč
A/ Oscar pro Emily
Náhradní termín za 12. 3. 2021. Konverzační komedie s překvapivými zvraty. Stár-
noucí manželský pár Emily a Henry čekají na předávání Oscarů. Oba doufají, že jejich 
celoživotní herecké dílo bude odměněno. Čas do večerního ceremoniálu si krátí dis-
kusemi o vhodném oblečení a vzpomínkami. Jakmile se objeví Jeff z donáškové služ-
by, mají konečně publikum, které tolik potřebují. Mladý poslíček ovšem svými zvída-
vými otázkami brzy odhalí, že ne vše, co si myslí a říkají, je pravda. A na závěr přijde 
velké překvapení. Hrají: Carmen Mayerová, Petr Kostka a Václav Jílek / Ivan Lupták.

po 22. 10. / 19 hodin / 490 Kč
A/ Sex noci svatojánské
Náhradní termín za 10. 3. 2021. Skvělá komedie Woody Allena vznikla podle stej-
nojmenného filmu. Jedná se o zábavnou a přitom rafinovanou hru o lásce a sexu, 
nejrůznějších vášních, předsudcích, a v neposlední řadě také o manželských tram-
potách. Hrají: Václav Kopta, Barbora Munzarová, Jaromír Meduna, Máša Málková, 
Radek Zima a Sarah Haváčová / Sandra Černodrinská.

po 8. 11. / 19 hodin / 290 Kč / Travesti show
Screamers
Náhradní termín za 2. 4. 2020. Travesti show.

út 9. 11. / 19 hodin / 490 Kč
DJ2/ Duety
Náhradní termín za 6. 11. 2020. Komedie o zvláštnosti vztahů a věčném hledání štěstí 
mezi muži a ženami. Čtyři herecké a pěvecké duety. Dva životní ztroskotanci seznamu-
jící se na inzerát, velký šéf se svojí věrnou sekretářkou, manželský pár na dovolené snů 
a ne úplně nejmladší nevěsta, co se za „podpory“ svého cynického bratra vdává již po-
třetí. Člověk je podivný tvor a i uprostřed totální apokalypsy nepřestane doufat. Někdy 
k povzbuzení stačí jen maličkost. Hrají: Filip Blažek a Monika Absolonová.

čt 18. 11. / 19 hodin / 550 Kč
Ondřej Havelka a jeho Melody Makers
Náhradní termín za 11. 11. 2020. Swing nylonového věku pokračuje s novými kusy!

po 29. 11. / 19 hodin / 390 Kč
A/ Enigmatické variace
Náhradní termín za 19. 4. 2021. Slavný spisovatel a nositel Nobelovy ceny Abel Znor-
ko, vyhlášený svou arogancí, žije už léta sám na vzdáleném ostrově v Norském moři. 
Znorko nepřijímá návštěvy a razantně odmítá všechna interview. Když jej ale osloví 
novinář jednoho regionálního deníku, překvapivě souhlasí. Čeká ho rozhovor o jeho 
zatím poslední, nejuznávanější knize „Zapřená láska“ – románu složeném z vášnivých 
milostných dopisů, který věnoval H.M. Koho skrývají tyto iniciály? Co dalšího spisova-
tel tají? A o čem všem ví novinář? Enigma – záhadu, zastřenější než se zdálo, budou 
oba muži odkrývat postupně s jízlivostí i odzbrojujícím citem. Režie: Jan Burian. Hrají: 
Martin Stránský a Jan Maléř.

čt 2. 12. / 19 hodin / 460 Kč
A/ Veselé Velikonoce
Náhradní termín za 2. 5. 2021. Veselé Velikonoce jsou skvostnou situační komedií, 
která vychází z nejlepších tradic slapstickových komedií a grotesky. Hrají: Martin 
Hofmann, Michaela Badinková, Eliška Hanušová, Monika Zoubková, Jelena Juklo-

Hálkovo městské  
divadlo Nymburk
DIVADLO ZŮSTÁVÁ AŽ DO ODVOLÁNÍ UZAVŘENÉ! Aktuálnost informací prosím sle-
dujde na webových stránkách divadla www.divadlonymburk.cz nebo na FB - Hálkovo 
městské divadlo Nymburk.
Vážení diváci,
vzhledem k nejasné situaci a dlouhodobému plánování jsme veškeré náhradní ter-
míny směřovali na podzim 2021. V době, kdy začalo rozvolňování a stále nebylo 
jasné, jaké podmínky budou muset divadla splňovat, nebylo možné veškerý pro-
gram přesunout na dřívější termíny. 
Termíny, které máme již potvrzené, uvádíme zde, ale prosíme také o sledování 
webových stránek divadla. Pokud ještě nejsou vypsané, tak vyčkejte. Intenzivně 
na tom pracujeme. Vstupenky, které máte zakoupené na původní termíny není po-
třeba vyměňovat. Jsou stále platné. 

AKTUÁLNÍ NÁHRADNÍ TERMÍNY:
13. 9. / Zdeněk Izer
18. 9. / České nebe - divadlo Járy Cimrmana
23. 9. / A/ Králova řeč
27. 9. / A/ Oscar pro Emily
22. 10. / A/ Sex noci svatojánské
8. 11. / Screamers
9. 11. / DJ2/ Duety
18. 11. / Ondřej Havelka a jeho Melody Makers
29. 11. / A/ Enigmatické variece
2.12. / A/ Veselé Velikonoce
6. 12. / Jakub Smolík s kapelou
Ostatní termíny jsou zatím v jednání.

Informace ohledně vrácení vstupenek:
• Pokud se představení zcela neruší, ale pouze přesouvá na náhradní termín, tak není 
potřeba vstupenky měnit. Pokud i tak chcete vstupenky vrátit, vstupné vám bude vrá-
ceno formou voucheru. Vstupenky je nutné vrátit nejdéle 1 den před konáním. Nelze 
vracet vstupenky za již uskutečněné představení! 
• Pokud se představení zcela ruší, vracíme vstupné. Vstupenky zakoupené on-line mů-
žete zaslat na e-mail info@divadlonymburk.cz a uveďte své číslo účtu. Peníze vracíme 
na uvedený účet do 14 dnů.
Jestliže máte vstupenky zakoupené na pokladně nebo v TIC, vydržte! Jakmile to bude 
možné, pokladnu otevřeme a vše s vámi vyřešíme.
• Pokud ještě není stanoven náhradní termín představení, vyčkejte! Intenzivně na tom 
pracujeme!
• Předplatné Abonmá, Dámská jízda 2 a Komedie 3 nelze vracet. Děkujeme všem 
za pochopení, trpělivost a podporu!
Děkujeme všem za podporu pochopení.

po 13. 9. / 19 hodin / 320 Kč / Zábavný pořad
Zdeněk Izer: Na plný coole
Náhradní termín za 12. 3. 2020. Zábavný pořad, ve kterém se diváci budou moci 
setkat s jedinečným a nezaměnitelným humorem Zdeňka Izera. Jako vždy při-
jdou na řadu oblíbené scénky, parodie, mnoho skvělých vtipů a imitování celé 
řady populárních českých i zahraničních zpěváků a zpěvaček.
Vystoupení je opět obohacené video projekcemi, nejrůznějšími zábavnými kostý-
my a převleky a světelnými efekty.

so 18. 9. / 19 hodin / 590 Kč
České nebe - Divadlo Járy Cimrmana
Náhradní termín za 23. 10. 2020. Poslední divadelní hra z repertoáru Divadla Járy 
Cimrmana s podtitulem Cimrmanův dramatický kšaft. Autory jsou Zdeněk Svěrák 


